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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

1 2014_GR_00002 Immobiliën (2010/016) - Kosteloze
overname van gronden gelegen te
MARKE - Marktstraat om in te lijven in
het openbaar domein. - Goedkeuren

Auteur
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de kosteloze overdracht jegens de CVBA EIGEN HAARD IS GOUD
WAARD van gronden gelegen in de Marktstraat te 8510 KORTRIJK-MARKE met de
bedoeling deze gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte overdracht
onroerende goederen werd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en
van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid door het
Aankoopcomité verleden op 09.01.2014. Het komt nu aan de gemeenteraad toe deze akte
overdracht onroerende goederen goed te keuren.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Bij toepassing van artikel 65 van de Vlaamse Wooncode kunnen sociale
huisvestingsmaatschappijen subsidiëring verkrijgen voor infrastractuurwerken aan de
woonomgeving, mits zij er zich toe verbinden de uit te rusten gronden (waarvoor zij
subsidiëring aanvragen) over te dragen naar het stedelijk openbaar domein.

Door de CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD werden infrastructuurwerken conform
artikel 65 van de Vlaamse Wooncode uitgevoerd. De CVBA EIGEN HAARD IS GOUD
WAARD wenst dan ook de uitgeruste, gesubsidieerde, gronden kosteloos af te staan aan
de stad.

Met brief dd. 07.10.2011 maakte de CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD de plannen
voor fase 1 en 2 over aan de stad. Op het opmetingsplan dd. 29.04.2003 opgemaakt door
studiebureau NV LANNOO-SNOECK en partners (dossiernummer WS 34022.007.002,
plannummer 1523.2.1) werden de over te dragen gronden in het kader van de eerste fase
aangeduid. Op het opmetingsplan dd. 26.11.2007 opgemaakt door ontwerper NV SNOECK
en partners (dossiernummer WS 34022.027.002, plannummer 1523.2) werden de over te
dragen gronden in het kader van de tweede fase aangeduid.

Het plan inzake de tweede fase diende echter na opmerkingen van de directie Ruimte en
Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar Domein aangepast te
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worden. Een aangepast plan, opmetingsplan dd. 26.11.2007 met wijziging dd. 03.09.2012
opgemaakt door ontwerper NV SNOECK en partners ( dossiernummer WS 34022.027.002,
plannummer 1523.2) werd door de CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD overgemaakt.

De directie Ruimte en Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar
Domein verleende gunstig advies voor deze kosteloze overname en dit zowel voor
de groenaanleg als voor de openbare wegenis.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Op basis van de opmetingsplannen dd. 29.04.2003 (FASE 1)  opgemaakt door
studiebureau NV LANNOO-SNOECK en partners (dossiernummer WS 34022.007.002,
plannummer 1523.2.1) en het opmetingsplan dd. 26.11.2007 met wijziging dd. 03.09.2012
(FASE 2) opgemaakt door ontwerper NV SNOECK en partners (dossiernummer WS
34022.027.002, plannummer 1523.2), goedgekeurd door de directie Ruimte en
Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar Domein werd de akte
overdracht onroerende goederen onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid
door het Aankoopcomité verleden op 09.01.2014.

Het betreft de overname van:

 4 a 71 ca grond, gelegen Marktstraat te 8510 MARKE, gekadastreerd of gekadastreerd
geweest 6e afdeling sectie A nummer 419 L2 met een oppervlakte volgens kadaster van
4 a 61 ca,
24 a 83 ca 92 dm²  grond, gelegen Marktstraat te 8510 MARKE, thans gekadastreerd 6e
afdeling sectie A nummers 419 B3 en deel van 419 K 3.

De over te dragen oppervlakte bedraagt volgens het metingsplan dd. 26.11.2007 met
wijziging dd. 03.09.2012 (FASE 2) 25 a 23 ca 70 dm², uit deze oppervlakte werd echter bij
akte verleden door de instrumenterende commissaris op 16.10.2009 een oppervlakte van
39 ca 78 dm² verkocht aan Gaselwest voor de oprichting van een elektriciteitscabine.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
in te stemmen met de kosteloze overname van :

4a 71 ca grond, gelegen Marktstraat te 8510 MARKE, gekadastreerd of gekadastreerd
geweest 6e afdeling sectie A nummer 419 L2 met een oppervlakte volgens kadaster van
4 are 61 ca,
24 a 83 ca 92 dm² grond, gelegen Marktstraat te 8510 MARKE, thans gekadastreerd 6e
afdeling sectie A nummers 419 B3 en deel van 419 K 3,

jegens de CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD om reden van openbaar nut, meer
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1.  

2.  

3.  

bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de
voorwaarden, opgenomen in de akte overdracht onroerende goederen verleden onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of
vernietiging door de toezichthoudende overheid door het aankoopcomité op 09.01.2014,
met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/kosteloze
grondafstand/Markstraat-2010-016/aktes overdracht onroerende goederen dd.
09.01.2014 .pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/kosteloze
grondafstand/Markstraat-2010-016/fase 1/opmetingsplan fase 1 dd. 29.04.2003.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/kosteloze
grondafstand/Markstraat-2010-016/fase 2/opmetingsplan fase 2 dd. 26.11.2007 met
wijziging dd. 03.09.2012.pdf
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2 2014_GR_00004 Immobiliën (Immo 2014/004) -
Ingebruikgeving stadsgebouw gelegen
Overleiestraat 45/47 te 8500 Kortrijk. -
Goedkeuren

Auteur
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Door de overdracht van de dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk naar het OCMW vanaf
01 januari 2011 en het vertrek van de centrumleider van het wijkcentrum 'Centrum
Overleie', is er sinds 2012 geen enkel stadspersoneel meer aanwezig in dit stadsgebouw.
Daarom werd in overleg tussen het OCMW Kortrijk en de stad afgesproken dat
dit stadsgebouw best naar het OCMW wordt overgedragen. Beide organisaties zijn naar
elkaar toe aan het groeien, zodat er geopteerd wordt voor een ingebruikgeving van het
stadsgebouw aan het OCMW met de verplichting om alle lasten verbonden aan het gebouw
ten laste te nemen. Een ontwerp van gebruiksovereenkomst werd opgemaakt door
Communicatie en Recht.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 april 2001, punt 1.6., ingestemd met de aankoop,
om reden van openbaar nut, van 315m² grond met eropstaande gebouwen, kadastraal
gekend als deel van perceel Kortrijk, afdeling 2, sectie F, nr. 294/F. De akte werd verleden
op 19 juli 2001.

In de zitting van de gemeenteraad d.d. 14 april 2008, punt 3, werd er ingestemd met de
ruil, om reden van openbaar nut, tussen de stad en vzw Theater Antigone van twee
driehoekige deeltjes grond voor de regularisatie van de perceelsgrenzen overeenkomstig
de werkelijke toestand ter plaatse en met de vestiging van erfdienstbaarheden op het
stadsdomein ten voordele van vzw Theater Antigone. De akte werd verleden op 30 mei
2008. Er werd ook een wederzijds recht van voorkoop opgenomen. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 06 december 2010, punt 51, een overeenkomst tot
overdracht van de dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk naar het OCMW goedgekeurd.
In artikel 1 van deze overeenkomst werd opgenomen dat de stad Kortrijk zijn dienst
stedelijk buurt- en straathoekwerk, onderdeel van de welzijnsdienst, in zijn totaliteit
overdraagt aan het OCMW Kortrijk, die deze overdracht aanvaardt, met ingang van 01
januari 2011. De overgedragen werking omvat de buurtwerking 'Lange Munte', 'Venning'
en 'Overleie.' Voor het buurtwerk 'Overleie' werd aanvankelijk de verdeelsleutel 1/3 voor
elke partner van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur, het OCMW en
VZW Piramide behouden.

Regelgeving: bevoegdheid:
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

;De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.;Het CBS is
bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.;

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Na de overdracht van de dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk naar het OCMW en het
vertrek van de centrumleider van het wijkcentrum 'Centrum Overleie', is er sedert 2012
geen enkel personeelslid van de stad in dit gebouw. In overleg tussen het OCMW Kortrijk
en stad werd er afgesproken om dit gebouw over te dragen naar het OCMW. Beide
organisaties zijn echter naar elkaar toe aan het groeien, zodat er besloten werd om het
gebouw ter beschikking te stellen aan het OCMW Kortrijk door middel van een
gebruiksovereenkomst van onbepaalde duur. Er wordt geen vergoeding aangerekend,
maar het OCMW Kortrijk neemt alle lasten, ook deze die in principe voor de eigenaar zijn,
ten laste.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
In te stemmen met de ingebruikgeving van het stadseigendom gelegen Overleiestraat
45/47 te 8500 Kortrijk aan het OCMW Kortrijk en dit conform de bepalingen opgenomen in
het ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt door Communicatie en Recht, waarvan
de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Kadastrale
gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Gemeenteraad
d.d. 09 april 2001.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Akte aankoop
d.d. 19 juli 2001.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Gemeenteraad
d.d. 14 april 2008.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Akte ruiling met
vestiging erfdienstbaarheden d.d. 30 mei 2008.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Gemeenteraad
d.d. 06 december 2010.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe
indeling/immobilin/gebruiksovereenkomsten/Overleiestraat-2014-004/Ontwerp van
gebruiksovereenkomst.pdf
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Rudolf Scherpereel
Werk, Economie, Leren en Toerisme

3 2014_GR_00005 Vzw Toerisme Kortrijk - Budget 2014.
Jaaractieplan 2014. - Goedkeuren

Auteur
Kelly Lauwers

Beknopte samenvatting
De vzw Toerisme Kortrijk heeft in haar Algemene Vergadering d.d. 3 februari 2014 het
budget 2014 en het actieplan 2014 goedgekeurd. Conform het samenwerkingsverband
worden deze documenten ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 3 februari 2014 het actieplan 2014
goed. 
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 3 februari 2014 het budget
2014 goed.

Het actieplan 2014 dient als leidraad voor de vzw Toerisme Kortrijk en is gebaseerd op de
aanbevelingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’. Dit plan werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortrijk op 13 mei 2013.  

De doelstellingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’ zijn vertaald
in het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Kortrijk onder 9.4.” Kortrijk staat op de
toeristische kaart van België”.  De 3 doelstellingen zijn dan ook integraal terug te vinden in
het actieplan 2014.

Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool 
door Kortrijk te positioneren als trendy mini-city-break-bestemming.
Een zichtbaar en trendy project ontwikkelen rond 1) architectuur en creatieve maakeconomie, 2)
historisch centrum en erfgoed en 3) funshopping (of een combinatie daarvan).
Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk door te vertrekken vanuit de verschillende
contactkansen van (potentiële) bezoekers
Een toeristisch project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners zoals Toerisme
Leiestreek of de Eurometropool.

Er is een toelage voorzien van € 126.100 vanuit de Stad Kortrijk voor vzw Toerisme Kortrijk vanuit
het Beleidsveld 0521 –sectorondersteuning toerisme.

 De begroting 2014 is in evenwicht met € 224.600 activa en passiva.

Regelgeving: bevoegdheid:
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1.  

2.  

3.  

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Conform het samenwerkingsakkoord afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en
het budget 2014 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder verwijzen we naar:
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Het budget 2014 van vzw Toerisme Kortrijk, welke sluit in evenwicht waarbij de geraamde
inkomsten en uitgaven € 224 600 bedragen, goed te keuren.

2 .
Het jaaractieplan 2014 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/toerisme hoofdmap/Diensthoofd/Toerisme/VZW TOERISME
KORTRIJK/Actieplan en begroting 2014/Budget 2014.xls
Bijlage bij dit besluit: G:/toerisme hoofdmap/Diensthoofd/Toerisme/VZW TOERISME
KORTRIJK/Actieplan en begroting 2014/Actieplan 2014.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/toerisme hoofdmap/Diensthoofd/Toerisme/VZW TOERISME
KORTRIJK/AV/nieuwe AV/2014/3 februari 2014/verslag AV 3 februari 2014.docx

Wout Maddens
Strategisch Team

4 2014_GR_00027 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk -
Beheersovereenkomst tussen de Stad en
het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk - Goedkeuren

Auteur
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
De vorige beheersovereenkomst met het AGB SOK liep in principe tot 30 juni 2013, maar
wordt van rechtswege verlengd tot een nieuwe beheersovereenkomst in voege treedt. 
De beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de Stad en het SOK, de
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afstemming van het beleid van het SOK op dat van de Stad en de nadere omschrijving en
afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad.
De nieuwe beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk werd opgericht op 8 mei 1998.

In zitting van 15 april 2013 nam de gemeenteraad akte van het evaluatieverslag
voorgelegd door het AGB SOK en besliste dat het wenselijk is om de rechtsvorm van
Autonoom Gemeentebedrjf aan te houden.

De vorige beheersovereenkomst met het AGB SOK liep in principe tot 30 juni 2013, maar
wordt van rechtswege verlengd, in principe met één jaar. Normaal moet dus voor 30 juni
2014 een nieuwe beheersovereenkomst vastgelegd worden.

De Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft het voorstel van
beheersovereenkomst goedgekeurd op 20 februari 2014. 

Juridische grond
Artikel 235 §1 van het gemeentedecreet bepaalt dat na onderhandeling een
beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeente en het autonoom
gemeentebedrijf. Artikel 235 §2 omschrijft dan welke aangelegenheden minstens geregeld
worden in de beheersovereenkomst. Artikels 232 tot 244 omvatten verdere bepalingen, die
gelden voor autonome gemeentebedrjven.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk wordt belast met belangrijke
beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende taken in het kader van het
stadsontwikkelingsbeleid van de Stad Kortrijk.
Het is logisch dat een beheersovereenkomst tussen de Stad en het AGB SOK wordt
opgemaakt, die de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad nader
omschrijft, de financiële verhoudingen tussen de Stad en het SOK vastlegt en de
afstemming van het beleid van het SOK op dat van de Stad regelt.

De belangrijkste bepalingen van de beheersovereenkomst zijn als volgt:

Taak van het AGB SOK

1° het uitbouwen van het SOK tot kenniscentrum voor de vastgoedmarkt zowel inzake de
woonmarkt als voor retail, kantoren en projectontwikkeling;
2° de uitbouw en promotie van Kortrijk als woonstad met de ontwikkeling en realisatie van
residentiële projecten, die de woonfunctie van de Stad Kortrijk versterken en in het
bijzonder het realiseren van de stedelijke beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen;
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3° het in overleg met de Stad ontwikkelen, uitvoerbaar maken en realiseren van
geïntegreerde stadsprojecten;
4° het realiseren van vastgoedoperaties in het kader van een grond- en pandenbeleid of in
het kader van het beheer, het rentabiliseren en het ‘vermarkten’ van het eigen of stedelijk
patrimonium;
5° het uitvoeren van specifieke adviserende en ondersteunende opdrachten bij stedelijke
ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties.
6° een beleidsvoorbereidende taak inzake stadsontwikkeling

basisuitgangspunten voor de realisatie van de projecten

- het AGB SOK beperkt het eigen financiële risico, maar maakt projecten marktklaar en
doet beroep op de private markt voor het dragen van  het vastgoedrisico.
- voor de projecten worden telkens projectgebonden samenwerkingsovereenkosmten
opgemaakt, waarin de doelstelingen, de kosten- en taakverdeling, de timing, enz. worden
vastgelegd.

Financiering:

Voor de financiering van investeringen kan het SOK een beroep doen op één van de
volgende financieringsbronnen of op een combinatie ervan:
- eigen vermogen;
- investeringssubsidies;
- renteloze leningen verstrekt door de Stad;
- doorgeefleningen verstrekt door de Stad 
Het SOK kan ook gebruik maken van overbruggingskredieten, verleend door de Stad.

Om de globale openbare dienstverlening door het SOK en de onafhankelijkheid van het
SOK ten aanzien van ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen,
komt de Stad jaarlijks tussen in het algemeen resultaat van het SOK over het vorige
boekjaar. De financiering bestaat uit 2 delen:
- de : nl. de door het SOK geprefinancieerde kostenbasisfinanciering van de werking
in het kader van bijzondere opdrachten, de loonkosten en de algemene werkingskosten.
De omvang van deze tussenkomst wordt elk jaar opnieuw goedgekeurd naar aanleiding
van de jaarrekening van het SOK.
- de  van elk project, vooraf afgesproken en vastgelegd in despecifieke financiering
desbetreffende  projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten.

Verder gelden volgende principes:
- de inkomsten door opdrachten voor derden zijn voor het SOK
- batige saldi van de projecten worden verdeeld tussen SOK en Stad volgens de
projectgebonden overeenkomst
- in principe worden subsidies die door de Stad aangevraagd en bekomen worden voor
projecten van het SOK doorgestort. 
- stedelijke waarborg op de leningen van SOK
- Stad en  SOK streven samen een stelselmatig grotere financiële zelfstandigheid van het
SOK na. 
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

onderlinge dienstverlening tussen Stad en AGB SOK

Voor de dienstverlening die door de Stad kan worden verleend (zoals
onderhoudscontracten, GIS, gebouwenzorg, verzekeringen, juridisch advies,
personeelsadministratie, communicatie, financiën) overlegt het SOK op regelmatige wijze
met de terzake gespecialiseerde stadsdiensten. Er is een onderlinge tarifering voorzien. 

Op specifieke vraag van het SOK wordt het gratis leveren van diensten door de Stad
voorzien ter ondersteuning van het SOK bij de realisatie van (deel-) projecten waarvan
(een deel van de) onroerende goederen zullen overgedragen worden aan de Stad. Voor
onroerende goederen, over te dragen aan derden, zullen stadsdiensten geen technische
prestaties leveren. 

oprichten of deelnemen in andere rechtpersonen

Dit kan pas na voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/statuten/grbesluit 8mei1998 oprichting woonregie.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/statuten/AGB SOK statuten 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/gr 15 april 2013 goedkeuren evaluatieverslag sok.pdf
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/tarifiering AGB
Bijlage bij dit besluit: D:/SOK/beheersovereenkomst/vernieuwde overeenkomst
2013/cbs 6 mei 2008 besl overbruggingskrediet.tif
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/0 GEMEENTERAAD/2014/(3) MAART
2014/voorbereiding/210217 ontwerp beheersovereenkomst sok 2013 def.doc
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ontwerp beheersovereenkomst tussen stad en AGB SOK

BEHEERSOVEREENKOMST  TUSSEN  DE  STAD  KORTRIJK  EN  HET  AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK

Tussen:

De  STAD  KORTRIJK,  alhier  vertegenwoordigd  door  de  heren  Vincent  VAN  QUICKENBORNE, 
burgemeester  en  Geert  HILLAERT,  stadssecretaris,  in  toepassing  van  artikel  182  van  het 
gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van xxx waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage 1 wordt gehecht aan deze overeenkomst,

Hierna genoemd ”de Stad”, enerzijds en

Het  AUTONOOM  GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF  KORTRIJK, 
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, 
Grote Markt 54, te 8500 Kortrijk, opgericht bij besluit van de Gemeenteraad van 8 mei 1998, en 
waarvan de oprichting evenals de aanvaarding van de bij dit oprichtingsbesluit gevoegde tekst der 
statuten  werden  goedgekeurd  bij  ministerieel  besluit  van  3  september  1998  en  waarvan  de 
statuten werden uitgebreid bij ministerieel besluit van 3 september 2004, en waarvan de statuten 
zijn gewijzigd en vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 9 december 2013 (bijlage 3).
Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt hier vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur, zijnde de heer Wout MADDENS, optredend overeenkomstig artikel 19 van de statuten, in 
die hoedanigheid benoemd door de Raad van Bestuur in zitting van 20 februari 2013, waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage 2 wordt gehecht aan deze overeenkomst.

Hierna genoemd ”het SOK”

Hierna samen genoemd “de partijen”

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet is het besluit van de gemeenteraad en 
van  de  raad  van  bestuur  onmiddellijk  uitvoerbaar  doch  onderworpen  aan  het  algemeen 
administratief toezicht van de provinciegouverneur;

wordt overeengekomen wat volgt:
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HOOFDSTUK I – VOORWERP

Artikel 1. – Begrippen en definities

Voor de toepassing van de beheersovereenkomst wordt verstaan onder :

Stadsproject – stadsvernieuwings –of stadsontwikkelingsproject :
Een strategische ruimtelijke interventie in regie van de overheid in samenwerking met private en 
semi-publieke  actoren  die  een  kantelmoment  kan  teweegbrengen  in  de  ruimtelijke,  sociaal-
culturele  of  economische ontwikkeling  van buurten,  wijken,  stadsdelen,  steden of  een ruimere 
regio.

Deelproject :
Een onderdeel van een stadsproject, dat als onderdeel geografisch en in de tijd afgebakend kan 
worden, en als zodanig op een eenvoudige wijze van de rest van het project kan onderscheiden 
worden.

Publiek-private samenwerking :
Een moderne en doelmatige  niet  vrijblijvende projectaanpak,  waarbij  overheid  en bedrijfsleven 
samen  bepalende  stadsprojecten  realiseren  die  zowel  maatschappelijk  nuttig  zijn  als  een 
commercieel rendement beogen.

Artikel  2.  –  Voorwerp  en  grondslag  van  deze  overeenkomst  (Artikel  235  §  2,1° 
Gemeentedecreet)

§1 In het kader van het maatschappelijk  doel van het  SOK zoals gestipuleerd in de statuten, 
vervult het SOK beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.

§2 Deze beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de Stad en het SOK, de 
afstemming  van  het  beleid  van  het  SOK op  dat  van  de  Stad  en  de  nadere  omschrijving  en 
afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad. 

§3 Het SOK voert de in de statuten en in deze overeenkomst omschreven opdrachten autonoom 
uit,  in  overeenstemming  met  voormeld  oprichtingsbesluit,  de  nieuwe  gemeentewet,  het 
gemeentedecreet  en  met  het  door  de  Stad  gevoerde  stadsontwikkelings-  en  woonbeleid.  De 
partijen werken samen met het oog op de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de Stad 
voor de bestuursperiode 2013-2018, zoals omschreven in het beleidsplan Plan Nieuw Kortrijk en 
het Strategisch Meerjarenplan. Gelet op het maatschappelijk doel van het SOK, zoals gestipuleerd 
in de statuten, heeft deze samenwerking in het bijzonder betrekking op de beleidsdoelstellingen 
inzake ruimtelijke ordening, wonen, economie, leefmilieu, stadsontwikkeling en vastgoed.  

Artikel 3. – Opdracht van het SOK (Artikel 235 § 2,1° Gemeentedecreet)

§1 Het SOK heeft een beleidsuitvoerende opdracht en wordt in die optiek door de Stad belast met:

1° het uitbouwen van het SOK tot kenniscentrum voor de vastgoedmarkt zowel inzake de 
woonmarkt als voor retail, kantoren en projectontwikkeling;

2° de uitbouw en promotie van Kortrijk als woonstad met de ontwikkeling en realisatie van 
residentiële projecten, die de woonfunctie van de Stad Kortrijk versterken en in het bijzonder 
het realiseren van de stedelijke beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen;

3°  het  in  overleg  met  de  Stad  ontwikkelen,  uitvoerbaar  maken  en  realiseren  van 
geïntegreerde stadsprojecten;

4° het realiseren van vastgoedoperaties in het kader van een grond- en pandenbeleid of in 
het kader van het beheer, het rentabiliseren en het ‘vermarkten’ van het eigen of stedelijk 
patrimonium;

5° het uitvoeren van specifieke adviserende en ondersteunende opdrachten bij  stedelijke 
ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties. 
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§2 Om deze opdracht kwaliteitsvol uit te voeren beschikt het SOK over alle bevoegdheden die het 
zijn toegekend in de toepasselijke regelgeving en in de statuten. Het SOK zal haar taken steeds 
uitvoeren  volgens  bedrijfseconomisch  verantwoorde  principes  waaronder  een  maximale  kosten 
transparantie  en  responsabilisering  en  beperking  van  het  eigen  financiële  risico  bij  de 
vastgoedoperaties.  Het SOK zal zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheden nauwgezet houden 
aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan alle toepasselijke regelgeving, waaronder 
doch  niet  beperkt  tot  de  regelgeving  overheidsopdrachten,  het  realiseren  van  immobiliaire 
verrichtingen die gedragen zijn door schattingsverslagen en de wettelijke regels inzake de formele 
motivering…Het  SOK  handelt  steeds  overeenkomstig  de  algemene  gedragsregels  die  moeten 
nageleefd worden bij de dienstverlening in het algemeen binnen de Stad. In samenspraak met de 
Stad wordt een systeem van klachtenbehandeling opgezet voor het AGB.

§3  Het  SOK  heeft  daarnaast  een  beleidsvoorbereidende  opdracht  die  wordt  uitgevoerd  in 
samenwerking met de Stad. Hiervoor betrekt de Stad het SOK van bij de aanvang bij elke studie of 
project die een impact kunnen hebben op de opdracht van het SOK. Het SOK zal ook de Stad van 
bij de aanvang betrekken bij alle beleidsvoorbereidende studies en projecten.

In dit kader wordt een structureel overleg georganiseerd omtrent de beleidslijnen en de projecten 
inzake  wonen  en  stadsontwikkeling  tussen  het  SOK  en  de  Stad  (directie  Ruimtelijke  en 
Economische  Stadsontwikkeling)  samen  met  de  strategisch–coördinator,  naast  een  algemeen 
jaarlijks overleg tussen het SOK en het College van Burgemeester en Schepenen.
Met  het  oog  op  een  vlotte  informatiedoorstroming  wordt  de  manager  van  het  SOK eveneens 
telkenmale  uitgenodigd  naar  de  bijeenkomsten  van  het  overlegorgaan  Forum  of  op  andere 
bijeenkomsten, indien er zaken besproken worden die een impact kunnen hebben op de opdracht 
van het SOK.
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HOOFDSTUK II - NADERE TOELICHTING VAN DE OPDRACHT

HOOFDSTUK II.1 – KENNISCENTRUM VASTGOED 

Artikel 4. – Uitgangspunten

§1. Om de Stad Kortrijk te ondersteunen in de realisatie van haar beleidsdoelstellingen zal het SOK 
expertise opbouwen over de vastgoedmarkt zowel voor de woonmarkt als voor retail, kantoren en 
projectontwikkeling.  Het  verzamelen en ter beschikking stellen van deze kennis is  één van de 
pijlers van het SOK, zowel voor haar beleidsuitvoerende als beleidsvoorbereidende opdracht.

§2.  Het  opbouwen  van  deze  kennis  is  “stadsbreed”  evenals  het  handelen  als  actor  op  de 
vastgoedmarkt inzake retail, kantoren en projectontwikkeling.  Het hoofdaccent hierbij is gericht op 
de binnenstad.

§3. Om de in het SOK beschikbare deskundigheid te benutten, kan de Stad bepalen een beroep te 
doen op het SOK voor :
- beleidsvoorbereidende taken binnen het kader van de werking;
- het opmaken van voorbereidende studies, onderzoekingen of enig ander voorbereidend werk 

ten behoeve van een voorgenomen project of stedelijke opdracht;
- advies en begeleiding bij  belangrijke  investeringsbeslissingen van de Stad die betrekking 

hebben op een versterking van haar strategische positie;
- het uitoefenen van een faciliterende rol  bij  de realisatie  van stadsprojecten (alternatieve 

financiering, projectmanagement, e.d). 

In functie van deze aanvullende opdrachten worden vooraf de nodige afspraken gemaakt, onder 
meer inzake omvang en inhoud van de opdracht, timing en marktconforme verrekening van de 
prestaties.
Om fragmentarische inschakeling en informatie te voorkomen zullen de Stad en het SOK periodiek 
alle projecten, beleidsvoornemens e.d. uitwisselen.

HOOFDSTUK II.2 – PROMOTIE VAN KORTRIJK ALS WOONSTAD 

Artikel 5. – Algemeen

Het SOK zal de Stad ondersteunen om de beleidsdoelstellingen rond wonen en in het bijzonder 
betaalbaar  wonen te  realiseren.  Het  SOK vormt  de  etalage  van  de  promotie  van  Kortrijk  als 
woonstad  en  zal  hiervoor  zowel  eigen  projecten  realiseren  als  initiatieven  ontwikkelen  om 
investeerders/promotoren te informeren en warm te maken voor de mogelijkheden in Kortrijk.
Het  SOK ondersteunt hierbij  actief  de ontwikkeling  van nieuwe hedendaagse woonvormen, die 
jonge gezinnen kunnen aantrekken.

Artikel 6. – Eigen residentiële projecten

§1. In overleg met het stadsbestuur kan het SOK eigen residentiële projecten ontwikkelen en in de 
markt  zetten.  De  prioriteit  gaat  hierbij  uit  naar  betaalbaarheid  en  het  aantrekken  van  jonge 
gezinnen met kinderen in de stad. 
Door het opbouwen van een rollend grondfonds worden middelen gegenereerd, die ingezet worden 
in  o.a.  stadskavelprojecten  of  renovatieprojecten.  Principe  is  dat  de  opbrengsten  worden 
geïnvesteerd in nieuwe gelijkaardige projecten.

§2. Voor de projecten zullen afspraken gemaakt worden m.b.t. de doelstellingen van het project, 
de  beoogde resultaten,  een raming van  de kosten en opbrengsten en de eventuele  gewenste 
financiële  tussenkomst  van  de  Stad.  Deze  afspraken  worden  vastgelegd  in  een  bijzondere 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
respectievelijke bevoegde beslissingsorganen.
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§3. Lopende en voorziene projecten zijn :
- kavelproject omgeving Pluimstraat
- verkaveling Bouvekerke
- verkaveling Peperstraat (Heule)
- verkaveling Stijn Streuvelslaan (Heule) 
- binnengebied Vetex 
- ontwikkeling site Marluc – Zwevegemsestraat
- ontwikkeling Kop van Prado (Zwevegemsestraat – Sint-Denijsestraat)
- site Tuinstraat/Nieuwstraat
- Overbekeplein e.o.
- St Vincentius
- Belgacomsite

§4. Basisprincipe is dat het SOK het eigen risico bij de immobiliaire transacties tot een minimum 
beperkt en voor het dragen van het vastgoedrisico van de realisatie van de grootschalige projecten 
beroep doet op de private markt, m.a.w. het SOK bereidt bij dergelijke grootschalige projecten een 
marktklaar  ontwikkelingsdossier  voor  en doet  voor  de  uitvoering  ervan beroep op een private 
ontwikkelaar – investeerder.
Voor kleinschalige onderdelen kan het SOK steeds bepalen ook zelf als bouwheer op te treden voor 
zover dat in overeenstemming is met zijn maatschappelijk doel en zijn financieringscapaciteit en 
met de beleidsdoelstellingen van de Stad. 

HOOFDSTUK II.3 – STADSPROJECTEN 

Artikel 7. – Uitgangspunten

§1. Het SOK zal in overleg met de Stad Kortrijk stadsprojecten opstarten,  uitvoerbaar maken, 
begeleiden en realiseren. De complexe stadsprojecten, die een gemengd karakter hebben, steunen 
op een publiek-private samenwerking en meestal een commercieel rendement nastreven, worden 
beheerd door het SOK. Het SOK is hierbij het aanspreekpunt en kan samenwerken met publieke 
en/of private partners en beroep doen op alle mogelijke steunmaatregelen. Basisprincipe is ook 
hier dat het SOK het eigen risico bij de immobiliaire transacties tot een minimum beperkt en voor 
het dragen van het vastgoedrisico beroep doet op de private markt.

Voor  elk  stadsproject  wordt  een  specifieke  samenwerkingsovereenkomst  met  de  Stad  Kortrijk 
opgemaakt waarin de contouren van het project worden vastgelegd.

§2. Daarnaast kunnen ook (niet-gemengde) stadsprojecten met een overwegend publiek karakter 
en  behorende tot  de  kerntaken  van  de Stad  op vraag  van  het  College  van  Burgemeester  en 
Schepenen beheerd worden door het SOK. Dit is een bijzondere opdracht zoals bepaald in artikel 
13 van deze beheersovereenkomst.

§3. Stadsprojecten met een overwegend privaat karakter kunnen op vraag van de private actoren 
mee  worden  begeleid  en  ondersteund  door  het  SOK,  maar  enkel  na  afstemming  met  en 
goedkeuring door de Stad. Als autonoom gemeentebedrijf kan het SOK immers enkel welbepaalde 
taken van gemeentelijk belang uitvoeren, hetgeen decretaal impliceert in opdracht van de Stad en 
mits  dit  in  overeenstemming  is  met  het  maatschappelijk  doel  van  het  SOK  en  met  de 
beleidsdoelstellingen van de Stad.

§4. Vanuit zijn specifieke deskundigheid en zijn nauwe relatie en netwerk met de private sector is 
voor het SOK, naast de projectregie over de eigenlijke stadsprojecten, een specifieke rol weggelegd 
in het zoeken naar opportuniteiten voor stadsprojecten gegenereerd vanuit de private sector. Het 
SOK zal deze opportuniteiten aan de Stad signaleren en kan, na akkoord van de Stad, een rol  
opnemen bij de verdere uitwerking van deze projecten.

§5. Naast of als onderdeel van geïntegreerde grootschalige stadsprojecten heeft het SOK ook een 
taak in het voeren van een actief grond- en pandenbeleid ter uitvoering van het door de Stad 
bepaald stadsontwikkelingsbeleid. Dit kan onder meer het volgende inhouden :
- het verwerven of bestemmen/herbestemmen van strategische gronden en panden met het 

oog op de gewenste ontwikkeling van een stadsdeel;
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- het verwerven en renoveren van leegstaande en verkrotte panden en het in verkoop/verhuur 
brengen van gerenoveerde panden.

§6. Het SOK kan autonoom beslissen tot het ontwikkelen van kleinschalige projecten op eigen 
initiatief,  voor  zover  dat  in  overeenstemming  is  met  zijn  maatschappelijk  doel  en  zijn 
financieringscapaciteit en met de beleidsdoelstellingen van de Stad.

§7. De Stad zal het SOK nauw betrekken bij  het opstellen van het programma van prioritaire 
stadsprojecten in het kader van de opmaak van het strategisch meerjarenplan.  Daarnaast wordt 
het  SOK betrokken  bij  de  opmaak van dossiers  in  het  kader  van de stadsontwikkeling  en de 
financieringsmogelijkheden in dit kader.  

§8.  Voor  de  door  het  SOK  op  te  nemen  projecten  worden  projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten (PSO) uitgewerkt.

Artikel 8. – Projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO)

Alvorens het  SOK met de uitvoering  van een project  kan starten,  wordt  een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad en door de 
raad van bestuur van het SOK, waarin de volgende elementen aan bod komen.

1. Algemeen :
- de afbakening van het project (projectgrenzen);
- de concrete doelstellingen;
- de te behalen resultaten op het einde van het project;
- een haalbaarheidsstudie;
- een kosten en baten analyse van het project;
- een transparante omschrijving van de projectorganisatie
- een risico - analyse;
- de termijnplanning;
- een kwaliteitsomschrijving;
- een actoren-analyse en communicatie aanpak;
- een financieringsmodel, inclusief het eventueel toekennen van een gemeentelijke waarborg 

SOK.
- de eventuele exit-regeling

2. T.a.v. het SOK :
- de naam van de projectleider en/of –medewerker(s);
- overzicht van de door het SOK te beheren of verwerven onroerende goederen, met – indien 

van  toepassing  –  de  mogelijkheid  om  deze  goederen  te  verwerven  via  een 
onteigeningsprocedure ten algemene nutte;

- een opsomming van de uit te voeren werken / diensten / leveranties;
- een  overzicht  van  de  (delen  van)  onroerende  goederen  die  naar  de  Stad  worden 

overgedragen  na  realisatie  van  het  project,  met  vermelding  van  de 
functie/bestemming;

- een opsomming van onroerende goederen die aan derden worden vervreemd, alsook de 
functie of bestemming van deze onroerende goederen;

- de vergoedingswijze van de prestaties van het SOK.

3. T.a.v. de Stad :
- de naam van de contactpersoon bij de Stad met vermelding van de specifieke taken (zowel 

tijdens als na het project);
- de betrokken stadsdiensten, met bijhorende taken (zowel tijdens als na het project);
- afspraken m.b.t. de dienstverlening en vergoedingswijze van stadsdiensten, aan het SOK.
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In  de  mate  dat  bij  de  aanvang  van  het  project  de  projectomschrijving  en  verbintenissen 
onvoldoende gedefinieerd kunnen worden, zal  de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst 
via addenda nader worden ingevuld.

Indien partijen dat wenselijk  achten, kunnen ze een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst 
sluiten voor één of meerdere fasen van een project.

De Stad verbindt zich ertoe om tijdig, volgens de afspraken in de PSO, de nodige kredieten ter 
uitvoering  van  bedoelde  goedgekeurde  opdrachten  in  de  begroting  en  het  meerjarenplan  te 
voorzien en aan het SOK beschikbaar te stellen.

beheersovereenkomst SOK 21 februari 2014 7/20
42 / 146



HOOFDSTUK II.4 – SOK ALS VERMARKTER VAN STADSPATRIMONIUM

Artikel 9. – Verwerven, vervreemden en beheren door het SOK

Het SOK beslist autonoom over het verwerven en het vervreemden van gronden en panden voor 
zijn eigen patrimonium en over de wijze van beheren en exploiteren van zijn eigen patrimonium, 
voor  zover  dat  in  overeenstemming  is  met  het  maatschappelijk  doel  en  dit  geen  financiële 
tussenkomst vergt van de Stad.

Artikel 10. – Verwerven of vervreemden voor de Stad

§1. Op verzoek van de Stad staat het SOK in voor het volledige administratief dossierbeheer van 
alle  vervreemdingen  van  onroerende  goederen  uit  het  privaat  domein  die  de  Stad  aanwijst. 
Ditzelfde geldt voor de onroerende goederen die de Stad voor openbaar nut wenst te verwerven.  
Principe  is  dat  het  SOK de preferentiële  partner  wordt  van  de Stad  bij  de  vervreemding  van 
onroerende goederen uit haar patrimonium.

Het administratief beheer behelst :
1. het  voorbereiden  van  beslissingen  van  de  gemeenteraad  en  het  college  inzake  deze 

verwervingen/vervreemdingen;
2. het verzorgen van de communicatie en de promotie en het voeren van de onderhandelingen 

die verband houden met het verwerven en vervreemden van de betrokken goederen;
3. het  volledig  administratief  afhandelen  van  de  overeenkomsten  inzake  koop,  verkoop, 

erfpacht,  opstal,  erfdienstbaarheden  en  andere  zakelijke  rechten,  en  van  de  procedures 
inzake  onteigening  in  uitvoering  van  een goedgekeurd  onteigeningsplan,  uitoefening  van 
voorkooprechten in uitvoering van een collegebeslissing, etc.;

4. het functioneren als centraal aanspreekpunt voor de medecontractanten van desbetreffende 
overeenkomsten;

5. het opmaken van de vastleggingen, betalingsopdrachten resp. invorderingsstaten voor de 
vergoedingen die verschuldigd zijn in het kader van de desbetreffende overeenkomsten.

§2.  De Stad treedt  in  deze gevallen  op als  verkoper,  desgevallend  koper.   De door  het  SOK 
aangewezen projectverantwoordelijke rapporteert dan ook primair rechtstreeks aan de Stad of de 
door  haar  aangeduide  contactpersoon.   De  Raad  van  Bestuur  van  het  SOK  wordt  vanuit  de 
bedrijfsvoering geïnformeerd.

§3.  Alle  kosten  verbonden  aan  het  administratief  dossierbeheer,  waaronder  de  kosten  voor 
schattingen,  opmetingen,  grond-  en  bodemonderzoeken,  uittreksels,  attesten  en  publicaties, 
kunnen  geprefinancierd  worden  door  het  SOK.   Hiertoe  zal  voorafgaand  een  budget  worden 
opgemaakt  en  ter  goedkeuring  aan  de  Stad  voorgelegd.   De  Stad  verstrekt  kosteloos  de 
stedenbouwkundige uittreksels en andere inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van 
de in dit artikel bedoelde transacties.  De kosten die het SOK maakt worden in geval van een 
separate PSO separaat gedeclareerd en anderszins via de werkingskosten van het SOK verrekend.

§4. Indien dat de efficiëntie van het administratief beheer van de vastgoedtransacties ten goede 
komt, kan het SOK autonoom beslissen om bepaalde deeltaken uit te besteden aan derden zoals 
notariskantoren, vastgoedmakelaars, landmeters en andere experten.

§5. De Stad verbindt zich ertoe de nodige kredieten, ter uitvoering van bedoelde goedgekeurde 
opdrachten, te voorzien in de begroting en in het meerjarenplan en op eerste verzoek van het SOK 
betaalbaar te stellen.

§6. De Stad zorgt in principe zelf onder regie van het SOK voor de nodige rechtsbijstand in geval 
van  rechtsgedingen  in  verband  met  de  vastgoedtransacties.   Bij  uitzondering  kunnen partijen 
besluiten externe deskundigheid in te schakelen.  De diensten van het SOK kunnen steeds advies 
inwinnen bij de Dienst Communicatie en Recht in verband met vastgoedtransacties voor rekening 
van de Stad.
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Artikel 11. – Kopen van en verkopen aan de Stad

Indien onroerende goederen door de Stad aan het SOK worden verkocht, zal de financiering van 
deze verkoop als basisprincipe gebeuren onder de vorm van een renteloze lening.
Indien goederen worden verkocht aan de Stad zal deze de overeengekomen transactieprijs inclusief 
kosten voldoen door, van deze prijs, de renteloze leningen die zij voor dit project heeft verstrekt in 
mindering te brengen.

Partijen engageren zich om hun onderlinge vastgoedtransacties zoveel mogelijk te bundelen en bij 
voorkeur slechts twee maal per kalenderjaar te laten plaatsvinden.

Artikel 12. – Beheren en exploiteren, inhuurnames voor de Stad

Het  SOK kan  belast  worden  met  het  beheren  en  exploiteren,  incl.  het  volledig  administratief  
dossierbeheer  van  de  inhuurnames,  van  door  de  Stad  aangewezen  onroerende  goederen 
behorende tot het openbaar en het privaat domein.   Voorafgaand sluiten de Stad en het SOK 
hiertoe een bijzondere samenwerkingsovereenkomst af.

HOOFDSTUK II.5 – SOK ALS ACTOR BIJ SPECIFIEKE EN EXTERNE OPDRACHTEN

Artikel 13. – Adviseren, begeleiden, faciliteren voor gemeente en voor derden

Het SOK kan belast worden met het uitvoeren van specifieke en ondersteunende opdrachten bij  
stedelijke ontwikkelingsprojecten en vastgoedoperaties voor zowel de Stad als voor derden.
Omdat het SOK als autonoom gemeentebedrijf enkel welbepaalde taken van gemeentelijk belang 
kan uitvoeren, kan het SOK dergelijke opdrachten in het kader van ontwikkelingsprojecten van 
derden slechts uitoefenen voor derden na goedkeuring van de Stad, hetgeen impliceert in opdracht 
van de Stad  en mits dit in overeenstemming is met het maatschappelijk doel van het SOK en met 
de beleidsdoelstellingen van de Stad.  
In feite neemt het SOK in dit verband een deel van de sturende, ondersteunende en begeleidende 
taak van het Stadsbestuur over in opdracht van de Stad. Voorafgaand moet dan ook duidelijk 
afgestemd worden met het Stadsbestuur welke de rol van het SOK in een dergelijke bijzondere 
opdracht voor derden kan zijn en welke in casu de beleidslijnen en inzichten van de Stad zijn. 
Bij  dergelijke  opdrachten  wordt  een  tri-partite  overeenkomst  opgesteld  waarbij  de  taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële vergoedingen geregeld zijn.
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HOOFDSTUK III - MIDDELEN

HOOFDSTUK III.1 - FINANCIERING

Artikel 14. – Boekhouding. Budget. Meerjarenplan. Jaarrekening

Het SOK maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel  145,  146,  147,  149,  150,  151  en  179  van  het  gemeentedecreet  gelden  voor  het 
meerjarenplan en het budget van de Stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening 
wordt  opgesteld  overeenkomstig  de  regelen  die  krachtens  artikel  164,  172  en  179  van  het 
Gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het 
Bedrijf  doet  uiterlijk  op  31  december  van  ieder  jaar  de  nodige  opnemingen,  verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van het Bedrijf, van welke aard ook.
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De raad 
van  bestuur  stelt  het  meerjarenplan  en  het  budget  vast  en  legt  ze  ter  goedkeuring  aan  de 
gemeenteraad voor.
De  controle  op  de  financiële  toestand,  op  de  jaarrekening  en  op  de  regelmatigheid  van  de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het Bedrijf  wordt uitgeoefend conform het 
bepaalde in de artikels 243bis, 243ter en 243 quater van het Gemeentedecreet.

Fiduciaire
De stad treedt op als fiduciaire voor het AGB
Dit houdt in dat het Bedrijf een beroep doet op de directie Bedrijfsvoering (kernadministratie) voor 
het opmaken van de jaarrekening,  het vervullen van de BTW-verplichtingen en bij  vragen van 
financiële of boekhoudkundige aard.

Timing jaarrekening
De timing van de jaarrekening wordt afgesproken in onderling overleg met de bedrijfsvoering(team 
kernadministratie).

Beheers- en beleidscyclus BBC
Op 01 januari 2015 is het SOK onderworpen aan BBC. 

Artikel 15. – Financiering

§1. Om de in deel I en II omschreven opdracht van het SOK uit te voeren, stelt de Stad het SOK  
financiële middelen ter beschikking zoals nader omschreven in onderhavig hoofdstuk.

§2. Voor de financiering van investeringen kan het SOK een beroep doen op één van de volgende 
financieringsbronnen of op een combinatie ervan:
- financiering door middel van eigen vermogen;
- financiering door middel van investeringssubsidies;
- financiering door middel van renteloze leningen verstrekt door de Stad;
- financiering door middel van doorgeefleningen verstrekt door de Stad.

§3. De partijen streven samen een stelselmatige grotere financiële zelfstandigheid van het SOK na. 
Met het oog daarop zal het SOK steeds een bedrijfsmatig beheer voeren. Het SOK zal ook steeds 
alle mogelijke inspanningen doen ten einde maximale subsidiëring te bekomen. 

§4. Indien het SOK op termijn structureel financieel zelfstandig zou worden, zullen de partijen 
afspraken  maken  over  winstverdeling.   In  afwachting  van  deze  afspraken  kunnen  eventuele 
winsten gereserveerd worden.
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Artikel 16. – Kapitaal

§1. De Stad bevestigt haar inbreng in het kapitaal van het SOK ten beloop van 16.751.100,63  
euro.

§2. De Stad kan een bijkomende inbreng doen in het kapitaal  van het SOK door inbreng van 
roerende  of  onroerende  goederen,  bijvoorbeeld  in  het  kader  van  een  projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO).
De Stad verbindt zich ertoe de in het kader van een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst 
bij  wijze  van  kapitaalverhoging  voorziene  inbreng  in  te  schrijven  in  het  budget  en  het 
meerjarenplan.

Artikel 17. - Investeringssubsidies

De  Stad  kan  op  vraag  van  het  SOK  investeringssubsidies  toekennen  voor  de  realisatie  van 
investeringen. De gemeenteraad beslist hierover eenzijdig en legt de subsidievoorwaarden vast.

Artikel 18. – Renteloze lening

In het kader van de financiering van een project (of een deelproject) kan de Stad een renteloze  
lening toestaan aan het SOK.  Wanneer het een investering betreft in een te commercialiseren 
project  zal  dit  als  basisprincipe  gelden.  Een  dergelijke  lening  zal  in  hoofde  van het  SOK een 
achtergestelde renteloze lening zijn.

Het maximaal bedrag en de modaliteiten van deze lening worden per project vastgelegd in een 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 19. – Overbruggingskrediet

Het AGB SOK kan gebruik maken van een tijdelijk (steeds terug vorderbaar) overbruggingskrediet 
volgens de actuele financiële noodzaak en binnen de grenzen van haar statutaire opdracht. De 
stadssecretaris en financieel beheerder rapporteren op geregelde tijdstippen aan het college over 
de ter beschikking gestelde bedragen en gedane terugvorderingen (cfr Beslissing CBS d.d. 
6/5/2008 pt 44.: “Het college beslist opdracht te geven aan de secretaris en ontvanger een tijdelijk  
(steeds terug vorderbaar) overbruggingskrediet aan het SOK ter beschikking te stellen volgens de  
actuele financiële noodzaak en binnen de grenzen van haar statutaire opdracht.  De secretaris en  
ontvanger rapporteren op geregelde tijdstippen aan het college over de aldus ter beschikking  
gestelde bedragen en gedane terugvorderingen.”).

Artikel 20. – Doorgeeflening

De Stad kan, voor zover de noodzaak blijkt, doorgeefleningen verstrekken aan het SOK voor de 
financiering van de investeringen in de projecten zoals bedoeld in Hoofdstuk II.

Het maximaal bedrag en de modaliteiten van deze doorgeefleningen worden per project vastgelegd 
in de desbetreffende projectgebonden samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 21. – Algemeen principe van borgstelling

De Stad zal in beginsel de door het SOK af te sluiten leningen en kredieten ter (pre)financiering  
van de benodigde werkings- en investeringsmiddelen, zoals die blijken uit het ondernemingsplan 
en/of de bijzondere samenwerkingsovereenkomsten, voorzien van de gemeentelijke waarborg.

Artikel 22. – Subsidies aan het SOK – aangevraagd door de Stad bij een andere overheid
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Voor projecten die binnen de doelstellingen van het SOK vallen en waarvoor de Stad subsidies kan 
aanvragen, zal de Stad de subsidies aanvragen bij de subsidiërende overheid.  In geval de Stad 
mede  door  de  inbreng van  het  SOK subsidiëring  bekomt,  zullen  partijen  overleggen  over  het 
aandeel  in  de  uitbetaalde  subsidies,  dat  toekomt aan het  SOK,  dit  alles  met respect  voor  de 
regelgeving en de voorwaarden van het subsidiebesluit.
De Stad informeert het SOK op geregelde basis over alle mogelijke voor het SOK interessante 
subsidies in kader van haar werking.  
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Artikel 23. – Tussenkomst in het resultaat

§1. Ten einde de globale openbare dienstverlening door het SOK en de onafhankelijkheid van het 
SOK ten aanzien van ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen, komt de 
Stad jaarlijks tussen in het algemeen resultaat van het SOK over het vorige boekjaar.

§2. Deze tussenkomst omvat twee verschillende onderdelen:
1. het totaal van de projectgebonden tussenkomsten van de Stad, zoals overeengekomen in de 

samenwerkingsovereenkomsten per project en de afspraken m.b.t. de lopende projecten;
2. de financiering van de werking van het SOK bestaande uit:

a. de door het SOK gemaakte en geprefinancierde kosten verbonden aan de bijzondere 
opdrachten  en  het  administratief  beheer  van  de  vastgoedtransacties  en  het 
vastgoedbeheer;

b. de personeelskosten van het SOK, beperkt tot de personeelsleden die voorzien zijn in 
de personeelsformatie volgens het goedgekeurd jaarlijks ondernemingsplan;

c. de  algemene  werkingskosten  van  het  SOK,  beperkt  tot  het  op  basis  van  het 
voorgelegde ondernemingsplan en de jaarrekening aanvaard bedrag.

§3.  Het  bedrag  van  deze  tussenkomst  wordt  jaarlijks  ter  goedkeuring  aan  de  gemeenteraad 
voorgelegd naar aanleiding van de mededeling aan de gemeenteraad van de jaarrekening van het 
SOK en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad van de beheersovereenkomst op basis van 
het ondernemingsplan en jaarlijks activiteitenverslag.

§4. Batige saldi die voortvloeien uit projecten worden verdeeld tussen Stad en SOK zoals bepaald 
in de projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten.  De vergoeding die het SOK ontvangt van 
derden in het kader van bijzondere opdrachten blijft in handen van het SOK.  Op basis van de 
jaarrekening wordt de eventuele winstbestemming bepaald.

Artikel 24. - Consolidatie liquiditeitenbeheer 

§1.  De  partijen  verbinden  zich  ertoe  samen  te  werken  aan  een  liquiditeitenplanning  voor  de 
financiële stromen tussen de Stad en het SOK.

§2. Daarnaast verbindt het SOK zich ertoe zijn kasmiddelen te beheren als een goed huisvader.

HOOFDSTUK III.2 - PERSONEEL

Artikel 25. – Rechtspositieregeling (Artikel 241 Gemeentedecreet)

Het  SOK  stelt  autonoom  zijn  eigen  personeel  te  werk  én  beslist  autonoom  over  zijn 
personeelsbeleid,  rekening houdend met het  geldende juridische kader.  De overeenstemmende 
rechtspositieregeling  van  de  Stad  is  van  toepassing  op  het  personeel  van  het  autonoom 
gemeentebedrijf.  Overeenkomstig  de  geldende  regelgeving  kan  de  raad  van  bestuur  maar 
afwijkingen  op  deze  rechtspositieregeling  vaststellen,  wanneer  deze  worden  verantwoord  en 
gemotiveerd op basis van het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf. 

Artikel 26. – Stadspersoneel bij het SOK

§1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan personeelsleden van de Stad verlof voor 
externe opdracht  in het  SOK toekennen. In dit  geval  zal  het SOK als  werkgever een contract  
afsluiten met dit personeelslid met alle daarbij horende juridische gevolgen qua werkgeversgezag 
en dergelijke.

§2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan personeelsleden van de Stad al dan niet 
tegen vergoeding ter beschikking stellen van het SOK.
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Artikel 27. – Personeelsformatie

Het SOK stelt zelf zijn personeelsformatie vast. Conform de bepalingen van het gemeentedecreet is 
de  financiële  haalbaarheid  van  deze  formatie  een  vereiste.  De  formatie  omvat  in  geen  geval 
statutaire functies.  

Artikel 28. – Syndicaat statuut

Het SOK is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekking tussen 
de overheid en de vakbonden van haar personeel en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 29. – Welzijn op het werk

Voor het personeel dat bij hem, op welke wijze dan ook, is tewerk gesteld staat het SOK in voor de  
toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid,  die 
gelden op de plaats van het werk. Voor  het personeel dat wordt ter beschikking gesteld of wordt 
ingezet  op  basis  van  een  dienstverleningsovereenkomst  kunnen  de  partijen  onderling 
andersluidende afspraken hierover maken.

HOOFDSTUK III.3 - DIENSTVERLENING

Artikel 30. – Algemene dienstverlening

§1. Voor de dienstverlening die door de Stad kan worden verleend (zoals onderhoudscontracten, 
GIS,  gebouwenzorg,  verzekeringen,  juridisch  advies,  personeelsadministratie,  communicatie, 
financiën) overlegt het SOK op regelmatige wijze met de terzake gespecialiseerde stadsdiensten.

Indien na overleg tussen het Bedrijf en de Stad blijkt dat de Stad de noodzakelijke diensten niet of 
niet  binnen  de  nodige  tijdspanne  kan  leveren,  kan  het  bedrijf  een  beroep  doen  op  externe 
dienstverlening.  Het Bedrijf  zal  hierbij  steeds rekening houden met onder meer de criteria van 
kwaliteit van de dienstverlening en het zuinigheidsbeginsel. 

Voor de eventueel daaruit voortvloeiende zuivere dienstverlening (advisering) gebeurt dit op basis 
van de tarifering die door partijen uitgewerkt wordt in een bijlage bij deze overeenkomst.

De stad kan instaan voor de personeelsadministratie. Dit kan onder meer inhouden : 

- Loonadministratie
- Verwerken van de lonen, met begrip van de toelagen en sociale voordelen van de 

medewerkers
- Toepassen van de fiscale administratie (afleveren van fiscale fiches)
- Toepassen van de sociale administratie (ziekteverzekering, kraamgeld, kinderbijslag, 

andere formulieren in kader van de sociale wetgeving

- Personeelsadministratie
- info en advies inzake arbeidswetgeving en sociale wetgeving
- behandelen van aanvragen inzake onderbreking en vermindering van de loopbaan
- het berekenen van het aantal verlofdagen waarop de medewerkers recht hebben
- aan- en afwezigheidsbeheer
- controle ziekteverzuim

Voor alle andere diensten die de interne werking van het bedrijf faciliteren, zal de stad een voorstel  
ter goedkeuring voorleggen aan het Bedrijf.

§2. Indien het SOK diensten verleent aan de Stad zal dit gebeuren op basis van een tarifering die 
door partijen uitgewerkt wordt in een bijlage bij deze overeenkomst. 

§3. Het SOK verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringspolissen aan te gaan, waaronder een 
brandverzekeringspolis,  een polis burgerlijke aansprakelijkheid, een polis arbeidsongevallen e.a., 
met toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten.
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§4. De Stad verleent het SOK het recht om zonder kosten aan te sluiten op het informaticanetwerk 
van  de  Stad  en  gebruik  te  maken  van  de  voor  haar  noodzakelijke  en  beschikbare  data  of 
programma’s,  zoals bv.  het  geografisch informatiesysteem (GIS),  dit  op de wijze en onder de 
voorwaarden door de Stad bepaald.

Artikel 31. – Technische prestaties

§1. De stadsdiensten zullen – op verzoek van het SOK en rekening houdend met de beschikbare 
tijd en middelen - technische prestaties leveren ter ondersteuning van het SOK bij de realisatie van 
(deel-) projecten waarvan (een deel van de) onroerende goederen zullen overgedragen worden aan 
de Stad. 

§2.  Onder  technische  prestaties  wordt  o.m.  bedoeld:  de  prestaties  van  de  dienst  leefmilieu, 
openbare werken, facility enz. (zoals gras maaien, onderhoud en herstellingen aan gebouwen).

§3.  Indien een stadsdienst  technische prestaties  levert  ter  ondersteuning  van  het  SOK,  wordt 
hiervoor  geen  vergoeding  gevraagd  aan  het  SOK,  behoudens  de  prestaties  die  onder  een 
retributiereglement vallen, en voor zover het SOK hiervan niet vrijgesteld zou zijn.

§4.  Het  SOK  verbindt  zich  ertoe  elk  verzoek  tot  ondersteuning  tijdig  te  bezorgen  aan  de 
stadsdiensten.  De betrokken stadsdienst dient op elke vraag voor ondersteuning binnen een zo 
kort mogelijke termijn gepast te reageren.

§5.  Het  SOK  engageert  zich  om  slechts  opdrachten  toe  te  vertrouwen  aan  een  externe 
dienstverlener, in de gevallen dat het SOK niet tijdig of geen ondersteuning kan krijgen van de 
stadsdienst aan wie de ondersteuning expliciet gevraagd werd.

Artikel 32. – Kantoor - communicatie

§1. Het SOK staat zelf in voor de huisvesting van haar kantoor. Ze doet dit op zo’n manier dat het 
kantoor tevens kan functioneren als infohuis stadsvernieuwing.

§2. De Stad stelt in het stadhuis kosteloos de nodige vergaderruimte ter beschikking van het SOK 
voor de zittingen van de raad van bestuur en de werkvergaderingen, waarop meer dan 10 mensen 
aanwezig zijn.  Het SOK reserveert voorafgaand aan deze vergaderingen de nodige ruimtes.

§3. Het SOK stapt in de globale citymarketing van de stad en zal het logo (en andere vormen van 
verwijzing) van de stad Kortrijk in zijn communicatie meenemen.

§4. Het SOK implementeert autonoom een eigen communicatieplan. 
Voor de communicatie over de projecten en vastgoedtransacties werkt het SOK samen met de 
Stad.  Partijen maken afspraken over de financiering ervan.

§5. De Stad stelt aan het SOK kosteloos ruimte ter beschikking op de stedelijke website waarop 
het SOK autonoom informatie kan plaatsen over zijn projecten, organisatie en werking.  Het SOK 
verbindt zich ertoe de krachtlijnen van de huisstijl van de Stad te volgen maar behoudt zich het 
recht voor binnen deze krachtlijnen een eigen profiel te ontwikkelen. 
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HOOFDSTUK IV – DUUR - WIJZIGINGEN

Artikel 33. – Principe – verlenging (Artikel 235 §3 Gemeentedecreet)

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode ingaand op de datum van ondertekening 
tot 30 juni 2019. De overeenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad. 

Bij  het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd tot een 
nieuwe algemene beheersovereenkomst in voege treedt. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in 
werking  is  getreden  binnen  één  jaar  na  voormelde  verlenging  of  als  de  overeenkomst  werd 
ontbonden of geschorst, kan de Stad (de gemeenteraad) na overleg met het SOK voorlopige regels 
vaststellen betreffende de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige 
regels  zullen  als  beheersovereenkomst  gelden  tot  op  het  ogenblik  dat  een  nieuwe 
beheersovereenkomst in werking treedt.

Artikel 34. – Wijzigingen (Artikel 235 §2,12° Gemeentedecreet)

§1. Partijen kunnen overgaan tot de heronderhandeling van één of meerdere bepalingen van deze 
overeenkomst en van de vanaf heden gesloten overeenkomsten, mits inachtneming van de hierna 
beschreven procedure:

(a) de aanvragende partij informeert de andere partij over de gemotiveerde aanleiding van haar 
vraag tot aanpassing, en haar voorstel van de artikelen die voor aanpassing in aanmerking 
komen;

(b) de  andere  partij  betuigt  haar  akkoord  met  de  ingediende  aanvraag  of  amendeert  de 
aanvraag binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag;

(c) partijen bereiken een consensus over de grond van de aanpassingen en de artikels die voor 
aanpassing in aanmerking komen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het 
amendement op de aanvraag.

De eventuele tekstaanpassingen worden doorgevoerd op grond van een bespreking, die gevoerd 
wordt met respect voor de vastgelegde principes en voor de wederzijdse belangen.
De bereikte consensus wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad van 
bestuur. 

§.2. Bij ontstentenis van een akkoord tussen de Stad en het SOK inzake de hiervoor vermelde 
heronderhandeling, kan het College van Burgemeester en Schepenen in een gemotiveerd verslag 
aan de gemeenteraad voorstellen bij een aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 
minstens zes (6) maanden voortijdig een einde te maken aan deze overeenkomst. 

Bij  ontstentenis  van  een  akkoord  tussen  de  Stad  en  het  SOK  inzake  de  hiervoor  vermelde 
heronderhandeling, kan de Raad van Bestuur van het SOK in een gemotiveerd verslag aan het 
College  van  Burgemeester  en  Schepenen  bij  een  aangetekend  schrijven  en  met  een 
opzeggingstermijn  van  minstens  zes  (6)  maanden  voortijdig  een  einde  maken  aan  deze 
overeenkomst.

Artikel 35. – Voortijdige beëindiging (Artikel 235 §2, 11° en 12° Gemeentedecreet)

§.1.  In  geval  van  overmacht  of  in  het  algemeen  belang,  of  indien  het  SOK  ernstig  en  op 
voortdurende wijze zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst en/of uit de 
vanaf heden gesloten projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten voortvloeien en daardoor 
de realisatie van de doelstellingen van het stedelijk beleid in het gedrang brengt, kan de Stad (via 
CBS en gemeenteraad) te allen tijde bij aangetekend schrijven en met een opzeggingstermijn van 
zes (6) maanden voortijdig een einde maken aan deze overeenkomst en/of aan de vanaf heden 
gesloten specifieke beheersovereenkomsten.

§.2. In geval van overmacht of indien de Stad ernstig en op voortdurende wijze tekort zou komen 
aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst en van de vanaf heden gesloten projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten,  kan  het  SOK  bij  aangetekend  schrijven  en  met  een 
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opzeggingstermijn van zes (6) maanden voortijdig een eind maken aan deze overeenkomst en van 
de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten.

Het SOK heeft op het einde van de opzeggingstermijn geen enkel recht op enige vergoeding uit  
hoofde van het opzeggen van de overeenkomst en van de vanaf heden gesloten projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomsten door de Stad, tenzij anders overeengekomen.

§.3. Het SOK gaat door bovengenoemde gevallen in ontbinding. 

In  dat  geval  zal  de  Stad  alle  lopende  verbintenissen,  door  het  SOK  in  het  kader  van  deze 
overeenkomst  aangegaan,  overnemen,  inclusief  externe  leningen  en  gelijkgestelde 
financieringen/subsidies.

Er zal gestreefd worden om binnen een termijn van twee maanden na de beslissing tot ontbinding  
tot een oplossing te komen betreffende het personeel van het SOK, meer bepaald de overname 
door  de  Stad  van  dit  personeel.  Hierbij  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  de 
personeelsformatie van de Stad. De betrokken personeelsleden zullen worden gehoord. 

De praktische aspecten van een overname van het personeel moeten worden vastgelegd in een 
afzonderlijk document dat ondertekend wordt door de Stad en het SOK. Hierin zal rekening worden 
gehouden met de personeelsformatie, de algemene organisatie van de Stad en de kwalificaties van 
de desbetreffende personeelsleden. 
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HOOFDSTUK V - INFORMATIEVERSTREKKING - RAPPORTERING 

Artikel 36. - Informatieverstrekking (Artikel 235, §2, 8° Gemeentedecreet) 

§1 Algemeen: 
Het SOK en de Stad streven steeds naar een vlotte, snelle, correcte en eenvoudige informatie – 
uitwisseling.  Gemeenteraadsleden,  alsmede  de  betrokken  medewerkers  van  de  Stad  hebben 
volledig inzagerecht in de werkings-en financiële documenten van het SOK. Er worden in gemeen 
overleg periodieke overlegmomenten voorzien

§2.Het SOK legt het door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse ondernemingsplan en het 
operationeel meerjarenplan op middellange en lange termijn voor aan de Stad. 

Het Bedrijf bezorgt deze documenten binnen de 20 dagen na het besluit van de raad van bestuur  
om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad. 

§3 Het SOK bezorgt een verslag van alle vergaderingen van de Raad van Bestuur aan de Stad 
(communicatie en recht), alwaar deze verslagen op digitale wijze ter beschikking worden gesteld 
van de leden van gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. 

§4 Partijen bezorgen elkaar wederzijds alle documenten en studies dewelke nuttig kunnen zijn bij 
de vervulling van hun respectievelijke opdracht. 

§5 Alle documenten die overeenkomstig het Gemeentedecreet en/of deze overeenkomst dienen 
voorgelegd te worden aan de Stad zullen desgevraagd worden toegelicht door vertegenwoordigers 
van  het  Bedrijf  op  de  bevoegde  gemeenteraadscommissie.  De  voorlegging  van  documenten 
gebeurt steeds op een tijdstip dat conform is met het Gemeentedecreet en conform afspraken die 
partijen in dit verband maken.
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HOOFDSTUK VI – BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Artikel 37. – Presentiegelden (Artikel 235 §2, 5° Gemeentedecreet)

Aan de leden van de raad van bestuur die geen lid zijn van het College van Burgemeester en 
Schepenen en geen personeelslid  zijn van de Stad of het SOK, kan een presentiegeld  worden 
toegekend dat niet hoger mag zijn dan het bedrag dat aan de gemeenteraadsleden van de Stad 
wordt toegekend. 

Voor het overige worden de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari  
2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris gevolgd. 

Artikel  38.  –  Oprichten  andere  rechtspersonen,  erin  deelnemen  of  zich  erin  laten 
vertegenwoordigen (Artikels 235§2-242§5  Gemeentedecreet)

§1.Binnen de perken van zijn maatschappelijk doel, zoals vermeld in deze overeenkomst, kan het 
SOK, overeenkomstig artikel 242,§5 van het Gemeentedecreet, andere rechtspersonen oprichten, 
erin  deelnemen of  zich  erin  laten  vertegenwoordigen,  voor  zover  dat  past  in  zijn  opdrachten. 
Dergelijke rechtspersonen worden filialen genoemd.

§2.Het  AGB  streeft  met  de  oprichting,  deelname  of  vertegenwoordiging  geen  speculatieve 
oogmerken na. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met 
het  gelijkheidsbeginsel,  de  regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden 
zoals bepaald in deze overeenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging 
toont aan dat aan deze voorwaarden is voldaan.

§3.Het SOK beschikt over minstens een bestuurdersmandaat in het filiaal.

§4.Het SOK zendt zijn beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging binnen de dertig 
dagen  aan  de  Vlaamse  regering.  Tot  de  oprichting,  deelname of  vertegenwoordiging  kan  pas 
worden  overgegaan nadat  de  beslissing  hiertoe  werd  goedgekeurd.  Binnen  honderd  dagen  na 
verzending keurt de Vlaamse regering de beslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt 
zonder dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen en die beslissing heeft verzonden 
aan het SOK, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

§5.Behoudens toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen, draagt het SOK in geen 
geval  zijn  taken  van  gemeentelijk  belang  noch  geheel,  noch  gedeeltelijk  over  aan  andere 
rechtspersonen.

§6 Het AGB kan slechts overgaan tot oprichting van of deelname in een filiaal na voorafgaande 
goedkeuring door de gemeenteraad van de Stad.

Artikel 39. – Interne controle (Artikel 235 §2, 10° Gemeentedecreet)

Het SOK werkt uiterlijk binnen het jaar na aanvang van de beheersovereenkomst een afdoende 
systeem van interne controle uit, dat een relatieve zekerheid verschaft over:
- het bereiken van de doelstellingen
- het naleven van wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
- het efficiënt en economisch gebruik van middelen
- de bescherming van activa
- het voorkomen van fraude

Over de organisatie, werking en wijzigingen aan het interne controlesysteem wordt jaarlijks aan de 
gemeenteraad  gerapporteerd  naar  aanleiding  van  de  voorlegging  van  de  jaarrekening  en  het 
jaarverslag.

Vanaf het tweede jaar na aanvang van de overeenkomst wordt het proces van interne controle  
minstens één maal per jaar door het management van het SOK geëvalueerd op zijn actualiteit,  
eventueel bijgewerkt en opnieuw gevalideerd.
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Artikel 40. - Verzekeringen

Het SOK sluit voor de werking van zijn bestuursorganen een verzekering BA voor administratieve 
fouten en een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid af. Het SOK sluit in overleg met de Stad 
(Communicatie en Recht) de nodige verzekeringen af voor de goederen en infrastructuur van de 
Stad  die  hem worden  toevertrouwd of  die  hij  zal  exploiteren.  Minstens  worden  de  bestaande 
verzekeringspolissen van de Stad overgenomen
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HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN

Artikel 41. – Toepasselijk recht - rechtsmacht – technische en financiële expertise

Toepasselijk recht
Deze  overeenkomst  en  de  vanaf  heden  gesloten  overeenkomsten  worden  beheerst  door  en 
geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Rechtsmacht
Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging 
van deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten overeenkomsten behoren tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.

Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich ertoe te 
goeder  trouw  en  met  inachtneming  van  de  redelijke  belangen  van  de  andere  partij  te 
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. Daartoe zal de eisende partij de andere 
partij  bij  aangetekend  schrijven  kennis  geven  van  de  aard  van  het  geschil  en  de  mogelijke 
oplossingen.

Technische en Financiële Expertise
De partijen verbinden er zich echter toe elke technische of financiële beslissing waarover zij geen 
minnelijke schikking kunnen bereiken – tenzij partijen akkoord gaan om direct het bepaalde onder 
“rechtsmacht” hiervoor toe te passen – te onderwerpen aan de expertise en advies van een college 
van drie deskundigen waarvan elke partij één expert aanduidt; deze experten duiden vervolgens de 
derde expert aan die optreedt als voorzitter.

Indien partijen binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen hun deskundige niet aanduiden of 
indien de door de partijen gekozen experten binnen dezelfde termijn geen derde expert aanduiden, 
wordt  deze deskundige of derde expert  aangewezen door de Voorzitter  van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van Kortrijk, op verzoek van de meest gerede partij.

Dit deskundigencollege moet binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na zijn aanstelling 
beslissen. Het college beslist niet als naar recht maar volgens de geldende regels van de kunst. De 
kosten van de expertise zullen worden gedragen door beide partijen, elk voor de helft.

Artikel 42. – Overdracht

Het  SOK  mag  noch  deze  overeenkomst  en  de  vanaf  heden  gesloten  specifieke 
beheersovereenkomsten noch enig recht of verbintenis uit deze overeenkomst en de vanaf heden 
gesloten specifieke beheersovereenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Stad.

Artikel 43. – Aanpassing aan wijziging van de regelgeving

Partijen zullen deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke beheersovereenkomsten 
aanpassen aan elke wijziging in de toepasselijke regelgeving. Zij zullen er dan naar streven om het 
tussen Partijen overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk te benaderen.

Artikel 44. – Nietigheid

De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige overeenkomst heeft 
geenszins de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen verbinden zich ertoe 
om, ingeval van nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van deze overeenkomst, te 
goeder trouw te onderhandelen om tot vervanging te komen van de aangetaste bepaling, door een 
geldige en uitvoerbare bepaling die de nietige of onuitvoerbare bepaling en het tussen Partijen 
overeengekomen evenwicht zo dicht mogelijk benadert.
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Artikel 45. – Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten vormen de volledige 
overeenkomst tussen de partijen  met betrekking  tot  het  voorwerp van deze overeenkomst en 
komen in de plaats van alle vroegere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken.

Elke  wijziging,  aanpassing  of  toevoeging  aan  de  bepalingen  en  voorwaarden  van  deze 
overeenkomst en de vanaf heden gesloten specifieke overeenkomsten moet, teneinde geldig te 
zijn,  schriftelijk  geschieden  en  ondertekend  te  worden  door  de  daartoe  gemachtigde 
vertegenwoordigers van beide partijen.

Artikel 46. - Bekendmaking

Deze  beheersovereenkomst,  evenals  elke  verlenging,  wijziging,  schorsing  of  ontbinding  ervan, 
wordt ter inzage neergelegd bij de Stad (Communicatie en Recht) en op het secretariaat van het 
SOK. Publicatie ervan geschiedt door uithanging en via de gemeentelijke website.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Kortrijk, op ………………………………………………………………………………., 
in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen.

Namens de Stad, Namens het SOK,
Vincent Van Quickenborne, burgemeester Wout Maddens, voorzitter,

Geert Hillaert, stadssecretaris
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BIJLAGEN BIJ DE BEHEERSOVEREENKOMST

1. Afschrift besluit Gemeenteraad

2. Afschrift besluit Raad van Bestuur SOK

3. Statuten SOK

4. Tarifering van de dienstverlening door de stad of door SOK
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BIJLAGE   1. – AFSCHRIFT BESLUIT GEMEENTERAAD  
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BIJLAGE   2. – AFSCHRIFT BESLUIT RAAD VAN BESTUUR SOK  
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BIJLAGE   3. – STATUTEN SOK  
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BIJLAGE   4. – TARIFERING VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE STAD OF DOOR SOK  
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Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Beheer Openbaar Domein

5 2014_GR_00003 Uitbreiding en versterking
waterbedelingsnet - Uitbreiding en
versterking waterbedelingsnet ten
behoeve van de verkaveling in de Sint
Godelievestraat - Aktename ontwerp en
financieringswijze

Auteur
Claudia Carrissemoux

Beknopte samenvatting
In het kader van de verkaveling 'Puck Site' in de Sint Godelievestraat is een uitbreiding en
versterking van het waterbedelingsnet noodzakelijk. De kosten voor de uitbreiding zijn voor
50% ten laste van de NV Taelman en voor 50% ten laste van de NV Dumobil Construct. 
De versterking van de leiding is ten laste van De Watergroep.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Op 7 maart 2013 werd de overeenkomst voor de verkaveling 'Puck-Site' in de Sint
Godelievestraat ondertekend. 

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Voor de realisatie van een nieuwe verkaveling op de 'puck-site' in de Sint Godelievestraat
te Heule is een uitbreiding en versterking van het distributienet van De Watergroep
noodzakelijk.
De Watergroep maakt hiervoor een voorstel over voor een uitbreiding van 420 meter van
hun distributienet. 
De uitvoering van deze werken wordt geraamd op 64 730,35 euro waarvan 50% ten laste
van de NV Taelman en 50% van de NV Dumobil Construct.

Er is eveneens een versterking van hun net noodzakelijk.
Deze versterking wordt geraamd op 43 025,75 euro en is volledig ten laste van De
Watergroep.

Dit voorstel werd overgemaakt aan de stedelijke dienst voor brandvoorkoming voor advies.
Op 4 november 2013 ontvingen wij een positief advies over dit voorstel.
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1.  

2.  

Ruimtelijke en economische stadsontwikkeling - Beheer openbaar domein heeft geen
opmerkingen over dit voorstel.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Akte te nemen van het voorstel van De Watergroep voor de uitbreiding en versterking van
het waterbedelingsnet ten behoeve van de verkaveling 'puck-site' in de Sint
Godelievestraat.

2 .
Akte te nemen van de voorgestelde financieringswijze waarin de NV Taelman 50% en de
NV Dumobil Construct 50% van de kosten voor de uitbreiding betaalt en De Watergroep de
volledige kost voor de versterking betaalt.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1168___VK Blauwpoort (Puck site)/Fase 1 -
Aanvang/c_Overeenkomst/Overeenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1168___VK Blauwpoort (Puck site)/Fase 2 -
Ontwerp/Nutsmaatschappijen/De Watergroep/Voorstel De Watergroep.pdf

Niet digitale bijlagen:
Uitvoeringsplan 10-50/HLE/568 van De Watergroep in papieren dossier.

Planning en Openbaar Domein

6 2014_GR_00006 Verkaveling
Roeselaarsestraat-Vlasrootstraat -
Uitvoering wegenis- en rioleringswerken
ten behoeve van verkaveling
Roeselaarsestraat-Vlasrootstraat -
Goedkeuren

Auteur
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
De Bestendige Deputatie verleende in zitting van 11 oktober 2012, een vergunning aan de
verkavelaar Groep Huyzentruyt nv. 
De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 91 loten voor woningbouw met
aanleg van nieuwe wegenis en riolering.
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Er werd voor de infrastructuurwerken die moeten uitgevoerd worden naar aanleiding van
deze verkaveling door de verkavelaar een ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning &
Openbaar Domein de aanstelling van het studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk ter
goedkeruring voor aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk maakte inmiddels een ontwerpdossier op in
verband met de bij deze verkaveling horende infrastructuurwerken. Bij deze legt Planning
& Openbaar Domein het ontwerpdossier samen met de wijze van gunnen ter goedkeuring
voor aan de Gemeenteraad.

  

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De Bestendige Deputatie verleende op 11 oktober 2012 een vergunning aan de verkavelaar
Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 91 loten
voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd eenop 30 september 2013 
overeenkomst afgesloten tussen de bouwheer Groep Huyzentruyt nv en de Stad Kortrijk,
waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de
betaling van de voor het bouwproject vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen-
en rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent
vast. In eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking
van deze infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het
stadsbestuur worden aanvaard en goedgekeurd.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de
wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord
te gaan met het voorstel van de verkavelaar om studiebureau Cnockaert NV uit Wervik aan
te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert NV diende op 5 februari ’14 een ontwerpbundel in, in
verband met de uit te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de
aanleg van de infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden, riolering en wadi) die bij dit
bouwproject horen.In functie van de verkaveling wordt ook de Vlasrootstraat
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heraangelegd. Hiermee gaan infrastructuur- en uitrustingswerken gepaard, waarvan de
kosten volgens een overeengekomen verdeelsleutel ten laste zullen worden gelegd van
ofwel de stad Kortrijk ofwel van de verkavelaar.

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende
infrastructuurwerken worden voorzien binnen de verkaveling en de Vlasrootstraat :

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- opbraak wegenis Vlasrootstraat;
- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van infiltratievoorziening voor regenwater (wadi);
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- het bouwen van een DWA en RWA pompstation binnen de verkaveling;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
(poortconstructie/voetpaden/garagestraten/bestrating/opritten) en asfalt (rijweg);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar
Domein

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 2.180.879,40 € (incl. BTW) en
wordt als volgt verdeeld door de Stad Kortrijk en de verkavelaar:

- ten laste van de verkavelaar : 1.865.879,40 € (incl. BTW)
- ten laste van Stad Kortrijk : 25.000,00€ (incl. BTW) voor het ereloon;  5000,00€ (incl.
BTW) voor de veiligheidscoördinatie; 10.000,00€ (incl. BTW) voor de proefkosten
en 275.000,00€ (excl. BTW) voor de rioleringswerken in de Vlasrootstraat. Totaal bedrag:
315.000,00€ (incl. BTW)

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Budget 2014

Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - proefkosten: 2.000,00€
(incl. BTW)

Budget 2015

Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - erelonen: 25.000,00€ (incl.
BTW)
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Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - herziening + OP:
25.000,00€ (excl. BTW)

Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - rioleringswerken:
250.000,00€ (excl. BTW)

Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - veiligheidscoördinatie:
5.000,00€ (incl. BTW)

Beheer van regen en afvalwater: IE14 0310-00 art. 2280007 - proefkosten: 8.000,00€
(incl. BTW)

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk en voorgesteld door
verkavelaar Groep Huyzentruyt, in verband met "weg- en rioleringswerken op de
verkaveling Roeselaarsestraat-Vlasrootstraat" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr.
KR0072 (met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare
aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

2 .
Voor de opdracht "weg- en rioleringswerken op de verkaveling Roeselaarsestraat-Vlasrootstraat" in te stemmen met het voorstel van de

verkavelaar, Groep Huyzentruyt nv uit Beveren-Leie, om het studiebureau Cnockaert nv, Doorniksewijk 91a te Kortrijk, aan te stellen als

ontwerper voor deze opdracht.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Raming_KR0072.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Bestek_KR0072.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/grondplan bestaande toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/grondplan ontworpen riolering.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/kunstwerken en detailtekeningen.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/grondplan ontworpen wegenis.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
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dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/lengte profielen.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/type dwarsprofielen.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 1 -
Aanvang/b_Vergunning/vergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 1 -
Aanvang/c_Overeenkomst/overeenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1175___VK Roeselaarsestraat - Vlasmolenstraat/Fase 1 -
Aanvang/c_Overeenkomst/plan eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand.pdf

7 2014_GR_00013 AGB Parko - Bewonersfaciliteiten tijdens
de Paasfoor - Vaststellen aanvullend
verkeersreglement

Auteur
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Aan de gemeentraad wordt gevraagd om het aanvullend reglement inzake
bewonersfaciliteiten tijdens de Paasfoor goed te keuren

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Dit jaar loopt de paasfoor van donderdag 17 april tot en met zondag . De opbouw4 mei
start na de maandagmarkt op  Dit evenement gaat telkens gepaard met een14 april.
uitzonderlijke inname van bovengrondse openbare parkeerplaatsen.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Volgende locaties worden voor de hele periode ingenomen door kermisattracties:

Locaties:

Verzetskaai 107 ppl
Dolfijnkaai 40 ppl
Kasteelkaai 76 ppl
Grote Markt 31 ppl
Graanmarkt (helft) 3 ppl
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Schouwburgplein Geen
Stationsplein (3/4 van de parking) 45 ppl
Casinoplein 92 ppl
Conservatoriumplein 213 ppl

TOTAAL 607 ppl

Door het wegvallen van iets meer dan 600 parkeerplaatsen vermindert het aanbod
parkeerplaatsen voor personen met een gemeentelijke parkeerkaart
(=bewonersvergunning) aanzienlijk. Deze doelgroep parkeert in Kortrijk steeds gratis en
voor onbepaalde duur in een specifiek toegekende zone rond hun woonomgeving.

Het is essentieel dat aan deze doelgroep tijdens deze periode een parkeeralternatief kan
worden aangeboden, vandaar volgend drieledig voorstel :

1. Bewonersabonnement parkings
Binnen de probleemzones bevindt er zich steeds een centrumparking (P Veemarkt, P
Broeltorens of P Schouwburg). Gedomicilieerde bewoners kunnen er voor de periode van
de paasfoor een bewonersabonnement bekomen aan het reguliere tarief.(€40) 
Het paasfoor-bewonersabonnement is geldig van 12 april tot en met 8 mei 2014. Er wordt
voorgesteld om de aankoop van de badge (15 euro) uitzonderlijk toe te kennen onder de
vorm van een waarborg wanneer de kaart na het verstrijken van het abonnement terug
wordt ingeleverd.

2. Bewonersparkeerplaatsen 
In het verleden werden tijdens de paasfoor op enkele specifieke locaties in de binnenstad
reeds parkeerplaatsen uitsluitend voor bewoners met een gemeentelijke parkeerkaart
voorzien. Deze werden afgebakend met de noodzakelijke signalisatie: nl. een verkeersbord
E9a + onderbord ‘bewoners’. De ± 50 gereserveerde bewonersparkeerplaatsen waren toen
ter beschikking ter hoogte van Broelkaai, Pres. Rooseveltplein, Conservatoriumplein…
Het toezicht op deze locaties gebeurt door Parko en wordt administratief geregeld door het
opmaken van een naheffing bij een onterecht geparkeerd voertuig. De meest aangewezen
locaties voor het inrichten van deze bewonersfaciliteiten zijn:

ZONE SCHOUWBURG
  
Roeland Saverystraat: volledige straat (13 ppl)
Sint-Jorisstraat: volledige straat (5 ppl)
Koning Albertstraat: rechterzijde (gez vanaf stationspl) (7ppl)
  
ZONE GERECHT
Pres. Rooseveltplein: volledige middenbeuk (25 ppl)
Sint-Michielsplein: volledige parking (17 ppl)
Handelskaai: Brug Reepkaai (voor PA) (10 ppl)
Kasteelstraat: volledige straat (13 ppl)
Oude Kasteelstraat Tussen Kasteel en H.Geeststraat (4 ppl)  
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ZONE OVERBEKE  
Boerenhol: volledige parking (15 ppl)
Broelkaai: 1 strook kant Leie (16 ppl)

Zone Buda
Taeyaertstraat: volledig (4 ppl)

TOTAAL (excl. Stationsplein):  139 ppl

De problemen met de zichtbaarheid van deze tijdelijke signalisatie die zich vorig jaar
voordeden, worden opgelost : tijdelijke afzonderlijke borden op lage paal worden
vervangen door vastmaken van deze signalisatie op normale hoogte aan bestaande palen.

3. Ruimere parkeerzone voor de bovengrondse bewonersvergunningen

Sinds 2006 werden geen afgebakende parkeerplaatsen meer voorzien. Sindsdien kent het
toezichtspersoneel in die periode soepelheid toe aan bewoners. Concreet betekent dit dat
een bewoner met een actieve vergunning uit zone Gerecht, Schouwburg of Overbeke, niet
alleen in zijn toegekende zone mag parkeren, maar ook zijn/haar voertuig kan parkeren in
een aansluitende bewonerszone. De parkeerwachter ziet bij de opvraging via de
handterminal in welke zone de bewoner mag parkeren en past dan de afgesproken
tolerantie toe.

AGB Parko vraagt in te stemmen met de uitvoering van de drie bovenvermelde tijdelijke
parkeerfaciliteiten ten behoeve van bewoners van de binnenstad bij de eerstkomende
editie van de paasfoor (14 april tot en met 5 mei 2014):

- uitreiking van een bewonersabonnement voor een comfortparking cfr. de geldende
uitreikingsvoorwaarden en gebruikelijke tarieven. De aankoop van de toegangsbadge
wordt tijdelijk vervangen door een waarborg;
- verspreid over de drie knelzones voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien voor
eigenaars van een gemeentelijke parkeerkaart met organisatie van toezicht door de
parkeerwachters op deze locaties; 
- soepelheid toe te passen in het parkeren in een aansluitende bewonerszones voor
houders.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
het aanvullend regelement zoals voorgesteeld door de raad van bestuur van AGB Parko op
18 februari 2014 goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 6. - Bewonersfaciliteiten tijdens paasfoor.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/17805 (verslag RvB 18 feb 2014).pdf

70 / 146



8 2014_GR_00015 AGB Parko - Invoeren zones P30 in de
binnenstad - Vaststellen aanvullend
verkeersreglement

Auteur
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aanvullend verkeersreglement m.b.t. de
invoering van de zones P30 zoals bepaald door de Raad van Bestuur van de AGB Parko
d.d. 18 februari 2014 goed te keuren.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Het directiecomité van AGB Parko besliste op 24/09/13 om de bestaande laad/loszones te
optimaliseren en deze om te vormen naar parkeerzones max. 30 min. Tevens worden een
aantal nieuwe zones toegevoegd. Aanvang 2014 wordt fase 1 (binnenstad met ongeveer
200 ppln.) uitgevoerd. Wellicht volgt fase 2 (dorpskernen deelgemeenten) eind 2014.

Hierbij werd een overheidsopdracht uitgeschreven t.b.v. het afsluiten van een
raamcontract om o.a. in de binnenstad (fase 1) deze parkeerzones uit te rusten met
sensoren en de verkeerssignalisatie aan te passen.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Ter uitvoering hiervan dienen eveneens aanvullende verkeersreglementen voorgelegd aan
de raad van bestuur en door de gemeenteraad vastgesteld. In deze reglementen worden
enerzijds de locaties van deze nieuwe zones vastgelegd en anderzijds de wijze waarop
deze zones worden gesignaleerd.
Naast de wettelijke signalisatie wordt aan iedere beginpaal een kleine infozuil bevestigd
met informatie omtrent de exacte modaliteiten.

1. Locaties (fase 1)
De locaties worden vastgelegd op basis van de huidige laad/loszones. Daarnaast worden
een aantal nieuwe locaties toegevoegd : rand voetgangerszones, nabijheid ondergrondse
parkings, activiteitenzones (vb. Rijselsestr, Leiestr)
- In de Beheerstraat ter hoogte van nr 1 en ter hoogte van nr 60
- In de Brugsestraat ter hoogte van nr 82
- In de Burgemeester Reynaertstraat ter hoogte van nr 17
- In de Burgemeester Nollfstraat ter hoogte van nr 35
- Op de Dam ter hoogte van nr 8
- Op de Damkaai ter hoogte van nr 13
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- Op de Dolfijnkaai ter hoogte van nr 5
- In de Doorniksestraat ter hoogte van nr 38
- In de Gentsestraat ter hoogte van nr 7
- In de Groeningelaan ter hoogte van nr 16
- Op de Grote Markt ter hoogte van nr 19
- In de Harelbeeksestraat ter hoogte van nr 17
- In de Hazelaarstraat ter hoogte van nr 3
- In de Hendrik Consciencestraat 27
- Op de Ijzerkaai ter hoogte van de skatebowl
- In de Jan Palfijnstraat ter hoogte van nr 16
- Koning Albertstraat ter hoogte van nr 33
- Koning Albertstraat ter hoogte van nr 24
- Het kruispunt aan de Appel ter hoogte van de Zandstraat
- In de Leiestraat ter hoogte van nr 22
- In de Meensesteenweg ter hoogte van nr 6 en ter hoogte van nr 26
- In de Minister Tacklaan van nr 53 tot nr 81
- In de Minister Tacklaan (kant station)
- In de Onze lieve Vrouwestraat ter hoogte van nr 6
- In de Onze lieve Vrouwestraat ter hoogte van nr 22
- In de Oude Vestingstraat ter hoogte van nr 22
- In de Oude Vestingstraat ter hoogte van nr 1
- In de Overleiestraat tussen 35-53
- Op het Plein ter hoogte van nr 33
- Op het Plein ter hoogte van nr 14
- Op het Plein ter hoogte van nr 21
- Op het Plein ter hoogte van nr 1
- In de Proosdijstraat ter hoogte van nr 78
- In de Proosdijstraat ter hoogte van de collegemuur 
- In de Rijselsestraat ter hoogte van nr 1
- In de Romeinselaan ter hoogte van nr 6
- In de Sint Janslaan ter hoogte van nr 10
- In de Sint Janslaan ter hoogte van nr 25
- In de Sint Jorisstraat ter hoogte van nr 60
- In de Spoorweglaan ter hoogte van nr 3 en ter hoogte van nr 24
- In de Stationsstraat ter hoogte van nr 9
- In de Tolstraat
- In de Vaartstraat ter hoogte van nr 2
- Op de Veemarkt van nr 16 tot en met 22
- In de Vestingstraat ter hoogte van nr 2
- In de Waterpoort ter hoogte van nr 3
- In de Zwevegemsestraat, de volledig linker straatzijde.

2. Modaliteiten (signalisatiewijze)
Er heerst in principe een algemene consensus omtrent de huidige modaliteiten.
• De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig conform het
parkeerbelastingreglement van maandag tot en met zaterdag van 09u tot 18u en in een
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deel van KOR1 van 09 tot 19u
(aan westzijde : de Beheerstraat, aan zuidzijde de R36, aan oostzijde de
Zwevegemsestraat, Veemarkt, Lange Meersstraat, Plein en aan noordzijde de meest
zuidelijke Leiekaai (Verzets-,Dolfijn-,Kasteel- en Handelskaai).
• De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.
• Elke zone wordt aangeduid d.m.v. een E9a beginbord met onderborden type V en (pijl)
Xa en eenzelfde eindbord met onderbord (pijl) Xb.
• Er wordt voor vergunninghouders van een gemeentelijke parkeerkaart (i.c. bewoners),
geen uitzondering gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren P30’.

De raad van bestuur van AGB Parko vraagt aan de gemeenteraad om het aanvullend
verkeersreglement vast te stellen.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
het aanvullend reglement inzake de invoering van P30-zones zoals bepaald door de raad
van Bestuur van AGB Parko d.d. 18 februari 2014 goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 5. - Invoeren zones P30 binnenstad. Vaststellen aanvullend
verkeersreglement.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/17805 (verslag RvB 18 feb 2014).pdf

9 2014_GR_00026 AGB Parko - Implementatie Beheers- en
Beleidscyclus. Meerjarenplan en budget -
AGB Parko - Implementatie Beheers- en
Beleidscyclus. Meerjarenplan en budget -
Goedkeuren

Auteur
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Aan de GR wordt gevraagd om het meerjarenplan van de AGB Parko goed te keuren.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De federale overheid heeft de internationale verplichting regelmatig verslag uit te brengen
aan de Europese Commissie en Eurostat over de overheidsschuld en het vorderingensaldo
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(tekort of overschot op de begroting). De internationale verplichtingen rond rapportering
zijn vervat in o.a. ESR 1995 (ESR95, Europees Systeem van nationale en regionale
Rekeningen). Daarnaast zijn er ook nog de aanbevelingen van de Raad van Europa i.v.m.
budgettaire voorwaarden. Deze voorwaarden gelden niet alleen voor de federale overheid,
maar voor de overheid in haar geheel. Het betreft dus ook de gemeenschappen en
gewesten, de provincies én de lokale besturen.

Het ESR-systeem moet toelaten te komen tot een consistente, betrouwbare en
vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de EU-lidstaten.

De Raad van Europa bepaalt o.a. dat een budget meer moet bieden dan alleen maar een
autorisatiefunctie (dus meer moet doen dan kredieten toekennen en bewaken), maar ook
andere rollen moet vervullen, bv. op het vlak van beleid en beheer. Verder wil de Raad van
Europa dat het budget, de boekhouding en het managementinformatiesysteem uitgaan van
een geïntegreerd registratiesysteem.

Deze regelgeving resulteerde in het BBC-besluit (Beleids- en Beheerscyclus) en trad op 1
januari 2014 in werking.

.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Aangezien Parko een autonoom gemeentebedrijf is, onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, moet het AGB eveneens een algemene boekhouding volgens de
vennootschapswet blijven voeren.

Er wordt vanuit Parko geopteerd om de BBC-normen minimaal te volgen, maar toch het
niveau van de Stad te volgen om consolidatie mogelijk te maken. Intern wordt geopteerd
verder te werken met de rapportering van uit de algemene boekhouding, omdat deze
gedetailleerder is en meer inzicht verschaft in de verschillende segmenten (straatparkeren,
garageparkeren,…) van het parkeerbedrijf.

De rapportering volgens BBC-normen vereist een aangepast software-programma van
Schaubroek en wordt voorlopig opgesteld door de afdeling Financiën van de Stad, gezien
de BBC-rapporten van Parko een onderdeel vormen van de Stad. Het budget 2014 zoals
goedgekeurd in de Raad van Bestuur 5/11/13 pt. 4 vormden de basis voor de
BBC-rapportering. Daarnaast werden een aantal nieuwe voorstellen opgenomen welke
aanleiding vormen om het budget 2014 te wijzigen. Deze nieuwe voorstellen konden pas
vanaf heden geraamd worden omwille van recente evoluties in wetgeving. Het betreft vnl.
volgende dossiers :

*raming ontvangsten gas-boetes parkeren en voetgangerszones (in voege vanaf 01/07/14)
*raming ontvangsten naheffingen buitenlandse kentekens (in voege vanaf medio 2014)
*investering camera-toezicht voetgangerszones t.b.v. gas-handhaving
*realistischere raming en actualisatie diverse investeringsdossiers (aankoop P+R, P
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Houtmarkt, PGS)
*versnelde fasering aankoop 100 parkeerautomaten t.g.v. uitval beheerssysteem oudste
toestellen.

Uiterlijk 28 februari 2014 moet het meerjarenplan en budget volgens BBC gerapporteerd
worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze documenten dienen vergezeld te
zijn door het goedkeuringsverslag van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur heeft op 18 februari de opgestelde documenten goedgekeurd en
gevraagd om die voor aktename voor te leggen aan de gemeenteraad

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de meerjarenbegroting van de AGB Parko zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur
van AGB Parko d.d. 18 februari 2014 goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 3. - Bijlage 1 - BBC meerjarenplan 2014-2019.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 3. - Bijlage 2 - Budget 2014-2019.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 3. - Implementatie BBC - meerjarenplan en budget.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/17805 (verslag RvB 18 feb 2014).pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/tdmobart/Documents/meerjarenplan leningen
Parko.pdf

10 2014_GR_00014 AGB Parko - Budgetwijziging 2014 -
Goedkeuren

Auteur
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de budgetwijziging van AGB Parko zoals
goedgekeurd in de Raad van Bestuur van AGB Parko d.d. 18 februari 2014 goed te keuren.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De Raad van Bestuur keurde in zitting van 05/11/13 het budget 2014 goed. Op vandaag
zijn er, in samenspraak met de stad, een aantal nieuwe beleidslijnen gekend.
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Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
1. Investeringen:

Om aan de BBC-wetgeving te voldoen, mogen enkel investeringen waarvan de uitgaven in
2014 geschieden opgenomen worden. Daarom wordt het budget, zoals jaarlijks voorgelegd
ook aangepast met verschuivingen in de investeringen naar volgende jaren. Daarnaast zijn
er nog 2 bijkomende investeringen.

Rek 22 terreinen en gebouwen:

P&R hallensite: 100.000 (250.000 verschuiven naar 2015)
P Houtmarkt: 110.000 (1.000.000 naar 2015 en 1.000.000 naar 2016)

Rek 23 installaties, machines, uitrusting

PGS 429.000 (200.000 verschuiven naar 2015)
Uitrusting extra kortparkeerzones 150.000 (130.000 naar 2015 voor fase2)
Bijkomende investeringen:
Parkeerautomaten +450.000 (extra vervangingen en uitbreiding zones)
Cameratoezicht voetgangerszone +250.000

Totaal geraamde investeringen : € 3.160.250 (totaal geraamde investeringen vóór
budgetwijziging: € 5.640.250)

2. Uitgaven gewone dienst (kosten) :
 
Ten behoeve van de uitbreiding van de parkeerregulering (GAS) en projectontwikkeling
(bijkomende parkeergarages).

1 voltijdse medewerker niveau B1-B3: administratieve afhandeling GAS-boetes in
Stadhuis (vanaf 1/7/14) extra kost: 28.000,- (vanaf 2015: 56.000,-)
1 voltijdse project-medewerker niveau A gedurende 6 maand (vervanging
zwangerschapsverlof) 36.000,-
Rekening houdend met indexeringen, onverwachte vervangingen,… (16.000,-)
 
Totaal geraamde kosten : € 5.176.750 (totaal geraamde kosten vóór budgetwijziging: €
5.096.750)

3. Ontvangsten

Een aantal wijzigingen aan de parkeerregulering met financiële impact worden voorzien
(vanaf 01/07/14):

Uitschrijven GAS-boetes voor verkeerd parkeren
Uitbreiding extra-kortparkeerzones (shop & go)
Inning naheffingen buitenlandse (Franse) nummerplaten

76 / 146



1.  

2.  

3.  

4.  

Raming meer-ontvangsten:

GAS + € 72.500,-
naheffingen: 
extra kortparkeerzones + € 100.000,-
buitenl. nummerplaten + € 80.000,-

Totaal geraamde ontvangsten: € 6.116.100 (totaal geraamde ontvangsten vóór
budgetwijziging: € 5.863.600)

De Raad van Bestuur van AGB Parko heeft deze budgetwijziging 2014 naar aanleiding van
bovenvermelde beleidselementen goedgekeurd op 18 februari 2014.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de budgetwijziging voor de AGB Parko zoals goedgekeurd in de raad van Bestuur van AGB
Parko op 18 februari 2014 goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 4. - Bijlage - Investeringsdetail 2014 - budgetwijziging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 4. - Bijlage - Raming budget 2014 - budgetwijziging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/Punt 4. - Budgetwijziging 2014 .docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Mobiliteit/Weggebruikers/Automobilisten/Parkeren/Parko/gr
maart 2014/17805 (verslag RvB 18 feb 2014).pdf

Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein

11 2014_GR_00007 Beleidslijn wonen - Stedelijke beleidslijn
sociaal en bescheiden wonen -
Goedkeuren

Auteur
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad heeft op 14 september 2009 een beleidslijn over sociaal en bescheiden
wonen aangenomen. Die beleidslijn verfijnt een aantal aspecten van het decreet grond- en
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pandenbeleid over woonontwikkelingen door private en publieke ontwikkelaars. Aangezien
het Grondwettelijk Hof een belangrijk onderdeel van dat decreet heeft vernietigd, is het
nodig om de beleidslijn hieraan aan te passen.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
In private en publieke woonprojecten waren ontwikkelaars volgens het decreet betreffende
het grond- en pandenbeleid verplicht om een bepaald percentage sociale woningen te
voorzien. Dat is de zogenaamde 'sociale last' die op 1 september 2009 werd ingevoerd. Het
Grondwettelijk Hof heeft op 7 november 2013 die regeling met terugwerkende kracht
vernietigd. De gemeenteraad heeft op 14 september 2009 een stedelijke beleidslijn over
sociaal en bescheiden wonen aangenomen. Die beleidslijn is geënt op de ondertussen
vernietigde decretale basis. Daarom is het nodig om de beleidslijn te herzien en een aantal
nieuwe stappen te zetten op het vlak van sociaal en bescheiden wonen.

Juridische grond
Decreet Grond- en pandenbeleid, in het bijzonder de bepalingen m.b.t. sociale en
bescheiden normen en m.b.t. sociale en bescheiden lasten.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Huidige beleidslijn sociaal en bescheiden wonen

De huidige beleidslijn sociaal en bescheiden wonen is een getrapt systeem. Ze maakt een
onderscheid tussen drie periodes. Vanaf 1 september 2009 tot het bereiken van het
bindend sociaal objectief, worden de sociale lasten opgelegd conform het decreet grond-
en pandenbeleid.

Na het bereiken van dat objectief en zolang er minder dan 11% sociale huurwoningen zijn
- volgens de  in het decreet en dus gemeten ten opzichte van het aantalbenchmark
huishoudens op 1 januari 2008 - geldt in publieke en semipublieke projecten een sociale
last van 25%. In private projecten wordt de sociale last geschrapt, maar moet de
initiatiefnemer 20% bescheiden woningen realiseren.

Van zodra er in de stad meer dan 11% sociale huurwoningen zijn, worden de sociale lasten
volledig geschrapt. (Semi-)publieke en private actoren hebben dan wel nog een
verplichting om in hun woonontwikkelingen respectievelijk 25 en 20% bescheiden
woningen te realiseren.

Gevolgen van het arrest voor sociaal wonen

De beleidslijn is uitdrukkelijk bedoeld als een vertaling van de principes en bepaalde
instrumenten uit het decreet grond- en pandenbeleid naar het stedelijk woonbeleid. Dat
kader kan dus niet los gezien worden van het arrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor
een aanpassing onvermijdelijk is. Door het arrest is het niet langer mogelijk om via het
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vergunningenbeleid sociale lasten aan private of publieke actoren op te leggen. Indien er
in private of publieke woonontwikkelingen sociale huur- of koopwoningen moeten worden
opgenomen, dan kan dat alleen door middel van een overeenkomst tussen de ontwikkelaar
en een partner die kan instaan voor de realisatie van de sociale woningen.

In woonontwikkelingen waar de stad of het OCMW - zelf of onrechtstreeks via bijvoorbeeld
een intercommunale - beschikt over een grondpositie, is de situatie anders. Ofwel
ontwikkelt de stad, het OCMW of de intercommunale Leiedal de gronden. In dat geval
kunnen zij beslissen om daar een bepaald aandeel sociale woningen op te realiseren. Ofwel
worden de gronden overgedragen aan een derde partij die instaat voor de
woonontwikkeling. In dat geval kan de stad, het OCMW of Leiedal via de verkoop- of
samenwerkingsovereenkomst de realisatie van een bepaald aandeel sociale woningen
verzekeren.

Voor die situaties is het wenselijk dat de principes van de beleidslijn van 2009 herbevestigd
en geactualiseerd worden. In het bijzonder blijft het de ambitie om in de genoemde
woonontwikkelingen 25% sociale huisvesting te voorzien. Dit is door het arrest immers één
van de weinige mogelijkheden om in woonontwikkelingen nog sociale huisvesting te
voorzien. Een uitzondering op die regel is mogelijk in gebieden waar reeds een hoge
concentratie aan sociale huurwoningen bestaat of gepland is. Een tweede
uitzondering wordt gemaakt voor projecten waarover overeenkomsten werden
gesloten met derden voorafgaand aan de nieuwe beleidslijn.

Bescheiden wonen

Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid bevat ook verplichtingen voor private
en publieke woonprojecten om daarin een percentage bescheiden woningen te voorzien.
Die verplichting is niet vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Bescheiden woningen
moeten bijdragen tot het betaalbaar wonen in de stad.

De stad heeft in haar beleidslijn de Vlaamse definitie van een 'bescheiden woning'
verstrengd voor wat betreft grondgebonden woningen en appartementen. Deze definitie
blijkt in de praktijk te gedetailleerd, laat te weinig maatwerk toe en is moeilijk toepasbaar.
Zo is de definitie van een bescheiden grondgebonden woning helemaal op maat
geschreven van een binnenstedelijke omgeving en is ze bijvoorbeeld niet goed afgestemd
op ontwikkelingen in het centrum van Marke of op Hoog Kortrijk. Ook blijkt dat
ontwikkelaars in grotere projecten een zekere mix voorzien met daarin een groot aandeel
betaalbare woningen met beperkte vloer- of kaveloppervlakte. De definitie blijft wel
bruikbaar als referentie voor eigen woonontwikkelingen.

In de loop van dit jaar wordt de algemene stedenbouwkundige verordening geëvalueerd
en gericht aangepast. Parallel met de evaluatie zal onderzocht worden of het wenselijk en
haalbaar is om tot een nieuwe definitie van een bescheiden woning, appartement en
kavel te komen. Indien mogelijk wordt die geïntegreerd in de stedenbouwkundige
verordening om op die manier tot een eenduidig kader te komen voor
woonontwikkelingen. In afwachting van de aanpassing aan de verordening, wordt de
beleidslijn over bescheiden wonen teruggebracht tot de essentie zoals die in het decreet is

79 / 146



voorzien. Dit houdt in dat de stad bij de vergunningverlening alleen rekening zal houden
met de Vlaamse definitie van een bescheiden woning en met de verplichte minimale
percentages die in het decreet zijn vastgelegd.

Stedelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen

De nieuwe stedelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen wordt hieronder samengevat
en vergeleken met de huidige situatie. De huidige situatie wordt bepaald door de huidige
beleidslijn, het decreet grond- en pandenbeleid en het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Private woonontwikkeling en publieke woonontwikkeling m.u.v. stad, OCMW en
Leiedal

  Huidige situatie Nieuwe beleidslijn

Bescheiden last voor welke
projecten?

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 50 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 50 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

Hoeveel bescheiden units? minstens 20% van het aantal
units voor gronden van
private actoren, minstens
40% voor gronden van
publieke actoren

minstens 20% van het aantal
units voor gronden van
private actoren,
minstens 40% voor gronden
van publieke actoren

Definitie bescheiden
appartement

volume kleiner dan 240m3

 

volume kleiner dan 240m3 of
290m3 voor appartementen
met meer dan 2 slaapkamers.

Definitie bescheiden woning volume kleiner dan 360m3 en
andere kenmerken

 

volume kleiner dan 550m3 en
andere kenmerken

 

Definitie bescheiden kavel kavel kleiner dan 500m2 kavel kleiner dan 500m2

Sociale last voor welke
projecten?

nooit sociale last nooit sociale last

 

Woonontwikkeling op (voormalige) gronden van de stad, het OCMW of Leiedal
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  Huidige situatie Nieuwe beleidslijn

Bescheiden last voor welke
projecten?

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 50 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 10 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

Hoeveel bescheiden units minstens 40% van het aantal
units

minstens 40% van het aantal
units

Sociale woningen in welke
projecten?

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 50 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

vanaf 10 loten, 5.000 m2
terreinoppervlakte, 10
woningen, 10 appartementen
en uitbreidingen van
ontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar
die door de uitbreiding een
terreinoppervlakte bereiken
van meer dan 5.000 m2

Hoeveel sociale woningen? minstens 25% van het aantal
units

minstens 25% van het aantal
units

Alleen de aspecten die betrekking hebben op woonontwikkeling op gronden (of voormalige
gronden) van de stad, het OCMW of de intercommunale Leiedal, moeten opgenomen
worden in de stedelijke beleidslijn. Voor andere gronden gelden de bepalingen van het
decreet zoals ze in deze samenvattende tabel zijn opgenomen. De verlaging van de
drempelwaarde voor wat betreft de niet-grondgebonden woningen - vanaf 10
woongelegenheden i.p.v. 25 uit de huidige beleidslijn en i.p.v. 50 uit het decreet - moet
het aanbod sociale en betaalbare woningen in de stad verder versterken. Voor gemengde
projecten geldt de beleidslijn  het grondaandeel van de stad, het OCMW of depro rata
intercommunale Leiedal in de woonontwikkeling.

Woonontwikkelingen op gronden of voormalige gronden van de stad, het OCMW of de
intercommunale Leiedal in een gebied met een hoge concentratie aan bestaande of
geplande sociale huurwoningen, kunnen afwijken van de gemeentelijke beleidslijn. Dit
moet ingrepen die de sociale mix in de stad versterken, stimuleren. De toepassing van
deze uitzonderingsbepaling wordt geval per geval bekeken op basis van de kenmerken van
het project en het gebied waarin het gepland wordt.

Win-winbijdrage

Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft ook onverwachte gevolgen voor de uitvoering
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van het Plan Nieuw Kortrijk. Daarin was voorzien dat de stad de sociale lasten in private
ontwikkelingen zou afschaffen en vervangen door een financiële bijdrage van de
ontwikkelaar, de zgn. 'win-winbijdrage'. Die middelen zouden bestemd worden voor het
stedelijk woonbeleid.

De stad heeft altijd vooropgesteld dat de 'win-winbijdrage' ontwikkelaars minder zou
kosten dan de minwaarde die ze boeken door het uitvoeren van de sociale lasten.
Aangezien er geen sociale lasten meer zijn, kan aan deze voorwaarde niet meer worden
voldaan. Bovendien ondergraaft het arrest het opgebouwde draagvlak voor de
win-winbijdrage bij ontwikkelaars. Alsnog een bijdrage invoeren zou de stad minder
aantrekkelijk maken voor investeerders, wat op termijn de positie van Kortrijk in de
regionale woningmarkt zou beschadigen.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de beleidslijn sociaal en bescheiden wonen van 14 september 2009 in te trekken.

2 .
in woonontwikkelingen op gronden of voormalige gronden van de stad, het OCMW of de
intercommunale Leiedal met minstens 10 kavels, 10 woongelegenheden of 5.000 m2
terreinoppervlakte en uitbreidingen van woonontwikkelingen die onder deze
drempelwaarden liggen maar die door de uitbreiding een terreinoppervlakte bereiken van
meer dan 5.000 m2, minstens 40% bescheiden units en minstens 25% sociale woningen te
voorzien.

3 .
van deze beleidslijn kan worden afgeweken voor woonontwikkelingen die zich situeren in
een gebied met een hoge concentratie bestaande of geplande sociale huurwoningen.

4 .
van deze beleidslijn kan worden afgeweken voor woonontwikkelingen waarover
overdrachts- of samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad, het OCMW of de
intercommunale Leiedal enerzijds en een ontwikkelaar anderzijds werden afgesloten
voorafgaand aan dit gemeenteraadsbesluit.

5 .
de definities van 'bescheiden grondgebonden woning', 'bescheiden niet-grondgebonden
woning' en 'bescheiden kavel' op te nemen in de geplande evaluatie van de
stedenbouwkundige verordening.

6 .
het OCMW en de intercommunale Leiedal in kennis te stellen van de stedelijke beleidslijn
sociaal en bescheiden wonen.

7 .
de stedelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen minstens tweejaarlijks te evalueren,
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1.  

rekening houdend met de evolutie van het bestaande en geplande sociaal woonaanbod in
de stad en in de regio.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/wonen/beleidslijn sociaal en bescheiden
wonen/20090914 - gemeentelijke beleidslijn sociaal en bescheiden wonen 2009.pdf

12 2014_GR_00008 Woonbeleidsconvenant - Sociaal
woonbeleidsconvenant 2014-2016 -
Goedkeuren

Auteur
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
Het sociaal woonbeleidsconvenant 2014-2016 verzekert de financiering van 54 bijkomende
sociale woningen. Het convenant is nodig omdat het sociaal objectief voor sociale
huurwoningen is bereikt.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Elk lokaal bestuur moet een bepaald percentage sociale woningen realiseren. Dit is het
bindend sociaal objectief. De stad Kortrijk heeft haar sociaal objectief voor sociale
huurwoningen bereikt. Dat heeft onder meer gevolgen voor de toekomstige sociale
huurwoningen die bovenop dat objectief worden gerealiseerd. Om de financiering daarvan
te verzekeren, is het nodig dat die projecten opgenomen worden in een sociaal
woonbeleidsconvenant. Die overeenkomst wordt afgesloten tussen de stad en de Vlaamse
Regering. Voor de periode 2014 tot en met 2016 is het convenant opgemaakt. Het
wordt aan de gemeenteraad voorgelegd conform de bepalingen van het gemeentedecreet.
Het convenant verzekert de voortgang en financiering van 54 bijkomende sociale
huurwoningen.

Juridische grond
Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Projecten in het convenant

Alleen projecten voor sociale huurwoningen die voldoende ver gevorderd zijn en waarvan
de financiering nog niet verzekerd was, komen in aanmerking voor opname in een sociaal
woonbeleidsconvenant. Alle sociale huisvestingsactoren werden hierover door de stad op

83 / 146



vraag van de VMSW in het najaar van 2013 geconsulteerd. Uiteindelijk werden er twee
projecten weerhouden in het sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode 2014 tot en
met 2016. Het gaat in de beide gevallen om een project van de Zuid-West-Vlaamse sociale
huisvestingsmaatschappij. De geplande ontwikkelingen in de Proosdijstraat en in de
Zuidstraat zijn opgenomen in het convenant. Samen vertegenwoordigen deze
ontwikkelingen 54 bijkomende sociale huurwoningen.

Objectieven sociale huisvesting

Het woonbeleidsconvenant wordt afgesloten omdat de stad haar objectief voor sociale
huurwoningen in de feiten heeft bereikt. Dat deelobjectief bedraagt in absolute cijfers
2.885 sociale huurwoningen ofwel 9% van het aantal huishoudens in Kortrijk op 1 januari
2008. Daarnaast heeft de stad een deelobjectief voor sociale koopwoningen van 50 units
waarvan er inmiddels een 40-tal gerealiseerd zijn.

De evolutie van het sociaal woonaanbod wordt door de Vlaamse overheid in kaart gebracht
door middel van een voortgangstoets. De eerste - en laatste - voortgangstoets dateert van
2012 en beschrijft de situatie op 1 januari 2012. Daaruit bleek dat de stad haar objectief
voor sociale huurwoningen quasi bereikt had. Wonen Vlaanderen voorziet dit voorjaar een
nieuwe voortgangstoets.

De stad heeft eind vorig jaar de sociale huisvestingsactoren bevraagd met het oog op een
eigen voortgangstoets. Daaruit blijkt dat er op het grondgebied van de stad 2.943 sociale
huurwoningen zijn, met inbegrip van de woningen die via het sociaal verhuurkantoor De
Poort worden aangeboden. Dat aanbod vertegenwoordigt 9,18% van het aantal
huishoudens op 1 januari 2008. Daarmee is dit deelobjectief gehaald.

De inspanningen op het vlak van sociale huisvesting worden aangehouden. Het afsluiten
van het sociaal woonbeleidsconvenant is één van de middelen om een verdere groei
mogelijk te maken. Een overzicht van de geplande projecten zal deel uitmaken van de
voortgangstoets 2014 die door Wonen Vlaanderen wordt opgemaakt.

Inhoud en gevolgen van het convenant

Het sociaal woonbeleidsconvenant waarborgt de financiering en bij uitbreiding de
uitvoering van de twee projecten die erin zijn opgenomen. De stad engageert zich met het
convenant om de realisatie van deze projecten te faciliteren conform de afspraken die
erover eerder werden gemaakt. De stad rapporteert aan de VMSW over de voortgang van
de beide projecten.

De uitvoering van het convenant wordt minstens jaarlijks door de VMSW geëvalueerd. Voor
geplande projecten die niet opgenomen werden in het huidige convenant, bestaat de
mogelijkheid dat ze er later door middel van een addendum aan toegevoegd worden. Een
project komt in aanmerking voor opname in het addendum als het formeel is aangemeld
bij de VMSW en aanvaard werd op het stedelijk woonoverleg.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
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1.  

2.  

1 .
het sociaal woonbeleidsconvenant 2014-2016 goed te keuren, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/wonen/sociaal wonen/sociaal
woonbeleidsconvenant/voorbereiding GR - sociaal woonbeleidsconvenant/SWBC
2014-2016 Kortrijk.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/wonen/sociaal wonen/sociaal
woonbeleidsconvenant/voorbereiding GR - sociaal woonbeleidsconvenant/SWBC
2014-2016_ bijlage Kortrijk.xls
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SWBC 2014-2016 Kortrijk

SOCIALE WOONBELEIDSCONVENANT

Ten geleide

Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet Grond- en pandenbeleid dat vanaf 1 
september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 bevat het gemeentelijk objectief voor sociale 
huurwoningen. In dit artikel wordt aangegeven hoe de 43.440 sociale huurwoningen, over Vlaanderen 
worden verspreid. Het decreet verdeelt - via de reguliere inspanning 2009-2023 en de specifieke 
inhaalbeweging 2013-2025 – 35.233 sociale huurwoningen tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten. 
De overige 8.207 woningen kunnen worden ingevuld via de woonbeleidsconvenanten.

Voor steden/gemeenten, waar volgens de resultaten van de meest recente voortgangstoets een sociaal 
huuraanbod van ten minste negen procent van het in de nulmeting vermelde aantal huishoudens 
voorhanden is, geldt er geen verplichte toenameregeling. Deze steden/gemeenten kunnen zich engageren 
om een bepaald aantal sociale huurwoningen te realiseren door een sociale woonbeleidsconvenant af te 
sluiten. Bij het afsluiten van dergelijk sociale woonbeleidsconvenant doet de Vlaamse Regering 
toezeggingen over de financiering van dat sociaal huuraanbod.
Beide partijen hebben een gezamenlijk belang om te komen tot een voldoende en aangepast aantal sociale 
huurwoningen en maken daartoe de hieronder beschreven afspraken.

Tussen partijen:

De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreedt …………………, en die 
handelt/handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van dd/mm/jjjj

De Vlaamse regering, voor wie optreedt: Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, 
Steden en Sociale Economie.

Wordt overeengekomen als volgt:

1. Verbintenissen van de stad Kortrijk 
De stad Kortrijk verbindt zich ertoe geconcerteerde acties te ondernemen opdat, binnen de 
geldigheidsduur van deze overeenkomst, de uitvoering of gunningsprocedure opgestart wordt van de 
verrichtingen die zijn opgenomen op de lijst in de bijlage bij deze overeenkomst. De regelmatige 
uitvoering van de voornoemde verrichtingen resulteert in de terbeschikkingstelling van 54 bijkomende 
sociale huurwoningen aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
De stad verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de bij de VMSW aangemelde projecten en de 
verrichtingen die er deel van uitmaken, gerealiseerd worden volgens de op het lokaal woonoverleg 
gemaakte afspraken. 

2. Toezegging door de Vlaamse regering over de financiering
De Vlaamse Regering voorziet in“Het besluit van de Vlaamse regering van 19.07.2013 houdende de 
procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten”, een voorrang, voor de 
verrichtingen die zijn opgenomen op de lijst in de bijlage bij deze overeenkomst, met betrekking tot de 
programmatie (= de opname op de meerjarenplanning en korte termijnsplanning) in functie van de 
aangevraagde gesubsidieerde financiering, voor zover het dossier tijdig ontwikkeld wordt en er voldoende 
middelen beschikbaar zijn op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap op de desbetreffende 
begrotingsartikels van het beleidsdomein wonen. De procedure voor de planning, de programmatie en de 
realisatie van sociale woonprojecten is opgenomen in “Het besluit van de Vlaamse regering van 
19.07.2013 houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van 
woonprojecten”.

3. Coördinatie en evaluatie
Beide partijen zullen telkens de omstandigheden dit vereisen, en minstens 1 keer per jaar, de uitvoering 
van deze overeenkomst evalueren en, in voorkomend geval, bijsturen op een overleg waarbij de VMSW 
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optreedt als ondersteunende entiteit. De stad brengt bij die gelegenheid schriftelijk verslag uit van de 
ondernomen acties in het kader van dit convenant en geeft een overzicht van de uitvoeringsaspecten. Een 
verslag van dit overleg wordt, samen met de budgettaire weerslag, door de VMSW aan beide partijen ter 
beschikking gesteld.

4. Duur en inwerkingtreding
Dit convenant treedt in werking op 01/01/2014 en wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar vanaf 
deze datum. 

Opgemaakt te Brussel op dd/mm/jjjj in evenveel exemplaren als er partijen zijn, en waarvan elke partij 
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Partijen verbinden zich ertoe een afschrift van dit 
convenant te bezorgen aan de VMSW.

Voor de Vlaamse Regering,

Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche

Voor de stad Kortrijk,

De burgemeester

De secretaris

Afschrift voor Wonen-Vlaanderen en VMSW
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SWBC 2014-2016 Kortrijk - bijlage
SWBC 2014-2016 Kortrijk-op te nemen

KORTRIJK

A B C D E F G
Stand dossier Raming

46 Heule, Zuidstraat  2010/0436/03  4375 enkel aangemeld € 5.237.158,00 21/11/2013

8 7618   enkel aangemeld € 1.200.000,00 21/11/2013 2004/0998/02

54 € 6.437.158,00

Aantal 
bijkomende 
huurwoningen(o
p te nemen in 
convenant 2014-
2016)

Projectnaam (zoals gekend bij 
SHM)met dossiernummer.

Aanmeldingsn
ummer bij 
VMSW

Lokaal Woonoverleg? 
Ja/Nee

Commentaar 
VMSW

huur+koop =  
9.221.952 euro, 
samen met 35 
koopwon.

(en 13 koop) Kortrijk Proosdijstraat 
2004/0998/01
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13 2014_GR_00020 Premiebeleid - Stedelijke
renovatiestrategie en nieuw
premiebeleid - Goedkeuren

Auteur
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
Kortrijk is de meest betaalbare centrumstad. De stad wil dat blijven en de kwaliteit van de
bestaande woningen verhogen. In deze nota wordt de stedelijke renovatiestrategie en het
nieuw premiebeleid voorgesteld.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Kortrijk is de meest betaalbare centrumstad. De stad wil dat blijven en de kwaliteit van de
bestaande woningen verhogen. Een ambitieus premiestelsel is een belangrijk middel om
dat doel te bereiken. Kortrijk wil meer doen dan het geven van een premie en kiest voor
een totaalpakket. Zoveel mogelijk mensen woonkwaliteit bieden is de doelstelling.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
De middelen waarover de stad beschikt zijn niet onbeperkt. Daarom is het nodig om
uitgesproken en doordachte keuzes te maken. Kortrijk trekt de kaart van duurzaamheid en
leefbaarheid. Ook andere instanties en besturen ondersteunen bouwers en helpen
verbouwers bij het verbeteren van hun woning. De stad stemt daarom haar inspanningen
af op wat anderen doen of net niet doen.

Bovendien wil Kortrijk meer dan ooit haar burgers wegwijs maken in de wereld van
renovaties en premies. Actieve renovatiebegeleiding wordt een speerpunt. Het nieuwe
premiebeleid is gebaseerd op drie principes.

Het mag iets meer zijn

De stad bouwt verder op wat anderen doen. Zo geeft Eandis bijvoorbeeld een premie voor
bouwers die hun dak isoleren. Wie meer en kwalitatiever isoleert en dus extra
inspanningen levert, kan rekenen op bijkomende steun van de stad. Als een andere
overheid al ver gaat in het geven van steun - zoals bij superisolerend glas in combinatie
met het isoleren van buitenmuren - dan is een tussenkomst van de stad overbodig. Dat
geldt ook voor investeringen in hernieuwbare energie met een korte terugverdientijd.
Voorbeelden daarvan zijn zonnepanelen.

De stad werkt aan je woning
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Kortrijk heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd met renovatiebegeleiding.
Dat was onder meer het geval op Overleie.  Die traditie wordt verdergezet en de verbreed
naar een ruimer deel van de Kortrijkse bevolking. Met de renovatiebegeleiding hoopt de
stad meer mensen te stimuleren om kwalitatief te verbouwen en wil ze meer mensen aan
een Vlaamse renovatiepremie helpen.

Zekerheid vanaf de start

Investeren in je woning waarbij je uiteindelijk de premie waar je hard op gerekend had
niet krijgt, kan erg onaangenaam zijn. Dat wil de stad vermijden. Daarom voert Kortrijk de
regeling in waarbij de burger voor de start van de werken langskomt bij de woonbalie en
niet achteraf. Op dat moment worden de plannen bekeken, wordt er samen met de burger
bekeken of een renovatiebegeleider een meerwaarde kan vormen voor zijn project en
wordt het premiebedrag gereserveerd voor die werken.

Verbouwen makkelijker maken

Renovatiebegeleiding

In de bouwblokbuurten specifiek, maar ook voor alle inwoners van de stad zullen
renovatiebegeleiders in het verbeteren van de woningkwaliteit een onmisbare rol spelen.
Ze stellen technische kennis ter beschikking, ze scheppen vertrouwen in een goed
resultaat, ze kunnen een realistische kostprijs en terugverdientijd berekenen en een
realistische premieberekening voorleggen. De renovatiebegeleiders zijn de belangrijkste
toeleiders naar de FRGE-lening, die waar nodig steeds de patstelling kan doorbreken dat
eerst geïnvesteerd moet worden voor de premies uitbetaald worden.

Dakisolatie op hoog niveau

De basisingreep om een woning op te tillen naar een duurzaam niveau blijft het isoleren
van de buitenschil (dak en muren). Langs het dak gaat in de winter de meeste warmte
verloren én de zon die op het dak instraalt is de grootste oorzaak van oververhitting. Een
zeer goed geïsoleerd dak vormt dus de eerste en belangrijkste voorwaarde voor een
comfortabele en energiezuinige woning.

Dakisolatie wordt op Vlaams niveau op een bescheiden manier of voor een beperkte
doelgroep ondersteund. De stad biedt hier bovenop informatie en renovatiebegeleiding aan
én een extra betekenisvolle premie, op voorwaarde van een excellente uitvoering en een
zeer goed isolerend resultaat. De stad geeft een premie van 12 euro per m² met max 600
euro voor een minimale isolatiewaarde van R = 6,5. De premie kan gecumuleerd worden
met de sociaal dakisolatiepremie wel met de belastingaftrek en de Eandis-premie. De som
van de premies kan echter niet hoger zijn dan de kostprijs voor isolatie. We stellen geen
beperkingen op het vlak van het kadastraal inkomen, wel aan de gesubsidieerde
oppervlakte. De woning moet bovendien minimaal 25 jaar oud zijn.

De campagne voor dakisolatie zal ook ondersteund worden door de warmteverliesbeelden
die we laten maken van alle daken van de stad. Belangrijk aspect voor het
ondersteuningspalet van dakisolatie zal de FRGE-lening zijn.
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Groendaken

De aanleg van een groendak op een bestaande woning draagt in verstedelijkte gebieden
bij tot een betere biodiversiteit en geeft insecten en vogels een rust en fourageerplaats.
Het hitte-eiland effect in de zomerse stad wordt tegengegaan door groendaken en de
afstroom van hemelwater naar de afvoerbuizen wordt verminderd en vertraagd.  Een
groendak heeft voor de inwoner een verkoelend effect in de zomer en zorgt ervoor dat de
dakbedekking langer meegaat. Deze milieuwinst voor de stad en de bewoner willen we op
een bescheiden manier ondersteunen met een premie van 25 euro per m² met een
maximum van 500 euro. 

Hergebruik van regenwater

Hergebruik van hemelwater staat bovenaan de ‘ladder van Lansinck' die de duurzaamheid
van het omgaan met hemelwater rangschikt.  Het hergebruiken van hemelwater voor
bijvoorbeeld toiletspoeling en voor de was en kuis zorgt ervoor dat minder drinkbaar water
voor deze laagwaardige toepassingen verloren gaat. Bovendien wordt de afstroom van
hemelwater vertraagd. In Kortrijk werd het in 1977 reeds verplicht bij nieuwbouw een
hemelwaterput te laten plaatsen en het water in gebruik te nemen. Ook bij grondige
verbouwingen is een hemelwaterput verplicht.

We ondersteunen met de voorgestelde premie alleen die inwoners die buiten deze
verplichtingen om investeren in hergebruik van hemelwater, dit met een vast bedrag van
500 euro. De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de code van goede praktijk, zodat er
nooit regenwater in het stadscircuit kan komen en moet voldoende groot zijn voor een
nuttig gebruik (min 5.000 liter).

Afkoppelingspremie en premie voor individuele behandeling afvalwater (IBA)

De stad voorziet in een afkoppelingspremie voor het scheiden van regen- en afvalwater in
situaties waarbij de afkoppeling een verplicht gevolg is van werken in de straat. De
gemeenteraad nam hierover op 13 januari 2014 een beslissing.

Op de bestaande premie voor een individuele behandeling van afvalwater (IBA) in de
zones waar geen collectieve zuivering zal worden voorzien, werd in het verleden jaarlijks
zeer weinig tot geen beroep gedaan. De stad kan ervoor kiezen om op termijn de IBA's in
eigen beheer te nemen en de inwoners, zoals bij de aanleg van nieuwe riolering een
verhaalbelasting op te leggen, of de inwoners zelf het behandelen van afvalwater te laten
organiseren. Deze keuzes kaderen in het volledig plan voor zowel collectief als individueel
zuiveren en zullen best in dit verhaal opgenomen worden. De subsidie voor een IBA wordt
aldus hier niet verder weerhouden.

CO-veilige stad

De provinciale premie voor CO-veiligheid wordt afgeschaft. We willen het kleine percentage
van onze inwoners waar risico bestaat op CO-vergiftiging absoluut bereiken en vermijden
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dat financiële drempels oorzaak kunnen zijn van een CO-vergiftiging. In 2013 zijn er elf
interventies geweest door de brandweer. Op zich is dat niet veel, maar elke dode is er één
teveel. 

Met een CO-premie ondersteunen we de gevallen waar nodig. We hanteren een minimum
aan voorwaarden, maar sluiten wel vernieuwbouw uit.

De gevallen waar een zware investering financieel niet haalbaar is, ondersteunen we met
een CO-melder (kostprijs tussen 30 en 80 euro). Deze premie kan alleen aan de balie
aangevraagd worden, in tegenstelling tot andere premies waar we dat online willen
mogelijk maken. Daarmee sluiten we misbruiken uit en kunnen we nagaan of er naast CO
andere problemen zijn met de woning d.m.v. het team renovatiebegeleiders.

Bouwblokrenovatie 2.0

De stad zet de traditie van bouwblokrenovatie verder. Dat is een intensieve
renovatie-aanpak met een focus op één specifiek stadsdeel of op een aantal wijken. Na
Overleie gaan we op zoek naar het stadsdeel waar op basis van objectieve criteria het
meeste nood is aan deze manier van werken. Door de bouwblokrenovatie investeren we
niet alleen financieel, maar brengen we een nieuwe dynamiek op gang in bepaalde
buurten.

Bouw aan je stad

Innemen openbaar domein wordt goedkoper voor wie renoveert

Bouwen of verbouwen in de binnenstad gaat vaak gepaard met het tijdelijk innemen van
parkeerplaatsen en voetpaden. Dat is niet gratis omdat de stad vindt dat het hypothekeren
van het openbaar domein best zo kort mogelijk gebeurt. Een onbedoeld neveneffect
hiervan is dat mensen die investeren in hun woning, hiervoor een heffing betalen terwijl ze
de buurt opwaarderen. Daarom stuurt de stad die heffingen bij. Zo belonen we mensen die
voor de stad kiezen en er in investeren.

Wie eigenaar is geworden van een woning en erin woont of er binnenkort in gaat wonen,
kan gebruik maken van de vrijstelling. Ook verhuurders kunnen onder bepaalde
voorwaarden gebruik maken van het systeem. De regeling wordt geïntegreerd in het
digitaal loket voor de inname van het openbaar domein.

De woning maakt de stad

Het stadsbestuur investeert sterk in de kwaliteit van de openbare ruimte. Wie zijn woning
renoveert draagt daar onrechtstreeks toe bij. Aantrekkelijke buurten met veel zichtbare
renovatieactiviteit trekken nieuwe gezinnen naar de stad. Op hun beurt dragen die dan
weer bij tot een leefbare en levendige stad. Om dat te stimuleren gaat de stad bepaalde
ingrepen aan woningen die bijdragen tot de kwaliteit van het publieke domein gericht en in
goed afgebakende gebieden ondersteunen.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
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1.  

2.  

1 .
de stedelijke renovatiestrategie en het nieuwe premiebeleid goed te keuren.

2 .
het reglement subsidie zonne-energie van 13 juli 2009 af te schaffen met ingang van 31
maart 2014.

3 .
het subsidiereglement voor individuele behandeling van afvalwater bij huizen die niet in
aanmerking komen voor aansluiting op het rioolstelsel van 14 februari 2005 af te schaffen
met ingang van 31 maart 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: C:/Users/tdstbrecht/Desktop/Subsidiereglement voor individuele
van afvalwater - GR 14 februari 2005.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/tdstbrecht/Desktop/Reglement subsidie zonne-energie
GR 13 juli 2009.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen

14 2014_GR_00016 Premiebeleid - concretiseren stedelijke
renovatiestrategie en nieuw
premiebeleid: premiereglement
dakisolatie - Vaststellen

Auteur
Bart Timmerman

Beknopte samenvatting
In het Plan Nieuw Kortrijk engageerde het stadsbestuur zich i.k.v. Kortrijk Klimaatstad om
duurzaam verbouwen te subsidiëren en i.k.v. het streven naar kwaliteit en betaalbaarheid
van wonen om gerichte premies te geven voor energiezuinig en comfortabel wonen. In dit
dossier concretiseren we het onderdeel 'premie voor dakisolatie'. Deze premie wordt
verantwoord in de koepelnota Stedelijke renovatiestrategie en nieuw premiebeleid.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol
wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken. Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad
te worden en wil het woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen. De
basiscomforteis van een duurzame woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil',
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waarvan het dak het belangrijkst is. Met deze premie, complementaire premies en de
omkaderende informatie en begeleidingscampagne willen we iedereen ertoe aanzetten om
het dak kwaliteitsvol en voldoende dik te isoleren.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Een premie voor dakisolatie vormt aldus een belangrijk onderdeel van het volledige
stedelijke woon- en premiebeleid.

De premie voor dakisolatie wordt voorzien op voorwaarde van zeer hoge kwaliteit van
uitvoering.

Enerzijds zijn de premies die gegeven worden door de hogere overheid (SDIP) voor een
zeer beperkte doelgroep en zorgt een hoge overheadkost bij deze projectjes voor een
drempel. Anderzijds liggen de kwaliteitseisen voor de algemene premie van Eandis heel
laag(premie voor R waarde 3,5!).

De premie die we voorstellen wordt zeker gekaderd door een adequate begeleiding van de
renovatiebegeleiders. Op die manier zal de premie dus ook kunnen toegekend worden op
voorwaarde van een excellente uitvoering en een zeer goed isolerend resultaat. De
campagne voor dakisolatie zal ook ondersteund worden door de warmteverliesbeelden die
we laten maken van alle daken van de stad. Belangrijk aspect voor het
ondersteuningspalet van dakisolatie zal de FRGE lening zijn.

De criteria en voorwaarden om een premie te bekomen zijn uitgeschreven in het
premiereglement. De belangrijkste principes worden hier aangehaald.

De voorwaarden die we stellen zijn:

Woning is minstens 25 jaar oud (cfr. Vlaamse premies)
KI en inkomen zijn geen criterium.
Maximumbedrag per premie-aanvraag en per m2.
Nooit meer dan factuur - premie Eandis - 30% belastingsvoordeel

De kwaliteitscriteria:

minimale isolatiewaarde (R > 6.5)
vermijden van condensatie in de isolatie (door dampscherm, winddicht onderdak,
kwaliteitsvolle plaatsing...)

We verwijzen hierbij naar de artikels 42-43 van het gemeentedecreet op basis waarvan de
gemeenteraad bevoegd is.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja
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1.  

Financiële informatie
0620-00/6491000

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
het onderstaande premiereglement voor het plaatsen van hoogkwalitatieve dakisolatie in
Kortrijk vast te stellen en dossiers in behandeling te nemen vanaf 31 maart 2014

2 .
jaarlijks ook deze premie smaen het volledige ondersteuningspakket voor duurzaam en
kwalitatief wonen, zoals toegelicht in de overkoepelende nota te evalueren en waar nodig
bij te sturen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Subsidies/dakisolatie/subsidiereglement dakisolatie maart
2014.doc
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SUBSIDIEREGLEMENT DAKISOLATIE STAD KORTRIJK

Inleiding

De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor 
al haar inwoners mogelijk te maken.  Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad te worden en wil het 
woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen.  De basiscomforteis van een duurzame 
woning blijft een goede isolatie van de ‘buitenschil’, waarvan het dak belangrijkst is.  Met deze pre-
mie, complementaire premies en de omkaderende informatie en begeleidingscampagne willen we ie-
dereen ertoe aanzetten om het dak kwaliteitsvol en voldoende dik te isoleren.

Artikel 1 – de premie
Met ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 
voor het kwaliteitsvol isoleren van een dak in woningen.
De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.  De gemeentelijke pre-
mie wordt verleend in het geval geen stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening de isolatie 
verplicht.
Deze premie kan gecumuleerd worden met de premie van Eandis aan particulieren, de premie in het 
kader van het sociaal dakisolatieproject  en de belastingaftrek voor het plaatsen van dakisolatie, maar 
overschrijdt niet de netto kosten van de isolatiewerken.

Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden
§1 Voor deze premie komen particulieren, die als huurder of eigenaar-verhuurder of eigenaar-bewo-
ner of vruchtgebruiker investeren in een woning, in aanmerking.
De woning, waarin geïnvesteerd wordt, is minimum 25 jaar oud, gelegen op het grondgebied Kortrijk 
en wordt effectief gebruikt als hoofdverblijfplaats.

§2 Aanvragen vóór de aanvang van de werken.
De premie wordt aangevraagd bij het plannen van de isolatiewerken.
Dakisolatie die reeds geplaatst werd vóór de aanvraag ingediend en goedgekeurd werd, komt niet in 
aanmerking voor een premie.

§3 Winddicht en waterdicht onderdak voor hellende daken
Bij hellende daken wordt slecht een premie toegekend indien er een wind- en waterdicht onderdak 
aanwezig is of geplaatst wordt.  Dit onderdak moet tot in de details kwaliteitsvol afgewerkt worden 
(inclusief afdichten van de naden en bevestigingsnagels of –haakjes).

§4 Bij platte daken wordt géén subsidie toegekend voor de isolatie van het plafond van de bovenste 
verdieping.
De isolatie bevindt zich ofwel boven de dakdichtingslaag met erbovenop nog een ballast tegen het 
wegwaaien van de isolatie.  Ofwel wordt geïsoleerd aan de buitenkant van het dak, net onder de dak-
dichting.  Op de draagvloer en de afschotlaag wordt eerst een dampscherm aangebracht.  Hierop 
komt de isolatie en de dakdichting in één of meer lagen, afhankelijk van het gebruikte materiaal.
Bij hellende daken mag de zoldervloer geïsoleerd worden als alternatief voor het dak zelf.

§5 Dampscherm
Een dampscherm vermijdt dat er vocht vanuit de binnenlucht in de naar buiten toe afkoelende con-
structie wordt opgenomen en op de dauwtemperatuur neerslaat.  Het dampscherm vermijdt met an-
dere woorden dat er vocht ophoopt in de isolatie of de constructie en daar rotting veroorzaakt of zorgt 
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voor een koudebrug.  Elke isolatie moet dus aan de binnenkant afgewerkt worden met een damp-
scherm.

§6 Isolatiedikte
De premie wordt toegekend op voorwaarde dat de isolerende waarde voldoet aan de normen van de 
toekomst.  De stad wil geen werken ondersteunen die binnen enkele jaren blijken onder de geldende 
kwaliteitsnormen te liggen.
De minimale R-waarde (of thermische weerstand) in m²K/W bedraagt 7.
Deze isolatiewaarde wordt bijvoorbeeld gehaald met een goed geplaatste minerale wol van 24-28 cm 
of een PUR plaat voor dakisolatie van 20 cm.

§7 Kwaliteitsvolle uitvoering.
De effectieve isolatiewaarde van een dak zal steeds afhankelijk zijn van de kwaliteit van de uitvoering 
van de isolatiewerken.  Ook de winddichtheid van het onderdak en het afwerken van de randen van 
het dak zijn cruciaal.  Daarom staan de renovatiebegeleiders graag ter beschikking om te informeren 
en adviseren.
Een medewerker van de stad kan zich steeds door een plaatsbezoek vergewissen van de kwaliteit van 
de uitvoering van het onderdak en de dakisolatie.

Artikel 3 – het premiebedrag
De premie bedraagt 12 euro per m² geplaatste isolatie, met een maximum van 50 m².  Het bedrag 
van de premie overschrijdt ook niet de netto kosten van de isolatie (dit is het factuurbedrag waarvan 
de premie van Eandis en de belastingsvermindering worden afgetrokken).

Artikel 4 – hoe aanvragen
De premie wordt vóór de aanvang van de werken ofwel digitaal aangevraagd via www.kortrijk.be/dak-
isolatiepremie ofwel in het stadhuis (Team Bouwen, Milieu en wonen) tijdens de openingsuren door 
het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier.  Binnen de 3 weken na de aanvraag wordt 
de aanvrager op de hoogte gesteld van het feit of hij/zij in aanmerking komt.

Na uitvoering van de werken stelt de aanvrager de stad op de hoogte en legt hij/zij de factuur voor 
(van de aannemer of van de aangekochte materialen).  De factuur bevat informatie over de opper-
vlakte van het geïsoleerd dak en de R waarde en de aard van het gebruikte isolatiemateriaal.  Tevens  
vragen we foto’s van voor en na de werken (liefst digitaal) te bezorgen na uitvoering van de werken.
Het dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag.
 
Artikel 5 – de uitbetaling - controle
Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbe-
taald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde in-
stantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement vol-
daan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is 
de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor 
de subsidie in aanmerking te komen.
De datum van ontvangst van het volledige subsidiedossier (incl. controle) geldt als opvolgingsdatum 
waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

S t a d  K o r t r i j k  |  B o u w e n ,  M i l i e u  e n  W o n e n
Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | Tel. 056 27 84 00 | BE 43 0910 0023 0001
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be | www.kortrijk.be versie januari 2014

97 / 146



15 2014_GR_00017 Premiebeleid. - Concretiseren stedelijke
renovatiestrategie en nieuw
premiebeleid: premiereglement
groendaken. - Vaststellen

Auteur
Bart Timmerman

Beknopte samenvatting
In het Plan Nieuw Kortrijk engageerde het stadsbestuur zich i.k.v. Kortrijk Klimaatstad om
duurzaam verbouwen te subsidiëren en i.k.v. het streven naar kwaliteit en betaalbaarheid
van wonen om gerichte premies te geven voor energiezuinig en comfortabel wonen. In dit
dossier concretiseren we het onderdeel 'premie voor groendaken'. Deze premie wordt
verantwoord in de koepelnota Stedelijke renovatiestrategie en nieuw premiebeleid.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol
wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken. Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad
te worden en wil het woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen.
Aangezien groendaken bijdragen tot de oplossing van een variatie aan problemen aan de
oorzaak en ten gevolge van klimaatwijziging, en de stedelijke biodiversiteit echt kunnen
verbeteren is het belangrijk om groendaken bij particulieren te stimuleren.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Groendaken zorgen voor een vertraging in de afvoer van hemelwater van daken, waardoor
de hogere neerslagintensiteiten (ten gevolge van klimaatverandering) gedeeltelijk
opgevangen worden en de hemelwaterafvoer in straten minder belast wordt.
Groendaken verminderen, door hun warmtebufferend vermogen, ook de noodzaak aan
koeling in de huizen eronder (minder enerieverbruik).
Groendaken temperen het hitte-eiland effect in steden, doordat de zwarte daken (die door
zon instraling zeer hard opwarmen) bedekt zijn met levend groen.
Tenslotte zorgen de groendaken in de stad voor rust en fourageermogelijkheden voor
vogels en insecten en gedijen er diverse planten. Dit komt de stedelijke biodiversiteit ten
goede.

De Vlaamse overheid ondersteunde gemeenten en steden die een groendaksubsidie gaven
tot eind 2013 in het kader van de 'Samenwerkingsovereenkomst milieu' door deze subsidie
terug te betalen. Dit onder enkele voorwaarden, onder andere het bedrag van de subsidie
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1.  

en het feit dat alleen particulieren in aanmerking kwamen voor de subsidie. Deze
samenwerkingsovereenkomst werd opgezegd en nu zijn we vrij om de voorwaarden en het
subsidiebedrag als stad zelf te bepalen.

We stellen voor om het bedrag aan te passen naar een iets bescheidener niveau van €25
per m² en een maximum van €500. Dit is te verantwoorden omdat de kostprijs van een
groendak kan gedrukt worden door zelfbouwpaketten en eventuele samenaankopen te
organiseren.

We stellen bovendien voor om niet alleen particulieren maar ook bedrijven, vzw's en
verenigingen in Kortrijk te laten genieten van de premie, weliswaar steeds met een
maximum van €500.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
0620-00/6491000

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
het onderstaande premiereglement voor de plaatsing van een groendak, met
aanvangsdatum 31 maart 2014, vast te stellen, dit ter vervanging van het reglement
goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 juni 2009.

2 .
deze premie, samen met het volledige stedelijk renovatie en premiebeleid voor verbouwen
jaarlijks te evalueren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Subsidies/Groendaken/subsidiereglement en
invulformulieren/subsidiereglement groendak maart 2014.doc
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SUBSIDIEREGLEMENT GROENDAKEN STAD KORTRIJK

Inleiding

In het Plan Nieuw Kortrijk neemt de Stad Kortrijk het engagement om de stad betaalbaar en kwali-
teitsvol te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter.
Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen onder-
steuning met gerichte premies.

Artikel 1 – de premie
Met ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 
voor het voor het aanleggen van een groendak.

De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend. 
De gemeentelijke premie wordt verleend in het geval dat geen stedelijke, provinciale of gewestelijke 
verordening de aanleg van een groendak verplicht.
Voor de subsidiëring van de aanleg van een groendak komen alle particulieren in aanmerking, alsook 
bedrijven, vzw’s en verenigingen gevestigd in Kortrijk.

Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden
De premie heeft betrekking op de aanleg van een groendak dat voldoet aan de volgende voorwaar-
den:

• Het groendak is gelegen op het grondgebied Kortrijk, en heeft een permanent karakter.
• Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden.
• De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te be-

houden.
• In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de 

subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd.
• Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal be-

staat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een ve-
getatielaag.

Artikel 3 – het premiebedrag
Het bedrag van de premie is 25,00 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum 
van 6 m² (150,00 euro) en een maximum van 500,00 euro.
Bovendien wordt het subsidiebedrag beperkt tot de werkelijke kosten (bewezen op factuur of aan-
koopbewijs) voor de aanleg van het groendak.
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Artikel 4 – hoe aanvragen
De  premie  wordt  vóór  de  aanvang  van  de  werken ofwel  digitaal  aangevraagd  via 
www.kortrijk.be/groendak ofwel in het stadhuis (Team Bouwen, Milieu en wonen) tijdens de ope-
ningsuren door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier.  Binnen de 3 weken na de 
aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het feit of hij/zij in aanmerking komt.

Een kopie van de factuur (van de aannemer of van de aangekocht materialen), samen met foto’s van 
voor en na de werken (liefst digitaal) worden dan bezorgd na uitvoering van de werken.
Het dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag.

Team Bouwen, Milieu en Wonen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

Artikel 5 – de uitbetaling - controle
Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbe-
taald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde in-
stantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement vol-
daan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is 
de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor 
de subsidie in aanmerking te komen.
De datum van ontvangst van het subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indie-
ners voorrang krijgen.
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16 2014_GR_00018 Premiebeleid - Concretiseren stedelijke
renovatiestrategie en nieuw
premiebeleid: premiereglement
hemelwaterput - Vaststellen

Auteur
Bart Timmerman

Beknopte samenvatting
In het Plan Nieuw Kortrijk engageerde het stadsbestuur zich i.k.v. Kortrijk Klimaatstad om
duurzaam verbouwen te subsidiëren en i.k.v. het streven naar kwaliteit en betaalbaarheid
van wonen om gerichte premies te geven voor duurzaam en comfortabel wonen. In dit
dossier bestendigen we de reeds bestaande 'premie voor hemelwaterput'. Deze premie
wordt verantwoord in de koepelnota Stedelijke renovatiestrategie en nieuw premiebeleid

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol
wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken. Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad
te worden en wil het woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Hergebruik van regenwater

Hergebruik van hemelwater staat bovenaan de ‘ladder van Lansink' die de duurzaamheid
van het omgaan met hemelwater rangschikt. Het hergebruiken van hemelwater voor
bijvoorbeeld toiletspoeling en voor de was en kuis zorgt ervoor dat minder drinkbaar water
voor deze laagwaardige toepassingen verloren gaat. Bovendien wordt de afstroom van
hemelwater vertraagd. In Kortrijk werd het in 1977 reeds verplicht bij nieuwbouw een
hemelwaterput te laten plaatsen en het water in gebruik te nemen. Ook bij grondige
verbouwingen is een hemelwaterput verplicht.

We ondersteunen met de voorgestelde premie alleen die inwoners die buiten deze
verplichtingen om investeren in hergebruik van hemelwater, dit met een vast bedrag van
€500. De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de code van goede praktijk, zodat er
nooit regenwater in het stadscircuit kan komen en moet voldoende groot zijn voor een
nuttig gebruik (min 5.000 liter).

Financiële informatie

Visum gevraagd:
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1.  

Ja

Financiële informatie
0620-00/6491000

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
het bestaande premiereglement, zoals hieronder opgenomen, voor het installeren en in
gebruik nemen van een hemelwaterput te herbevestigen met de volgende wijziging,
conform de nieuwe Gewestelijke Hemelwaterverordening:

De minimale inhoud van een hemelwaterput is 5000 liter.

Bij de inwerkingtreding van dit reglement op 31 maart 2014, wordt het reglement dat
vastgesteld werd in de gemeenteraad van 12 januari 2009, punt 13 ingetrokken.

2 .
jaarlijks ook deze premie samen met het volledige ondersteuningspakket voor duurzaam
en kwalitatief wonen, zoals toegelicht in de overkoepelende nota, te evalueren en waar
nodig bij te sturen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Subsidies/Hemelwaterputten/subsidiereglement plus
invulformulier/subsidiereglement hemelwaterput maart 2014.doc
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SUBSIDIEREGLEMENT HEMELWATERPUTTEN STAD KORTRIJK

Inleiding

In het Plan Nieuw Kortrijk neemt de Stad Kortrijk het engagement om de stad betaalbaar en kwali-
teitsvol te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter.
Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen onder-
steuning met gerichte premies.

Artikel 1 – de premie
Met ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 
voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie, voor zover 
de aanleg en het in gebruik nemen niet verplicht wordt door een gewestelijke, lokale of andere regel-
geving.

De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.  Wanneer het gaat om 
vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie 
NIET worden toegekend.
De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een 
woning, gelegen op het grondgebied Kortrijk, toegekend.

Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden
§ 1 De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze 
bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de 
‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan 
de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater-
putten e.a. (2013). De belangrijkste voorwaarden hierin vervat zijn :

a)  De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten 
dakoppervlakte, met een minimum van 5000l, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Horizontale dakoppervlakte minimale tankinhoud

tot 100 m² 5000 l

101 tot 120 m² 6000 l

121 tot 140 m² 7000 l

141 tot 160 m² 8000 l

161 tot 180 m² 9000 l

181 tot 200 m² 10 000 l

> 200 m² 5000 l per 100 m²

b)  De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig 
aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
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c)  Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een 
aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine.

d)  Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet 
aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te wor-
den door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, 
ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden met hemelwater en met drinkwater.

e)  De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op 
eigen terrein.

f)  De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, 
gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aan-
sluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het 
gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare ri-
olering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde 
openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering 
het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.

§ 2  De hemelwaterinstallatie is gebouwd na 31 maart 2014 volgens, of in overeenstemming gebracht 
met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede in-
stantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

§ 3   Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Artikel 3 – het premiebedrag
De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt € 500.

Artikel 4 – hoe aanvragen
De premie wordt vóór de aanvang van de werken ofwel digitaal aangevraagd via www.kortrijk.be/he-
melwaterput ofwel in het stadhuis (Team Bouwen, Milieu en wonen) tijdens de openingsuren.
De aanvraag bevat het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en een detailplan waarop ten op-
zichte van de woning de plaats vermeld is van de hemelwaterput, de pomp en de leidingen naar de  
aftappunten.  Binnen de 3 weken na de aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het 
feit of hij/zij in aanmerking komt.

Een kopie van de factuur (van de aannemer of van de aangekochte materialen), samen met foto’s van 
vóór en na de werken (liefst digitaal) worden dan bezorgd na uitvoering van de werken.
Het dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag.

Team Bouwen, Milieu en Wonen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

Artikel 5 – de uitbetaling - controle
Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbe-
taald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde in-
stantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement vol-
daan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is 
de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor 
de subsidie in aanmerking te komen.
De datum van ontvangst van het subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indie-
ners voorrang krijgen.
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Artikel 6 – Definities 

horizontale dakoppervlakte de oppervlakte van de projectie van de buitenaf-
metingen van het dak op een horizontaal vlak

hemelwater verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met 
inbegrip van dooiwater 

hemelwaterput/ hemelwaterreservoir reservoir  voor  het  opvangen  van  en  stockeren 
van hemelwater

hemelwaterinstallatie het geheel van hemelwaterput met eventueel bij-
horend leiding - en pompsysteem, filters enz. met 
het oog op hergebruik van hemelwater

infiltratie het doorsijpelen van hemelwater in de bodem
infiltratievoorziening een buffervoorziening waarbij  de vertraagde af-

voer gebeurt door infiltratie
gewestelijke  verordening hemelwater het besluit  van de Vlaamse regering van 5 juli 

2014 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige  verordening  inzake  hemel-
waterputten,  infiltratievoorzieningen,  buffervoor-
zieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater

renovatie een  bouwproject  waarbij  60% of  meer  van  de 
buitenmuren wordt behouden

vernieuwbouw een bouwproject waarbij minder dan 60% van de 
buitenmuren wordt behouden 

S t a d  K o r t r i j k  |  B o u w e n ,  M i l i e u  e n  W o n e n
Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | Tel. 056 27 84 00 | BE 43 0910 0023 0001
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be | www.kortrijk.be versie januari 2014
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17 2014_GR_00019 Premiebeleid - Concretiseren Stedelijke
renovatiestrategie en nieuw
premiebeleid: premiereglement
CO-veiligheid - Vaststellen

Auteur
Bart Timmerman

Beknopte samenvatting
In het Plan Nieuw Kortrijk engageerde het stadsbestuur zich i.k.v. Kortrijk Klimaatstad om
duurzaam verbouwen te subsidiëren en i.k.v. het streven naar kwaliteit en betaalbaarheid
van wonen om gerichte premies te geven voor energiezuinig en comfortabel wonen.  In dit
dossier concretiseren we het onderdeel 'premie CO-veiligheid'.  Deze wordt verantwoord in
de koepelnota Stedelijke renovatiestrategie en nieuw premiebeleid.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol
wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken.  Verder streeft Kortrijk ernaar Klimaatstad
te worden en wil het woningpatrimonium van de stad betekenisvol verduurzamen.  Met
ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hieronder beschreven voorwaarden een premie
verleend voor het CO-veilig maken van de woning.  Deze premie vormt aldus een
belangrijk onderdeel van het volledige stedelijke woon- en premiebeleid.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Een premie voor CO-veiligheid vormt een belangrijk onderdeel van het volledige stedelijke
woon- en premiebeleid.  
De premie die we voorstellen wordt zeker gekaderd door een adequate begeleiding van de
renovatiebegeleiders.
Op die manier zal de premie ook kunnen toegekend worden aan mensen die geen
grondige renovatieplannen hebben en toch hun woning veiliger wensen te maken.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
item 0620-00/6491000

Besluit
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Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Het onderstaande premiereglement voor CO-veiligheid in Kortrijk vast te stellen en dossiers
in behandeling te nemen vanaf 31 maart 2014:

"SUBSIDIEREGLEMENT CO-VEILIGHEID STAD KORTRIJK

 Inleiding

 De stad neemt in haar Plan Nieuw Kortrijk het engagement om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor al haar
inwoners mogelijk te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter.  Renovaties die
de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen ondersteuning met gerichte
premies.

Artikel 1 – de premie

Met ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend voor het
CO-veilig maken van de woning.

De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per woning worden toegekend.  Wanneer het gaat om
vernieuwbouw of een grondige renovatie met een stedenbouwkundige vergunning dan kan de premie NIET
worden toegekend.  Het vervangen door elektrische toestellen wordt niet aanvaard.

 Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden

§1 Voor deze premie komen particulieren, die als huurder of eigenaar-verhuurder of eigenaar-bewoner of
vruchtgebruiker investeren in een woning, in aanmerking.
De woning, waarin geïnvesteerd wordt, is minimum 25 jaar oud, gelegen op het grondgebied Kortrijk en wordt
effectief gebruikt als hoofdverblijfplaats.

 §2 De premie wordt enkel toegekend voor de verder gedefinieerde werken voor zover ze uitgevoerd worden
door een erkende aannemer.

 

§3 Onderstaande werken komen in aanmerking voor de premie:

       Vervangen van onveilige geiser met open verbrandingsruimte, opgesteld in badkamer of doucheruimte
door:

o   Gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C)
o   Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel is
geïncorporeerd.

       Vervangen van kolenkachel met open verbrandingsruimte door:
o   Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte
o   Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte.

       Vervangen van een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeercontrolebeveiliging door keukengeiser
5l/min op aardgas.
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Artikel 3 – het premiebedrag

De premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag van de eerder genoemde werken met een maximum van 500
euro.

Artikel 4 – hoe aanvragen

De premie wordt  ofwel digitaal aangevraagd via vóór de aanvang van de werken www.kortrijk.be/ ofwel in het
stadhuis (Team Bouwen, Milieu en wonen) tijdens de openingsuren door het invullen en ondertekenen van het
aanvraagformulier.  Binnen de 3 weken na de aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het feit of
hij/zij in aanmerking komt.

De af te geven stavende documenten voor deze premie zijn:

Een voldoende gedetailleerde factuur, van de uitgevoerde CO-beveiligende werken, opgemaakt door een
erkende aannemer, met een beschrijving van de oude en de nieuwe toestellen.  ( ).  Heteventueel foto’s
dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag.
foto’s van voor en na de werken (liefst digitaal) te bezorgen na uitvoering van de werken.
Een opsomming van de andere geplande of recent uitgevoerde renovatiewerken aan de woning.
Een verklaring van de aanvrager dat zijn woning  het voorwerp uitmaakt van een vernieuwbouw of zeerniet
grondige verbouwing.

 

Artikel 5 – de uitbetaling - controle

Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbetaald, voor
zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten.
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of
ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten
toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

De datum van ontvangst subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang
krijgen."

 

2 .
Jaarlijks ook deze premie samen met het volledige ondersteuningspakket voor duurzaam
en kwalitatief wonen, zoals toegelicht in de overkoepelende nota te evalueren en waar
nodig bij te sturen.

18 2014_GR_00009 Rooilijn - Verlegging buurtweg
Marionetten door AZ Groeninge –
aanvaarden van de rooilijn -

Auteur
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Fien Vermeulen

Beknopte samenvatting
Studiebureau nv. Topokor heeft de plannen voor de gedeeltelijk te verleggen buurtweg Marionetten opgemaakt.
Dit gebeurde in opdracht van AZ Groeninge vzw. De aanvraag voorziet het fysiek verleggen van een gedeelte
van de Marionetten over een lengte van 249 meter (breedte 9m). De bestaande weg leidt momenteel vanaf de
Kennedylaan naar het “Goed te Coucx”. In de plaats hiervan wordt een nieuw weggedeelte aangelegd
langsheen de perceelsgrenzen van de campus AZ Groeninge en dit over een lengte van 396 meter (breedte
7,5m). De verlegging van de buurtweg is noodzakelijk voor de optimalisatie van de campus voor het
fusieziekenhuis en in het bijzonder voor de oprichting van een parkeergebouw. Het rooilijnplan en het tracé van
de nieuwe wegenis moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Beschrijving

 

Studiebureau nv. Topokor heeft de plannen voor de gedeeltelijk te verleggen buurtweg Marionetten opgemaakt.
Dit gebeurde in opdracht van AZ Groeninge vzw.

 

Op de plannen zijn de ligging, breedte en inrichting, riolering, dwars- en lengteprofielen van de weg aangeduid.

 

De aanvraag voorziet het fysiek verleggen van een gedeelte van de Marionetten over een lengte van 249 meter
(breedte 9m). De bestaande weg leidt momenteel naar het “Goed te Coucx”. In de plaats hiervan wordt een
nieuw weggedeelte aangelegd langsheen de perceelsgrenzen en dit over een lengte van 396 meter (breedte
7,5m).

 

De Marionetten is gelegen in het verlengde van de Rollegemsesweg en is gesitueerd nabij de gronden van het
AZ Groeninge, campus Kennedylaan, ten zuiden van de E17.

 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk: AZ Groeninge

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 15 juli 2010.
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De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Naar aanleiding van dit

onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

 

 

Het advies van  met datum 27.11.2013 enDirectie Mobiliteit en Infrastructuur
referentie 2013-1606 is gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van  met datumRuimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Erfgoed
05.12.2013 en referentie 4.002/34022/99,266 is gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

Essentie advies:

1.Voorliggende aanvraag gaat nog uit van de reeds afgeleverde vergunning voor de bouw
van een parkeergebouw (grotendeels bovengronds). Heden loopt echter een nieuw proces
om het parkeergebeuren beter in het landschap te integreren. Hierbij wordt een beperkte
talud begroeid met een houtkant voorzien.

In voorliggend plan is hiermee geen rekening gehouden. Op de dwarsprofielen ontbreekt
de aan te leggen talud, de houtkant en de parkinrichting.

2.Het voorzien van verlichting langs de voetweg kan begrepen worden indien deze volledig
wordt afgeschermd door een bovengronds parkeergebouw. In het nieuwe ontwerp/concept
wordt de parking grotendeels ondergronds gerealiseerd met een bovengrondse
groenaanleg. Het voorzien van verlichting dient afgestemd te worden op dit nieuwe
concept.

Advies van de GSA:

1.De groenzone die zich ten westen van de weg bevindt, strookt niet met de huidige
plannen voor de ontwikkeling van de site. Deze zone tussen buurtweg en parkeergebouw
dient mee ontworpen te worden met het parkeergebouw.

2.Het standpunt van Onroerend Erfgoed kan bijgetreden worden. De opstart van het
gemeentelijk RUP 'AZ Groeninge – herziening' vond immers zijn oorsprong in het streven
naar een betere landschappelijke inpasbaarheid van het parkeergebouw. Daarbij is het de
bedoeling het parkeergebouw zo goed mogelijk in het omringende landschap te integreren.
In die optiek is het niet logisch het lijnvormig element van de voetweg langs het
parkeergebouw bijkomend te markeren d.m.v. verlichtingsarmaturen. In overleg tussen het
AZ Groeninge, de ontwerpers, Onroerend Erfgoed en de verschillende teams van de
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directie Ruimte is beslist om de nieuwe weg niet te verlichten. De redenen hiervoor zijn (1)
de te hoge landschappelijke impact van het voorgestelde verlichtingstype, (2) het
ontbreken van een alternatief dat voldoende beheersvriendelijk is en (3) de aanwezigheid
van voldoende veilige alternatieve fietsverbindingen.

 

 Het advies van  met datum 16.12.2013 en referentieDienst Brandvoorkoming
BVK/U1300836 is gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van  is Directie Leefmilieu - projecten gunstig.

Essentie advies: De aanvraag werd op een intern overleg besproken met de directie
Leefmilieu. De directie Leefmilieu verklaart zich akkoord met het ontwerp en formuleert
geen verdere opmerkingen. Er werd geen schriftelijk advies geformuleerd.

Juridische grond
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te

nemen over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad een beslissing te nemen over het rooilijnplan.

 

Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. Vergunningsplicht, Afdeling
1. Soorten

Art. 4.2.1 Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning:

1° 1° de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:

a) het optrekken of plaatsen van een constructie,

b) het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,

c) het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;

2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het bosdecreet van 13 juni 1990
ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;

3° bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en
geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°, vellen;

4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit
te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt;
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5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:

a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in
het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het
kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de
decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;

6° de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse
Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;

7° een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen, ongeacht of het gaat om een
eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld
of een zwembad.

- Het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder):
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Een gedeelte van de Marionetten wordt fysiek verlegd over een lengte van 249 meter
(breedte 9m). De bestaande weg leidt momenteel naar het “Goed te Coucx”. In de plaats
hiervan wordt een nieuw weggedeelte aangelegd langsheen de perceelsgrenzen en dit over
een lengte van 396 meter (breedte 7,5m). De deputatie van de provincieraad van
West-Vlaanderen besliste reeds op 28 april 2011 akkoord te gaan met de (juridische)
verlegging van de buurtweg.

 

De verlegging van de buurtweg is noodzakelijk voor de optimalisatie van de campus voor
het fusieziekenhuis en in het bijzonder voor de oprichting van een parkeergebouw.

 

Het verlegde tracé is louter bestemd voor zachte weggebruikers (fietsers en wandelaars).
Het spreekt voor zich dat de weg eveneens dienst kan doen als brandweg voor het op te
richten parkeergebouw.
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Gemeentelijk RUP 'AZ Groeninge – herziening'

 

Binnen de uitwerking van het alternatieve ontwerp en de herziening van het gemeentelijk
RUP (voorlopige vaststelling door de GR d.d. 18 november) werd rekening gehouden met
de principes en het tracé zoals vastgelegd n.a.v. de (juridische) verlegging van de
buurtweg en de gemaakte afspraken in het kader van de overeenkomst tussen stad en AZ
Groeninge. Het tracé van de buurtweg is dus in overeenstemming met het geldende RUP
AZ Groeninge, maar ook met het RUP in opmaak AZ Groeninge – herziening.

Het tracé van de verlegde Marionetten maakt het mogelijk zowel het vergunde
parkeergebouw (2012/00827) als het alternatief parkeergebouw (ontwerp) te realiseren.

 

Ontsluiting en mobiliteit

 

Het “Goed te Coucx” moet voor autoverkeer worden ontsloten via een door het AZ
Groeninge nieuw aan te leggen private weg tussen het parkeergebouw en het
hoofdgebouw van het ziekenhuis. Conform de overeenkomst tussen vzw AZ Groeninge en
de stad (d.d. 31 augustus 2010) dient de ontsluiting van de hoeve blijvend gewaarborgd te
worden en wordt hier een eeuwigdurende publieke erfdienstbaarheid bedongen.

De ontsluiting van de hoeve “De Witten Jan”  (zijde Kennedybos) wordt verzekerd via de
nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de President Kennedylaan en de
verkeerswisselaar het Ei (E17/R8).

Dit nieuw weggedeelte zal, als fiets- en wandelpad, de beide uiteinden van de bestaande
openbare weg Marionetten terug verbinden. De nieuwe trage weg zal in noordoostelijke
richting aansluiten op het bestaande Bruyningepad. De aansluiting op de President
Kennedylaan werd verder uitgewerkt in het kader van de herinrichting van het wegvak.

 

Wegprofiel:

 

Het nieuw aan te leggen gedeelte van de buurtweg zal een profielbreedte van 7,50m
hebben. Hiervan wordt ca. 3,5m voorzien in verharding monolietbeton. Ten oosten van
deze verharding wordt een onverharde strook/groenzone van 4m, aansluitend op het
stadsgroen Marionetten voorzien. In deze groenzone worden ondergrondse nutsleidingen,
RWA en drainage voorzien. Bovengronds wordt de zone aangelegd als een droge gracht
met een breedte van ca. 1,50m en een strook waarin openbare verlichting langsheen het
verharde fiets- en wandelpad.
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1.  

2.  

De voorgestelde verlichtingsarmaturen met een hoogte van ca. 2,5m zullen veel te
dominant aanwezig zijn in aansluiting met het stadsgroen Marionetten. De opstart van het
gemeentelijk RUP 'AZ Groeninge – herziening' vond zijn oorsprong in het streven naar een
betere landschappelijke inpasbaarheid van het parkeergebouw. Daarbij is het de bedoeling
het parkeergebouw zo goed mogelijk in het omringende landschap te integreren. In die
optiek is het niet logisch het lijnvormig element van de voetweg langs het parkeergebouw
bijkomend te markeren d.m.v. verlichtingsarmaturen. In overleg tussen het AZ Groeninge,
de ontwerpers, Onroerend Erfgoed en de verschillende teams van de directie Ruimte is
beslist om de nieuwe weg niet te verlichten. De redenen hiervoor zijn (1) de te hoge
landschappelijke impact van het voorgestelde verlichtingstype, (2) het ontbreken van een
alternatief dat voldoende beheersvriendelijk is en (3) de aanwezigheid van voldoende
veilige alternatieve fietsverbindingen. 

 

Ten westen van de verharde weg wordt een strook van ca. 10m met grasdallen voorzien.
Deze aansluiting gaat uit van een vlakke aansluiting met het massieve parkeergebouw (cfr.
vergunning 25 maart 2013 en huidig RUP). Naar aanleiding van de gewijzigde inzichten en
het landschappelijk beter integreerbaar alternatief parkeergebouw dient de aansluiting
tussen het parkeergebouw en de buurtweg verder onderzocht en ontworpen te worden
(taluds en beplanting). De aanleg van de groenstrook tussen de buurtweg en de
ziekenhuiscampus dient verder meegenomen te worden in samenhang met het  ontwerp
voor het landschappelijk integreerbaar alternatief ontwerp voor het parkeergebouw.    

 

Naar aanleiding van de verlegging van de buurtweg werd op 31 augustus 2010 reeds een
overeenkomst opgemaakt tussen de vzw AZ Groeninge en de Stad Kortrijk.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Inzake het stratentracé

De rooilijn te aanvaarden van de nieuw aan te leggen wegenis en groenzone voor de Marionetten, zoals
voorgesteld op het roolijnplan (kadasterplan ontworpen toestand, masterplan ontworpen toestand, grondplan
ontworpen toestand, lengteprofiel: bestaand + ontwerp type dwarsprofielen), opgemaakt door het studiebureau
nv. Topokor.

 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/fienmeul/Documents/Documenten/data/Kortrijk/verkavelingen/verleggen
voetweg Marionetten/Plannen AZ Groeninge/grondplan bestaande toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit:
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2.  

3.  

4.  

5.  

C:/Users/fienmeul/Documents/Documenten/data/Kortrijk/verkavelingen/verleggen
voetweg Marionetten/Plannen AZ Groeninge/grondplan ontworpen toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/fienmeul/Documents/Documenten/data/Kortrijk/verkavelingen/verleggen
voetweg Marionetten/Plannen AZ Groeninge/kadasterplan ontworpen toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/fienmeul/Documents/Documenten/data/Kortrijk/verkavelingen/verleggen
voetweg Marionetten/Plannen AZ Groeninge/lengteprofiel bestaand en ontwerp.pdf
Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/fienmeul/Documents/Documenten/data/Kortrijk/verkavelingen/verleggen
voetweg Marionetten/Plannen AZ Groeninge/masterplan ontworpen toestand.pdf

Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Servicepunt

19 2014_GR_00022 2014/715 - Raamcontract: aankoop
huishoudtoestellen - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Auteur
Lindsay Ghekiere

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende het raamcontract voor de aankoop
van huishoudtoestellen voor de stad Kortrijk.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Via het Servicepunt komen vanuit verschillende stadsgebouwen meldingen met een
gemotiveerde aanvraag voor de aankoop van kleine huishoudelijke toestellen. Dit komt
vaak omdat de huidige toestellen defect zijn, soms omdat een bepaald toestel niet
voorhanden is en de noodzaak er wel is. Het gaat over microgolfovens, waterkokers tot
vaatwasmachines enz...

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet bereikt).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
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van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Dit ontwerp werd door de directie bedrijfsvoering opgemaakt om het aankoopbeleid van de
stad Kortrijk verder te kunnen stroomlijnen. Op die manier kan er vooruit gekeken worden
op de noden, maar kan ook sneller ingegrepen worden bij aanvragen en meldingen.

Bovendien zorgt dit raamcontract er ook voor dat de stad Kortrijk voor een welbepaalde
periode en een vooraf bepaald bedrag steeds tegen een voordelige prijs kan aankopen op
basis van kortingen op de op dat moment geldende listprijzen.

De basis van dit raamcontract is de werking op afroep. Het juiste detail van de afroepen
wordt aan de leverancier gespecifieerd bij elke bestelling.
De prijsvorming ligt ondubbelzinnig vast. Primordiaal is de totale korting ten opzichte van
de publieke of algemene prijzen.

De leverancier zal voor alle aankopen binnen een productgroep én voor elk bepaald merk
een vaste cataloguskorting vastleggen. De vastgelegde cataloguskorting voor de
productgroep en het merk blijft geldig voor de volledige duur van het contract en moet
door de leverancier te allen tijde kunnen aangetoond worden door voorlegging van de
facturen van de fabrikant of van de verdeler van de producten.

De duur van het contract wordt bepaald door 2 zaken: enerzijds kan het contract niet
langer duren dan 5 jaar na de datum van gunning, anderzijds tot het maximaal voorziene
bedrag van 20.000 euro (inclusief 21 % btw) uitgeput is. 
Als aan één van de 2 bepalingen voldaan is, stopt het contract en zal de directie
bedrijfsvoering een nieuw ontwerp maken.

Het ontwerp stelt voor om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
De vergelijking tussen de aanbieders gebeurt op basis van de cataloguskorting per
productgroep en per merk. Per procent korting zal 1 punt toegekend worden. De
leverancier met de meeste punten, dus ook met de grootste korting over de
productgroepen heen, zal gekozen worden voor dit aankoopdossier. Elke leverancier geeft
voor minstens 3 merken een korting op per productgroep. Bij de leveranciers die bij meer
dan 3 merken korting bieden, zullen enkel de 3 merken met de hoogste korting in
aanmerking komen voor de puntenverdeling.

Voor dit contract zal slechts aan 1 leverancier gegund worden voor alle productgroepen
samen.

Financiële informatie

117 / 146



1.  

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
IE-012 0119-01 (installaties, machines en uitrusting) alg rekeningnummer 2300000:
20.000 euro (inclusief 21 % btw), waarvoor in 2014 4.000,00 euro mag vastgelegd
worden. Elk jaar zal een nieuw visum en dus ook een nieuwe vastlegging aangevraagd
worden.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de voorwaarden voor het raamcontract m.b.t. de huishoudtoestellen goed te keuren zoals
beschreven in het bijzonder bestek met IDnr. 2014/715

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
conform artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2005 op de overheidsopdrachten.

3 .
volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de prijsvraag:

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente Tel E-mail

Wynant-Broekaert Zwevegemsestraat
152A

8500 Kortrijk 056/25.56.00 info@broekaert.be

Taelman Elektro Bellegemsestraat
253

8510 Bellegem 056/21.91.84 info@elektrotaelman.be

Lievens Markekerkstraat
51

8510 Marke 056/ 22 29
41

lievd@skynet.be

Lecot nv Vierlinden 7 8501 Heule 056 36 45 11 info@lecot.be

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Q:/Server/Documents/Contracts/2014/715/3
Gunningswijze/2014715_2014_02_18_Bestek - Model 3P.doc

20 2014_GR_00021 2014/636 - Aankoop 10 fietsen met
elektrische trapondersteuning -
Voorwaarden en wijze van gunnen
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Auteur
Tom Vergote

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor betreffende de aankoop
van negen stadsfietsen en één cargofiets met elektrische trapondersteuning voor de
uitleenpool in het stadhuis. Deze aankoop past in het bedrijfsvervoersplan voorgesteld naar
aanleiding van de City Cycle Challenge en deze aankoop leidt tot één wagen minder.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
We verwijzen hierbij naar het duurzaam bedrijfsvervoerplan 2.0 voor dienstverplaatsingen
dat kadert in het Plan Nieuw Kortrijk, binnen de visie van 'Kortrijk, een transparant en
sober stadsbestuur  2013/2018' en 'Kortrijk, een slimme klimaatstad 2013-2018'.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet bereikt).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Door toevoeging van negen fietsen met elektrische trapondersteuning om langere
afstanden te overbruggen en het gebruik van één cargofiets voor technische functies voor
verplaatsingen binnen de R8 wenst de directie bedrijfsvoering de dienstverplaatsingen per
poolfiets te promoten.

In het kader van de opdracht “Aankoop fietsen met elektrische trapondersteuning” werd
een bijzonder bestek met nr. 2014/636 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Stadsfiets met elektrische trapondersteuning (10)), raming: 16.528,89 euro
(exclusief btw) of 19.999,96 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 2 (Cargofiets met elektrische trapondersteuning (1)), raming: 4.132,22 euro
(exclusief btw) of 4.999,99 euro (inclusief 21% btw).
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De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.661,11 euro (exclusief btw) of
24.999,95 euro (inclusief 21% btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

- Fietsateljee Dupont, Engelse Wandeling 2AB1, Handelscentrum Pottelberg te 8500
Kortrijk;
- Fietsen Jan Snauwaert, Marktstraat 58 te 8510 Kortrijk-Marke;
- Fietsenhandel Spitter, Zwevegemsestraat 49 te 8500 Kortrijk;
- Fietsen Vanneste & zn, Beverlaai 1 te 8500 Kortrijk;
- Fietsspeciaalzaak Surplace, Gentsesteenweg 105 te 8500 Kortrijk;
- PV Service, Brugsesteenweg 243 te 8500 Kortrijk;
- Bike concept, Menestraat 245 te 8560 Wevelgem;
- Fietswinkel Het Verzet, Nieuwstraat 41 te 9800 Deinze.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
De uitgaven worden geraamd op 25.000,00 EUR (inclusief 21% BTW) deze zijn ingedeeld
onder de budgetsleutel: 2014/02.04.02/0119-01/2430100/IE-02 - werken aan een
klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek met IDnr 2014/636 voor de
aankoop van 10 fietsen met elektrische trapondersteuning.

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
conform artikel 26 §1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

3 .
volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

-Fietsateljee Dupont, Engelse Wandeling 2/A1 te 8500 Kortrijk;
-Fietsen Jan Snauwaert, Marktstraat 58 te 8510 Marke;
-Fietsenhandel Spitter, Zwevegemsestraat 49 te 8500 Kortrijk;
-Fietsen Vanneste & Zn, Beverlaai 1 te 8500 Kortrijk;
-Fietsspeciaalzaak Surplace, Gentsesteenweg 105 te 8500 Kortrijk;
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-PV Service, Brugsesteenweg 243 te 8500 Kortrijk;
-Bike Concept, Menenstraat 245 te 8560 Wevelgem;
-Fietswinkel Het Verzet, Nieuwstraat 41 te 9800 Deinze.

4 .
de interne kredietaanpassing goed te keuren van de budgetsleutel
2014/GBB-CBS/0119-01/2430000/IE-12 naar 2014/02.04.02/0119-01/2430100/IE-02

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Q:/Server/Documents/Contracts/2013/636/3
Gunningswijze/2014636_2014_02_10_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene
Evenementen en Verenigingen

21 2014_GR_00023 Vzw Feest in Kortrijk - Jaaractieplan en
budget 2014 vzw Feest in Kortrijk. -
Goedkeuren

Auteur
Ilse Naessens

Beknopte samenvatting
De Vzw Feest in Kortrijk stelt zijn jaaractieplan en budget 2014 voor. 

Tijdens dit eerste werkjaar zet de vernieuwde VZW FIK in op zijn interne structuur,
waarbij men de slagkracht wil verhogen door zich op te splitsen in 4 werkgroepen die elk
zijn respectievelijke doelstellingen/evenementen zal verwezenlijken. 

Zo stelt de werkgroep 'Communicatie' het sponsorplan 2014 op en werkt zij aan de visie
rond sponsoring voor de komende jaren 2015-2018, aan een interne FIK-afsprakennota
en aan de communicatiestrategie van de verschillende evenementen. 
De werkgroep 'Sinksen' start met de uitwerking van 'Sinksen 2014'.  Werkgroep
'Zomer' organiseert de zomerconcerten en 10-11 juli tijdens de zomermaanden en
werkgroep 'Winter' legt zich toe op de organisatie van de kerstmarkt en de kerstsfeer in de
stad eind 2014.

De begroting sluit in evenwicht en bedraagt een bedrag van 378000 euro.

Dit jaaractieplan en het budget werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van
donderdag 6 februari 2014.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
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In zitting van 28 oktober 2013 stemde het CBS er mee in om éénmalig, in afwijking van de
samenwerkingsovereenkomsten, het budget 2014 pas voor te leggen in het voorjaar 2014.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
De Vzw 'Feest in Kortrijk' stelt zijn jaaractieplan en budget 2014 voor. 

De VZW wil in 2014 inzetten op Sinksen, maar ook het verschil maken tijdens verschillende
grote stadsevenementen als 'Winter' en 'Zomer'.

Tijdens dit eerste werkjaar zet de vernieuwde VZW FIK in op zijn interne structuur, waarbij
men de slagkracht wil verhogen door zich op te splitsen in 4 werkgroepen die elk zijn
respectievelijke doelstellingen/evenementen zal verwezenlijken.

Zo stelt de werkgroep 'Communicatie' het sponsorplan 2014 op en werkt zij aan de visie
rond sponsoring voor de komende jaren 2015-2018, aan een interne FIK-afsprakennota en
aan de communicatiestrategie van de verschillende evenementen. 
De werkgroep 'Sinksen' helpt bij de uitwerking van 'Sinksen 2014'. 
Werkgroep 'Zomer' organiseert de zomerconcerten en de 11 juli-feesten tijdens de
zomermaanden. 
Werkgroep 'Winter' legt zich toe op de organisatie van de kerstmarkt en de kerstsfeer in de
stad eind 2014.

De begroting sluit in evenwicht met een bedrag van 378000 euro.

Het jaaractieplan en budget werd goedgekeurd op de Algemene vergadering van
donderdag 6 februari 2014.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Het jaaractieplan 2014 van de VZW Feest in Kortrijk goed te keuren.

Het budget 2014 van de VZW Feest in Kortrijk dat sluit in evenwicht met een bedrag van
378000 euro goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/in afwachting _team Evenementen en Verenigingen/FIK/0.4
actieplan/JAP2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/in afwachting _team Evenementen en Verenigingen/FIK/0.4
actieplan/Fikbegroting2014.docx

Cultuur- en Muziekcentrum
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22 2014_GR_00011 Vzw CK*
(Schouwburgkortrijk/Muziekcentrum
Track) - Budget 2014 - Jaaractieplan
2014 vzw CK* - Goedkeuren

Auteur
Nathalie Cosaert

Beknopte samenvatting
De begroting 2014 en jaaractieplan 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk, zoals
goedgekeurd in de Algemene Vergadering dd 11 februari 2014, worden conform de
samenwerkingsovereenkomst, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De Algemene vergadering van 11 februari 2014 heeft het jaaractieplan 2014 en de
begroting 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goedgekeurd.
De begroting en jaaractieplan zijn specifiek voor de werking die gerealiseerd wordt binnen
de vzw Cultuurcentrum Kortrijk (Schouwburg Kortrijk + Muziekcentrum Track).

Het jaaractieplan 2014 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad. De
vzw heeft vier opdrachten die door de Vlaamse Gemeenschap via het decreet lokaal
cultuurbeleid en via het meerjarenplan van de stad worden bepaald onder de volgende
acties: 9.2. We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing en de actie 9.3 We
realiseren Kortrijk als een muziekstad.

1. Organisatie van een eigen cultureel aanbod, afgestemd op kunstenaars en
gezelschappen erkend door het kunstendecreet, aanvullend op het aanbod van de private
organisaties, met aandacht voor specifieke doelgroepen: kinderen, jonge gezinnen en
mensen in een kwetsbare positie.

2. Ondersteunen van amateurs, verenigingsleven en receptieve organisaties.

3. Inzetten op een kunst- en cultuureducatief aanbod.

4. Realisatie van Kortrijk Muziekstad.

De begroting sluit af met een verlies van € 283,95. Het totaal van de uitgaven bedraagt €
1.116.783,95 en de inkomsten bedragen € 1.116.500,00.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan
en de begroting 2014 ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.
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Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
1. De begroting 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk sluit af met een verlies van €
283,95. De inkomsten bedragen € 1.116.500,00 en de uitgaven bedragen € 1.116.783,95.

2 .
Het jaaractieplan 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
G:/!!!!!!!NIEUW!!!!!!!!/Schouwburg/Financies/Begroting/2014/begroting 2014.xlsx
Bijlage bij dit besluit: G:/!!!!!!!NIEUW!!!!!!!!/Schouwburg/Beheer/Raad van Bestuur
vzw CK/Sjabloon, data, uitnodigingen, verslagen, documenten/Documentatie/vzw
CK/2014/jaaractieplan1415.pdf

Sport

23 2014_GR_00025 Vzw Sportplus - Budget 2014.
Jaaractieplan 2014. - Goedkeuren

Auteur
Mia Maes

Beknopte samenvatting
De begroting 2014 en het jaaractieplan 2014 van de vzw Sportplus, zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur (dd. 06/02/2014 - 19u30) en de algemene vergadering (dd.
06/02/2014 - 20u00), worden conform de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Zoals contractueel bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw
Sportplus wordt het budget 2014 en het jaaractieplan 2014 voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. 

In zitting van 28 oktober 2013 stemde het college van burgemeester en schepenen er mee
in om éénmalig, in afwijking van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, de betreffende
documenten namelijk budget en jaaractieplan 2014, pas voor te leggen in het voorjaar
2014.
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Juridische grond
De samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - vzw Sportplus, goedgekeurd in GR
09/12/2013

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van vzw Sportplus keurden in hun
vergadering van 6 februari 2014, respectievelijk om 19u30 en om 20u00, onderstaand
budget en jaaractieplan goed.

Budget 2014
Het budget 2014 van de vzw Sportplus bedraagt € 946.000
De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.
De financiële geldstromen worden zuiver gezet, in die zin dat de 'doorgeef'lening voor de
realisatie van de infrastructuurwerken sportcampus Lange Munte vanaf 2014 door de stad
gefinancieerd wordt en in compensatie de personeelsuitgaven van alle sportmonitoren door
de vzw Sportplus betaald worden, voor dit laatste wordt dus geen personeelstoelage meer
voorzien.
Verder worden bepaalde initiatieven geschrapt waardoor er ruimte is om te
experimenteren met innovatieve concepten.
Twee concepten ondersteunen de georganiseerde sport:
1. de back-office van sportclubs professioneel ondersteunen door samen te werken met
expertenbureaus.
2. sporten na school/de bewegingsschool verder uitbouwen en de doorstroming naar de
sportclubs optimaliseren.
Het derde initiatief richt zich tot de 'lichte' sportgemeenschappen:
3. een applicatie laten ontwikkelen waarbij vrije sporters elkaar gemakkelijker 'kunnen
vinden' om samen vrijblijvend te sporten.

Jaaractieplan 2014
Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelstelling 9 van het strategisch
MeerJarenPlan - stad Kortrijk.
Beleidsdoelsstelling 9 'een stad met veel goesting en ambiance'
Actieplan 9.5 'Sport is het visitekaartje van de stad'
Actie 9.5.4 'Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd
sport- en bewegingsaanbod'.

Onder deze Actie 9.5.4 wordt het jaarActiePlan 2014 van de vzw Sportplus
geconcretiseerd:
DS 1 Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau;
DS 2 Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking;
DS 3 Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke
levensstijl;
DS 4 Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie;
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DS 5 Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.
 

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
artikelnr 0740-04 6493000

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
Het budget van de vzw Sportplus voor het dienstjaar 2014, dat sluit in evenwicht van
ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van € 976.300 goed te keuren.

2 .
Het jaaractieplan 2014 van de vzw Sportplus goed te keuren.

3 .
Een toelage van € 125.000 toe te kennen aan de vzw Sportplus in het kader van het Sport
voor Allen - decreet.
Bedrag ingeschreven op het artikelnummer 0740-04 6493000

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/_Beleid/Beleidsdocumenten/Jaaractieplan/vzw
Sportplus/Jaaractieplan 2014/JAP vzw Sportplus 2014.xlsx
Bijlage bij dit besluit: G:/_Beleid/Financieel/VZWsportplus/begrotingvzw2014.xls
Bijlage bij dit besluit: G:/_Beleid/Beleidsdocumenten/Jaaractieplan/vzw
Sportplus/Jaaractieplan 2014/AV06022014sportplus.doc

24 2014_GR_00024 Gebruiksovereenkomst sporthal PTI -
Nieuwe gebruiksovereenkomst
sportcomplex PTI - Principiële
goedkeuring

Auteur
Jeroen Debaveye

Beknopte samenvatting
De stad Kortrijk huurt al sinds 1998 de sportaccommodatie van Provinciaal Technisch
Instituut. De sporthal van het PTI biedt onderdak aan
verschillende Kortrijkse sportclubs. Destijds werd hiervoor een gebruiksovereenkomst
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opgesteld tussen de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. De overeenkomst werd
gedurende 15 jaar telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengd. Omwille van de evolutie;
verandering in gebruik, indexering, facilitaire aanpassingen,... was het noodzakelijk de
overeenkomst door beide partijen te herzien en aan te passen aan de huidige situatie.

Beschrijving

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
De stad Kortrijk huurt al sinds 1998 de sportaccommodatie van het Provinciaal Technisch
Instituut. De sporthal van het PTI biedt onderdak aan verschillende Kortrijkse sportclubs.
Destijds werd hiervoor een gebruiksovereenkomst opgesteld tussen de stad Kortrijk en de
provincie West-Vlaanderen. De overeenkomst werd gedurende 15 jaar telkens met 1 jaar
stilzwijgend verlengd. Omwille van de evolutie; verandering in gebruik, indexering,
facilitaire aanpassingen,... was het noodzakelijk de overeenkomst door beide partijen te
herzien en aan te passen aan de huidige situatie.

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
Op basis van onderhandeling tussen de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen
werd een nieuwe gebruiksovereenkomst opgesteld voor de huur van de
sportaccommodatie van het Provinciaal Technisch Instituut. Deze nieuwe overeenkomst is
noodzakelijk om de sportinfrastructuur ter beschikking te kunnen stellen aan de Kortrijkse
sportclubs.

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
De huurprijs bedroeg destijds 500 Belgische frank per uur. Dit werd sinds de euro
verrekend. De huurprijs werd nu vastgelegd op 15 €/u. Er is ook een uitbreiding van het
aanbod; de zaal wordt nu ook afgehuurd op dinsdagavond en zaterdagnamiddag, wat
voordien niet het geval was.

De geschatte huurkost bedraagt 12000 € op jaarbasis, vast te leggen op 0740-02/6100800.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
de nieuwe gebruiksovereenkomst over de sportaccommodatie van het Proviniciaal
Technisch Instituut tussen de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen goed te
keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

 GEBRUIKSOVEREENKOMST
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Tussen:

de Provincie West-Vlaanderen, met zetel te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 41,
hier vertegenwoordigd door de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde voor infrastructuur en
juridische aangelegenheden en de heer Dirk Van Belle, directeur, handelend in uitvoering
van de beslissing van de deputatie in zitting van , partij enerzijds, de Provincie.

en

De stad Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, hier vertegenwoordigd door
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en de heer Geert Hillaert, secretaris,
handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van , partij
anderzijds, de Stad.

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

De Provincie geeft in gebruik aan de stad, die aanvaardt, de hierna vermelde
infrastructuur, gelegen in het sportcomplex van het Provinciaal Technisch Instituut, Graaf
Karel de Goedelaan 7 te 8500 Kortrijk:

- de sportzaal, met uitzondering van de klimmuur en de fitnesszaal

- twee squashbanen

- de sanitaire accommodatie

 

De klimmuur en de fitnesszaal mogen enkel gebruikt worden, mits voorafgaande
schriftelijke instemming van de directeur van het PTI Kortrijk. De gebouwen mogen enkel
gebruikt worden voor sportieve activiteiten en voor de tijdstippen en perioden vermeld in
artikel 4 van deze overeenkomst. De Provincie verbindt er zich toe dat alle infrastructuur,
die in gebruik wordt gegeven, in goede staat is.

 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

Onderhavige gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar, met
stilzwijgende verlenging voor een opeenvolgende periode van 1 jaar, behoudens opzegging
per aangetekende brief, door één van de partijen, tenminste 3 maanden voor het
verstrijken van de lopende periode. De overeenkomst vangt aan op 1 september 2013.

 

Artikel 3: Gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding voor de sportaccommodatie, aangeduid in artikel 1 van deze
overeenkomst, met inbegrip van verwarming, water en elektriciteitsverbruik wordt
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vastgesteld, op basis van tariefafspraken tussen Stad en Provincie voor wederzijds gebruik
van lokalen, op €15 euro/incl. BTW per effectief gebruikt uur (jaarlijks te indexeren aan de
gezondheidsindex).

De betaling van deze vergoeding gebeurt maandelijks na het ontvangen van de factuur,
opgemaakt door de directeur van het PTI, op basis van het aantal uren dat de zaal
gebruikt is en is te storten op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Artikel 4: Gebruik van de sportaccommodatie en toezicht

De stad kan enkel over de sportaccommodatie beschikken op weekdagen na 17u (met uitz.
van donderdag) en op zaterdagen en zondagen (volledige dagen). Alle gebruik moet
vastgelegd worden in onderling overleg met de directeur van het PTI te Kortrijk door
middel van een overzichtsstaat.

De sportaccommodatie kan niet gebruikt worden tijdens wettelijke feestdagen, tenzij
hiervoor voorafgaandelijke toestemming werd bekomen bij de directeur van het PTI. De
Stad verbindt er zich ertoe afspraken te maken met de verenigingen / gebruikers, deze
worden opgenomen in een afsprakennota, die tevens wordt voorgelegd aan de Provincie.
Het gaat hier onder meer over gebruik van de parking (enkel beschikking over de parking
vooraan de school alsook de fietsstalling ter hoogte van het hoofdgebouw), afspraken
i.v.m. toezicht op leden/bezoekers, opbergen sportmateriaal,… .

Onder geen enkel beding mogen de verenigingen/gebruikers zich toegang verschaffen tot
andere lokalen en ruimten dan deze die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

De Stad verbindt er zich toe, gedurende het gebruik van de accommodatie een
verantwoordelijke van de betreffende club aan te stellen en de namen en telefoonnummers
van die verantwoordelijken mee te delen aan de schooldirectie. De lijst van
clubverantwoordelijken en van de sleutelbewaarder moet ieder jaar en bij wijziging
medegedeeld worden aan de Provincie.

Een sleutelbewaarder, aangesteld door de Stad, zal belast worden met het openen en
sluiten van de accommodatie, het doven van de lichten, regelen van verwarming en water.
De aanstelling van deze sleutelbewaarder zal eerst ter kennisgeving aan de deputatie
voorgelegd worden.

Onregelmatigheden, verspilling van water en energie en schade worden vermeld in het
logboek en doorgegeven aan de school en aan de stad. De stad zorgt voor de verdere
afhandeling van onregelmatigheden, indien deze te wijten zijn aan gebruik door een door
hen aangebrachte club.

 

Artikel 5: Onderhoud en herstellingen

De Provincie staat in voor het dagelijkse kleine onderhoud, herstellingswerken en de
veiligheid van het aanwezige sportmaterieel. Grotere werken gebeuren na afspraak tussen
de twee partijen en kunnen niet leiden tot schade-eisen door de Stad. De
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clubverantwoordelijke, staat ervoor in dat de kleedkamers, sanitair en douches na gebruik
proper worden achtergelaten.

 

Artikel 6: Schade en diefstal tijdens het naschools gebruik

De Provincie staat in voor de herstelling van de schade veroorzaakt tijdens het naschools
gebruik. Schade door misbruik en vandalisme veroorzaakt tijdens naschoolse uren wordt
betaald door de stad die deze kosten alsdan verhaalt op de schuldige gebruiker.
Onopzettelijke schade wordt vergoed via een verzekering, aangegaan door de Stad,
waarvan een kopie van de polis bezorgd wordt aan de Provincie.

In geval van opzettelijke beschadiging, vernieling of wangedrag kan aan de gebruiker(s) de
toegang tot de sportaccommodatie ontzegd worden.

De Stad verbindt zich ertoe verenigingen/gebruikers uit te sluiten van het gebruik van de
accommodaties van het PTI in geval ze zich niet houden aan de gemaakte afspraken, dan
wel herhaaldelijk nalatig zijn bij de naleving van deze afspraken. 

Artikel 7: Verzekeringen

Door de Provincie is een verzekeringspolis inzake brand en aanverwante risico’s voor het
provinciaal gebouw afgesloten. In deze polis wordt een afstand van verhaal voorzien ten
opzichte van de huurder, de eventuele bijpremie die hiervoor dient betaald te worden is
voor rekening van de Stad. De Stad zorgt ervoor dat alle gebruikers, onder haar
verantwoordelijkheid, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en staat in
voor de controle hierop. 

Artikel 8: Controle op het naleven van de overeenkomst

Een overlegcomité ziet toe op het correct naleven van de overeenkomst. Dit comité bestaat
uit:

- 2 verantwoordelijken Provincie

- de schepen van sport

- 1 vertegenwoordiger van de stedelijke sportdienst

- desgevallend een vertegenwoordiger van de vereniging/gebruiker

 

Daarnaast dienen de Provincie en de Stad een contactpersoon op te geven vanaf het
sluiten van deze overeenkomst. De directeur van het PTI of zijn/haar afgevaardigde heeft
ten allen tijde het recht de in gebruik gegeven lokalen te betreden met het oog op toezicht
en vrijwaring van de lokalen. Bij grote nalatigheden, behoudt de Provincie zich het recht
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toe, onderhavige gebruiksovereenkomst, na advies van het overlegcomité, te beëindigen. 

Artikel 9: Afstand gebruiksrecht

Mits voorafgaand overleg kan de Provincie haar infrastructuur naschools voor zichzelf
voorbehouden voor eenmalige en uitzonderlijke Provinciale activiteiten. Er staat geen
beperking op het aantal voorbehouden dagen, mits de Stad hierover minstens 1 maand op
voorhand schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 10: Reclame

Publiciteitsborden of andere vormen van sponsorreclame zijn alleen toegelaten tijdens
officiële wedstrijden. Publiciteit voor politieke, filosofische of religieuze strekkingen is niet
toegestaan. 

Artikel 11: Overdracht en gebruiksrecht

De zalen kunnen ter beschikking gesteld worden door de Stad aan verenigingen-gebruikers
onder de voorwaarden van onderhavige gebruiksovereenkomst. De Provincie dient hierbij
in kennis gesteld te worden aan welke verenigingen-gebruikers de zaal ter beschikking
wordt gesteld en onder welke voorwaarden. 

Artikel 12: Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement, opgenomen als bijlage 1, maakt deel uit van onderhavige
overeenkomst.

Artikel 13: Rechten

De rechten voortspruitend uit de opstelling van deze overeenkomst of uit betwisting
daarover, alsook alle heffingen, taksen of welke rechten dan ook, ingevolge het naschoolse
gebruik van de sportaccommodatie, door de gebruikers van de Stad worden gedragen door
de Stad. 

Artikel 14: Verklaring pro fisco

De ingebruikname door de stad geschiedt voor openbaar nut; meer bepaald ter
bevordering van de lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. 

Artikel 15: Rechtsopvolgers

Beide partijen zullen deze overeenkomst doen naleven door alle mogelijke rechtsopvolgers.
Alle betwistingen betreffende de toepassing van onderhavige overeenkomsten zullen
beslecht worden door de bevoegde rechtbanken te Kortrijk.
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Opgemaakt te Brugge op , in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben
ontvangen. 

Partij enerzijds,                                                               Partij
anderzijds,                                                                                                                                 
Voor de provincie West-Vlaanderen,                          Voor de stad Kortrijk,

Namens de deputatie,                                             Namens college van burgemeester en
schepenen,

De directeur,           De gedeputeerde                    De secretaris,          De burgemeester

                            voor infrastructuur en juridische

                            aangelegenheden,

 

2 .
opdracht te geven aan de directie bedrijfsvoering, dienst financiën, om de geschatte
huurkost van 12.000 € betaalbaar te stellen op 0740-02/6100 800.

Philippe De Coene
Welzijn

25 2014_GR_00012 Samenwerkingsovereenkomst Sociale
Economie -
Samenwerkingsovereenkomst tussen
Stad Kortrijk en vzw Buurt- en
Nabijheidsdienst Kortrijk 2014 - 2019 -
Goedkeuren

Auteur
Nele Hofman

Beknopte samenvatting
In navolging van de in recente jaren gangbare praktijk wordt een legislatuurovereenkomst
gesloten met vzw BND die de samenwerking regelt voor de legislatuur +1 jaar. Deze
overeenkomst kan om verder toegelichte redenen niet opgemaakt worden conform het aan
de gemeenteraad voorgelegde model en dient dus aan de gemeenteraad ter goedkeuring
te worden voorgelegd. De overeenkomst kadert in het bijzonder in de doelstellingen 3 en 6
uit het Plan Nieuw Kortrijk, respectievelijk Kortrijk onderneemt en deelt en Kortrijk een stad
die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s.

Beschrijving
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Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf
Dit besluit kadert in de traditie om vanuit een netwerkvisie samenwerkingen met externe partners,
die een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het stadsbestuur, te formaliseren
in een samenwerkingsovereenkomst. In concreto zet vzw Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk op
vraag van het stadsbestuur in op:

Tewerkstelling en werkervaring:
Dienstverlening i.k.v.:

Buurtgerichte kinderopvang en kinderopvang volgens de principes van buurtgerichte
kinderopvang in niet als dusdanig erkende crèches
Buurtsport
Klusjesdienst
Energiesnoeiers

Anderzijds geeft het stadsbestuur door middel van dit besluit een opdracht aan vzw BND Kortrijk,
in het kader van de regelgeving lokale diensteneconomie, die het project in staat stelt om zijn
erkenning binnen dat decreet te kunnen handhaven en derhalve de dubbele doelstelling van
tewerkstellingscreatie voor kansengroepen door middel van het aanbieden van producten en diensten
die tegemoetkomen aan individuele of maatschappelijke noden die niet of onvoldoende gelenigd
worden, te realiseren. Concreet krijgt vzw Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk de opdracht om haar
middelen en mogelijkheden in te zetten om de doelstellingen beschreven in artikel 2 en
gekwantificeerd in artikel 3 te realiseren, tegen een compensatie ten bedrage van maximaal
€265.000 per jaar.

Artikel 5 van het nieuwe decreet lokale diensteneconomie bepaalt bovendien:

“De opdrachtgevende overheid gaat na of de lokale diensten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1° geen verdringing van bestaande tewerkstelling veroorzaken;
2° ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel;
3° aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale aanbod;
4° kwaliteitsvol en toegankelijk zijn;
5° duurzame tewerkstelling beogen;
6° in overeenstemming zijn met het gevoerde Vlaamse beleid ter zake of aanvullend zijn
aan het Vlaamse beleid;
7° ofwel niet-economisch zijn ofwel gefinancierd worden met toepassing van het besluit
2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van
artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

De opdrachtgevende overheid gaat na of de lokale diensten die ze wil toekennen, voldoen
aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, aan de hand van een impactanalyse. In het
kader van de impactanalyse worden de lokale stakeholders, waaronder minstens de

, met uitzondering vansociaal-economische stakeholders, gehoord over de voorwaarden
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wat de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 7°, betreft. Op basis van de impactanalyse
attesteert de opdrachtgevende overheid dat de lokale diensten aan de voorwaarden,

” (Vlaams Parlement, 2013, eigen onderlijning)vermeld in het eerste lid, voldoen.

Deze impactanalyse, betreffende de punten 1 t.e.m.6, vindt u als formele bijlage aan dit besluit.
Bovendien werd de impactanalayse ter advisering aan SERR Zuid-West-Vlaanderen voorgelegd. De
7° voorwaarde van het decreet lokale diensteneconomie, bepaalt dat een opdrachtgevend bestuur
moet verklaren dat een dienst niet-economisch is, dan wel dat zij die steun in overeenstemming
moet brengen met de Europese staatssteunregels door toepassing van besluit 2012/21/EU van de
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch
belang belaste ondernemingen. Dit impliceert het aanmerken van de ondersteunde dienstverlening
als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en het opvolgen van de hiertoe
opgenomen voorwaarden. Aan elk van deze voorwaarden is voldaan door middel van dit besluit en
de bijlagen die er formeel deel van uitmaken.

Juridische grond
Deze overeenkomst wijkt af van de modelovereenkomst als gevolg van het opnemen van de
passende verwijzingen naar de Europese staatssteunregels. 

Het decreet betreffende de lokale diensteneconomie legt in functie van het bekomen van een
erkenning als Lokale Diensteneconomie initiatief een aantal verplichtingen op aan initiatiefnemers,
zoals het bekomen van een opdracht van een bestuur om een lokale dienst uit te voeren. In
navolging legt dat decreet ook voorwaarden op aan die opdracht, om er voor te zorgen dat deze
opdrachten in overeenstemming zijn met art.107 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU).

Dit artikel bepaalt nl. dat steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen
bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde
producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de interne markt, behoudens
daarop voorziene uitzonderingen.

Twee van die uitzonderingen worden gevat door het Besluit van de Europese Commissie van 20
december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst,
verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste
ondernemingen, met nummer C(2011) 9380, dat volgens het decreet lokale diensteneconomie ook
hier van toepassing is. Concreet gaat het om het benoemen van de opdracht als een Dienst van

, door de Europese Commissie gedefinieerd als “Algemeen Economisch Belang economische
activiteiten zijn die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder het
overheidsoptreden, anders niet (of niet onder dezelfde voorwaarden inzake objectieve
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) had verricht
”. (Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de
eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en met name sociale diensten van
algemeen belang., 2013, p. 22)
Of als  “Sociale Dienst van Algemeen Belang essentiële diensten die rechtstreeks aan
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de betrokkene worden verleend. Deze diensten, die een preventief doel hebben en de 
 moeten verbeteren, bieden hulp op maat om de integratie van desociale cohesie

betrokkenen in de maatschappij te vergemakkelijken en de uitoefening van hun
fundamentele rechten te garanderen. Zij omvatten in de eerste plaats hulp aan personen
met ernstige problemen of in een crisissituatie (zoals schulden, , verslaving ofwerkloosheid
gezinsbreuk). Ten tweede omvatten zij activiteiten die de betrokkenen de nodige
vaardigheden moeten geven voor een  (rehabilitatie,volledige integratie in de samenleving
taalonderwijs voor migranten) en vooral op de arbeidsmarkt (opleiding, herintreding in het

). Deze diensten completeren en ondersteunen de taak van de gezinnen bijarbeidsproces
de verzorging van met name jonge kinderen en ouderen. Ten derde behoren hiertoe
activiteiten ter integratie van langdurig hulpbehoevenden in verband met een handicap of
een medisch probleem. Ten vierde gaat het om sociale huisvesting ten behoeve van
individuen of sociale groepen in een achterstandspositie. Sommige diensten kunnen

” (Gids voor de toepassing van devanzelfsprekend elk van deze vier aspecten omvatten.
EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van
algemeen economisch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang., 2013, pp. 22-23).

Bijgevolg dient de samenwerkingsovereenkomst met vzw BND Kortrijk een aantal bepalingen te
bevatten, die niet voorzien zijn in de modelovereenkomst waardoor het dus niet mogelijk is om van
dat model gebruik te maken.
Samengevat moet het besluit van de opdrachtgevende overheid i.c. het stadsbestuur van Kortrijk –
om conform het betreffende Besluit van de Europese Commissie te zijn –  de opdracht schriftelijk
toewijzen en moet die opdracht volgende elementen bevatten:

 

Precieze aard en duur van de openbare dienstverplichting (opdracht) – opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst
Betrokken onderneming(en) – opgenomen in de overeenkomst
Betrokken grondgebied – opgenomen in de overeenkomst
Aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten aan de onderneming(en) verleend – niet van
toepassing
Parameters voor berekening van compensatie – opgenomen als formele bijlage aan dit besluit
Parameters voor controle van compensatie (i.f.v. vermijden overcompensatie) – opgenomen in de
overeenkomst
Parameters voor herziening van compensatie (n.a.v. eventuele overcompensatie) – opgenomen in
de overeenkomst
Verplichte verwijzing naar het DAEB-besluit en de vindplaats in het Europese Publicatieblad –
opgenomen in de overeenkomst

Regelgeving: bevoegdheid:
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Deze beslissing wordt genomen om de volgende redenen
De stad heeft een traditie om langdurige samenwerkingen, in het kader van de realisatie van haar
doelstellingen door de inzet van de werking van partners te formaliseren in
samenwerkingsovereenkomsten die de legislatuur met één jaar overschrijden.
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1.  

2.  

3.  

Het stadsbestuur moet om enerzijds het behoud van de erkenning van Buurt- en Nabijheidsdienst
Kortrijk als initiatief lokale diensteneconomie mogelijk te maken, en anderzijds haar steun aan
Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk te conformeren aan Europese regelgeving:

de dienstverlening die onderwerp uit maak van  de samenwerking als Dienst Algemeen
Economisch Belang benoemen;
de voorwaarden zoals opgenomen in besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie
respecteren.

Derhalve is het niet mogelijk om deze samenwerking te formaliseren door middel van de
modelovereenkomst zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting 9 december 2013 (punt 23).

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
UIT € 200.000 per jaar 0904-00/6493000

UIT € 65.000 per jaar 0750-03/66493000 - actie 02.01.03

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:

1 .
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst, waarvan de tekst is ingesloten in
bijlage, met inachtneming van de andere formele bijlagen en zodoende opdrachten te
geven in het kader van de lokale diensteneconomie. 

We verwijzen voor de middelen jeugd naar de gemeenteraadsbeslissing van april. Daar
worden middelen jeugd nominatief toegewezen aan acties.

Bij de eerstvolgende budgetwijziging een nominatieve toelage te voorzien van € 65000
voor de vzw BND i.f.v. buurtsport op budgetregel 0750-03/66493000 - actie 02.01.03.

2 .
De OCMW-Raad te vragen akte te nemen van deze samenwerkingsovereenkomst.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: D:/SO BND/Samenwerkingsovereenkomst Stad - BND
2014-2019.docx
Bijlage bij dit besluit: D:/SO BND/bijlage paramaters voor compensatie - SO Stad -
BND 2014-2019.docx
Bijlage bij dit besluit: D:/SO BND/Impactanalyse - SO Stad - BND 2014-2019.docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen:
Stadsbestuur Kortrijk, OCMW en BND Kortrijk

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur en het OCMW van Kortrijk, met het oog 
op samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad.

Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk,
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer 
Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelende in 
hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd 
“het stadsbestuur”

- anderzijds BND Kortrijk vzw
met zetel te Kortrijk Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Yvan Winne, voorzitter en de heer Dirk Claus, 
secretaris,
hierna genoemd BND Kortrijk

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met het stadsbestuur 
samenwerkt om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren.
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 3), de 
opdracht gekaderd als Sociale Dienst van Algemeen Belang (SDAB). Daarnaast wordt de ondersteuning 
vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4), ondersteuning en compensatie.

Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende elementen van 
het Plan Nieuw Kortrijk (PNK):

• doelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst in 
het lokaal sociaal beleid en het totaalplan armoedebestrijding met focus op de ondersteuning 
van de lokale diensteneconomie (een aanbod dat de private markt aanvult en gericht op 
concrete dienstverlening voor de Kortrijkzaan).

• Doelstelling 6 een stad die houdt  van de kinderen en alle opa’s en oma’s. BND Kortrijk neemt 
een rol op in het organiseren van kinderopvang met een bijzondere focus op kwetsbare groepen.

Het stadsbestuur voorziet een compensatie voor BND Kortrijk voor de realisatie van volgende doelstelling:

Kwaliteitsvolle en toegankelijke diensten verlenen en ontwikkelen die optimale synergie genereren tussen de 
creatie van  werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt  en  aan de 
lokale behoeften (collectief of individueel) die onvoldoende gelenigd worden door de commerciële markt of 
binnen het  bestaande aanbod maatschappelijke dienstverlening. 
Bij voorkeur  wordt deze dienstverlening participatief georganiseerd (met betrekken van de relevante 
stakeholders) en creëert zij een maatschappelijke meerwaarde door duurzaam ondernemen na te streven en 
te promoten  zoals op heden bijvoorbeeld  klus-, vervoer- en verhuisdienst, kinderopvang, kinder -en 
tienerwerking en energiebesparende opdrachten (niet limitatief overzicht). Deze dienstverlening is niet 
marktverstorend op het vlak van prijszetting (rekeninghoudend met de mogelijkheid tot sociale correctie) en 
complementair ten aanzien van het bestaande reguliere dienstenaanbod. Bij het uitbouwen van die 
dienstverlening zal bijzondere aandacht gaan naar de zwakste doelgroepen, opdat deze ten gevolge de 
grotere nadruk op doorstroom van werknemers in het nieuwe decreet lokale diensteneconomie en de 
gevolgen hiervan op de (stabiliteit van de) werking, niet in verdrukking komen.

Voor de hierboven geformuleerde algemene doelstelling kan BND Kortrijk geen andere compensatie van het 
stadsbestuur verkrijgen.

Aanvullend kunnen in het kader van de klaverbladfinanciering evenwel aanvullende middelen voor projecten 
toegekend worden uit belendende beleidsdomeinen zoals  op heden en met andere woorden niet limitatief: 
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- voor het project buurtsport een aanvullende compensatie vanuit jeugd van € 65.000 (deze maakt 

mee deel uit van deze overeenkomst) 
vanuit de nood aan klaverbladfinanciering vanuit diverse actoren zijnde gebruikers (met sterke focus op 
kansengroepen), bovenlokale overheid (ifv subsidiering doelgroepwerknemers), lokale overheid 
(cofinanciering). Derhalve kan de lokale compensatie voor activiteiten die geen flankerende Vlaamse 
middelen ontvangen ruimer zijn.

De samenwerking handelt over 2 grote luiken: 

• Tewerkstelling en werkervaring:

- realisatie binnen eigen personeelsbestand van de helft doelgroepwerknemers (bij groei 
wordt procentueel meer aangeworven bij de doelgroep)

- invulling nieuwe vacatures BND Kortrijk: OCMW Kortrijk als bevoorrechte partner 
- tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk, inzet op stagemogelijkheid voor cliënten 

OCMW

• Dienstverlening

- De Speelhoek:
Buurtgerichte kinderopvang en kinderopvang volgens de principes van buurtgerichte 
kinderopvang

 verdere uitbouw en/of verschuiving naar blinde vlekken in de stad, 
 focus op kansengroepen in bestaande kinderdagverblijven, door toepassing 

principes buurtgerichte opvang in niet als buurgerichte opvang erkende crèches;
 verdere actieve rol in het netwerk buurtgerichte kinderopvang met andere partners 

binnen Stad Kortrijk (lokaal overleg kinderopvang)

- Buurtsport:
 Voldoende ruim aanbod aan buurtsport in de kansenbuurten van de stad, dat zich 

inschrijft in de doelstellingen van het vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren en kinderen, door buurtsportmedewerkers in te schakelen in de 
betreffende operationele werking van het stadsbestuur.

 Beheer sportschuren, samen met relevante partners

- Klusjesdienst:
 Blijven inzetten van de dienstverlening bij klanten uit de kansengroepen (cf. 

toepassing sociaal tarief)
o Onderzoek of afstemming toekenning sociaal tarief gelijkgeschakeld kan 

worden met huidige werking in de dienstencentra OCMW.
 15 verhuizen cliënten sociale dienst inbegrepen in toelage (versus individuele 

dossiers BC SD1 afgestemd op een omlijnde dienstverlening)
 Het inzetten op een  gevarieerder klantenbestand en/of netwerk met het oog op 

meer diversiteit in klanten en opdrachten (Bijvoorbeeld community werking KV 
Kortrijk2).  

- Energiesnoeiers 
 Ism vrijwilligerswerking OCMW wordt mogelijkheid bekeken om vrijwilligers in te 

zetten binnen team energiesnoeiers en hierbij ook linken te leggen met uitbouw 
consumentenbescherming

 Binnen het sociale dakisolatieprojet (SDIP) worden 100 dossiers per jaar uitgevoerd 
in de regio, waarvan 50 in Kortrijk

1 BC SD: Bijzonder Comité voor de sociale dienst

2 Community werking KV Kortrijk: sociaal project voetbalclub KV Kortrijk Officieel KVK +
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 Bij de 322 (opvolg)scans op door het stadsbestuur aangeleverde adressen wordt er 

standaard een VREG3- test uitgevoerd 

Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling (op jaarbasis)
1) Tewerkstelling en werkervaring:

a) aandeel doelgroepwerknemers in de organisatie ≥ 50%;
b) tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk 5 per jaar startend;
c) bereidheid tot het aanbieden van stages aan cliënten OCMW Kortrijk 
d) melding van nieuwe vacatures aan OCMW Kortrijk

2) Dienstverlening:

a) De Speelhoek:
Buurtgerichte kinderopvang en kinderopvang volgens de principes van buurtgerichte kinderopvang

i) verdere uitbouw en/of verschuiving naar blinde vlekken, 
ii) focus om realisatie van 30% kansengroepen na te streven in bestaande kinderdagverblijven
iii) verdere actieve rol opnemen, in het lokaal overleg kinderopvang als buurtgerichte kinderopvang 

samen met andere partners binnen Stad Kortrijk.

b) Buurtsport:
i) Ter beschikking stellen van 5 buurtsportmedewerkers aan het stadsbestuur, zodat zij onder 

aansturing van de coördinator ingezet kunnen worden in de aandachtbuurten van Stad Kortrijk.
Caveat: als BND Kortrijk geen bijkomende erkenning krijgt (uitbreiding van 4 naar 5 
medewerkers – heden in aanvraag) van de Vlaamse Overheid, kunnen slechts 4 
buurtsportmedewerkers ingezet worden 

ii) Tweemaandelijks overleg tussen BND Kortrijk en de inhoudelijke coördinator bij Stad Kortrijk.
iii) Goed beheer en optimale bruikbaarheid van sportschuren

c) Klusjesdienst:
i) aandeel aanrekeningen aan sociaal tarief ≥ 50%;
ii) verslag betreffende onderzoek naar haalbaarheid gelijkschakeling met sociale tarifering 

dienstencentra OCMW;
iii) 15 verhuizen cliënten sociale dienst inbegrepen in toelage (versus individuele dossiers BC SD)

d) Energiesnoeiers 
i) Evaluatie van de werking met vrijwilligers (uit OCMW vrijwilligerswerking);
ii) Regionaal 100 dossiers per jaar begeleiden in het kader van project sociale dakisolatie, waarvan 

50 in Stad Kortrijk.
iii) Uitvoeren van 322 VREG-testen ifv consumentenbescherming’

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 
1) Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur in de 
periode 2014-2019 jaarlijks een compensatie voorzien van € 265.000 voor BND Kortrijk voor de 
uitvoering van de hoger omschreven opdrachten en de verdere uitbouw van de samenwerking met de 
lokale overheid. Deze compensatie wordt toegekend onder toepassing van de bepalingen in het Besluit 
van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van 
compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 
007 van 11/01/2012 blz. 0003 – 0010] als Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB)  en werd 
berekend conform de parameters in de betreffende formele bijlage bij besluit van de opdrachtgevende 
overheid (stadsbestuur Kortrijk).  

Indien er gegronde redenen zijn om  de compensatie aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 
afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt.

3 VREG: De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
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2) Logistieke ondersteuning 

• OCMW Kortrijk staat in voor de aansturing van één van de afdelingen van BND Kortrijk, d.m.v. 1 
personeelslid, niveau B1-B3;

• Het stadsbestuur voorziet in passende aansturing en begeleiding betreffende activiteiten.

Artikel 5: Rapportering
BND Kortrijk  zal jaarlijks aan het stadsbestuur rapporteren in een overleg over de gerealiseerde werking in 
het voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het 
stadsbestuur tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar:

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling gerealiseerd 
werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden

- een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie van de 
gestelde doelstelling wordt aangetoond.

BND Kortrijk zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen binnen een 
afgesproken termijn bezorgen.

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten
Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:

- elke maand een twaalfde van het jaarbedrag.
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE37 7785 9954 4628  op naam van: vzw BND 
Kortrijk.
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt BND Kortrijk dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst
Voor het stadsbestuur: Stijn Tanghe
Voor BND Kortrijk: Steven Lapauw
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit schrijven 
maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 8: Evaluatie
Het stadsbestuur en BND Kortrijk evalueren jaarlijks de uitvoering van het convenant. In onderling akkoord 
kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen.
Driejaarlijks wordt bovendien nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels geen sprake is van 
overcompensatie. Desgevallend wordt een dergelijke overcompensatie gecompenseerd ten aanzien van het 
stadsbestuur.

Artikel 9: Conflicten
Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 
probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee kiezen 
samen een derde lid.

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst
• De convenant gaat in op 1 januari 2014 eindigt uiterlijk op 31 december 2019. De samenwerking 
geldt dus voor maximum 6 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de 
contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de overeenkomst 
tot gevolg hebben. 
• Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en middels 
een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De overeenkomst 
eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van Kortrijk kan evenwel met 
een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de 
contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig deel van de toelage door 
BND Kortrijk terugbetaald worden.
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• Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in 
overleg met BND Kortrijk). 
Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe overeenkomst.

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op …
Namens het stadsbestuur

Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne
Stadssecretaris Burgemeester

Namens BND Kortrijk vzw

Dirk Claus Yvan Winne
Secretaris Voorzitter 
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Parameters voor berekening van de compensatie opdracht vzw BND Kortrijk

1) Tewerkstelling en werkervaring: /
2) Dienstverlening:

a) De Speelhoek:
i) (ver)nieuw(d)e crèche(s) € 18.360 € 87.000
ii) focus om realisatie van 30% kansengroepen na te streven 

in bestaande kinderdagverblijven,
10 opvangplaatsen x € 6.864,00 (= gemiddeld verschil in 
financiering Buurtgericht Kinderopvang en 
InKomensGerelateerde kinderopvang per opvangplaats) 

€ 68.640

iii) /
b) Buurtsport: € 65.000

i) Ter beschikking stellen van 5 buurtsportmedewerkers aan 
het stadsbestuur, zodat zij onder aansturing van de 
coördinator ingezet kunnen worden in de aandachtbuurten 
van Stad Kortrijk. à € 13.000/ VTE buurtsportmedewerker, 

(maximum)
€ 65.000

ii)
iii)

c) Klusjesdienst: € 108.000
i) aandeel aanrekeningen aan sociaal tarief  50%;

 verschil uurloonkost (na aftrek tewerkstelling 
ondersteunende maatregelen) en sociaal tarief voor de helft 
van de dienstverleningsprestaties,  
[(13.000 : 2 ) x (€ 25,00 - € 10,00)] 

(maximum) 
€ 97.500

ii) /
iii) 15 verhuizen à gemiddeld € 700,00/verhuis (maximum) 

€ 10.500
d) Energiesnoeiers € 5.000

i) /
ii) /
iii) 50 dossiers Sociaal DakIsolatieproject à € 100 (maximum 

€ 5.000)
(maximum) € 5.000

iv) /
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Impactanalyse 
i.k.v. ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en vzw Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk 
2014 – 2019’

Door middel van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst worden aan vzw Buurt- en 
Nabijheidsdienst Kortrijk verschillende openbare dienstverplichtingen toegewezen die in bepaalde 
gevallen van toepassing zijn op de werking als geheel – bepalingen aangaande tewerkstelling en 
werkervaring – of op de verschillende deelactiviteiten van de organisatie. Verder zal in deze 
analyse dus ook waar nodig een onderscheid gemaakt worden tussen BND, De Speelhoek 
(kinderopvang), Buurtsport, Klusjesdienst en Energiesnoeiers.

1° geen verdringing van bestaande tewerkstelling veroorzaken:
• BND Kortrijk is sinds 2005 actief op de Kortrijkse markt en gespecialiseerd in activiteiten die 

gevat worden door de definitie van Diensten van Algemeen Economische Belang 
“economische activiteiten zijn die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder het  
overheidsoptreden, anders niet (of niet onder dezelfde voorwaarden inzake objectieve  
kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) had verricht.” 
(Europese Commissie, 2013, p. 22)1

Daarenboven zet BND Kortrijk in hoofdzaak in op het tewerkstellen van mensen wiens aftand 
tot de arbeidsmarkt dermate groot is dat zij – op dat ogenblik – geen kans maken in het REC. 
In dit kader kan passend verwezen worden naar de nog van toepassing zijnde voorwaarden 
uit het op heden nog geldende decreet lokale diensteconomie van 22 december 2006, de er 
besluiten die er uitvoering aan geven en de adviezen ter zake aan gegeven door VESOC.
Derhalve kan dus gesteld worden dat zij geen tewerkstelling uit de markt drukken. 

2° ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel:
• Sinds de start van de activiteiten in 2005 heeft BND Kortrijk steeds inspanningen geleverd om 

bij te dragen aan overleg en uitwisseling in netwerken en partnerschappen op het lokale, 
regionale en Vlaamse niveau.

o De Speelhoek geïntegreerd in: 

 het Lokaal Overleg Kinderopvang

 De Koepel

 DOK (samenwerking van kinderopvanginitiatieven binnen de lokale 
diensteneconomie – Vlaams)

o Buurtsport is geïntegreerd in:

1 Europese Commissie. (2013, 4 29). Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, 
overheidsopdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen economisch belang, en 
met name sociale diensten van algemeen belang. Werkdocument van de diensten van de commissie,  
SWD(2013) 53 final/2, 125. Brussel, Belgie: Europese Commissie.
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 Community werking KVK (+)

 Forum buurtsport

 Gebruikersforum buurtsport Brugge

 Samenwerking OCMW ifv cultuurparticipatie en buurtkranten

o Klusjesdienst is lid van:

 Intervisiegroep klusjesdiensten West-Vlaanderen

 Leveranciersgroep (samenwerking tussen diverse Zuid-West-Vlaamse sociale 
economie-initiatieven)

 Visite (i.s.m. OCMW Kortrijk)

 Samenwerking met Kringloop

 Diverse ad hoc samenwerkingen met partners in de sociale en de reguliere 
economie

o Energiesnoeiers

 Warmer wonen

 BEA – Beleidsgroep EnergieArmoede (Zuid-West-Vlaanderen)

 Praktische werkgroep Energiesnoeiers

 Coördinatorenoverleg en ledengroep  Komosie (Vlaamse Koepel)

 Provinciaal overleg Energiesnoeiers

 Samenwerking Constructief

3° aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale aanbod:
• De activiteiten die BND Kortrijk uitvoert zijn in hoofdzaak activiteiten die anders niet 

aangeboden worden. Voor zover die diensten ook door andere aanbieders aangeboden 
kunnen worden, worden ze niet onder dezelfde voorwaarden aangeboden.

o Buurtgerichte kinderopvang:  
De (buurtgerichte) kinderopvang wordt uitgebouwd in samenspraak met het Lokaal 
Overleg Kinderopvang in samenspraak tussen de verschillende spelers die actief zijn. 
Voor zover er aanbieders zijn met gelijke activiteiten, functioneren deze op een markt 
die ver van verzadigd is en waar de vraag het aanbod nog ruim overstijgt. In het kader 
van voorliggende opdrachten worden bovendien bijkomende voorwaarden gesteld 
met name het toepassen van de werking van Buurtgerichte opvang op niet als 
dusdanig (lees: ruim minder) gefinancierde opvanginitiatieven, het organiseren van 
een aanbod naar kansengroepen (≥ 30% van de bezetting) en wordt gevraagd bij 
verdere uitbouw of verschuiving van het aanbod rekening te houden met de blinde 
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vlekken in het aanbod zoals deze blijken uit een recente stedelijke analyse van de 
behoefte aan kinderopvang. 

o Buurtsport  
Geen andere aanbieders – gesloten erkenningsvorm (Vl.)

o Klusjesdienst:  
Niettegenstaande hier theoretisch sprake zou kunnen zijn van een overlap met 
bestaand aanbod, is dit in de realiteit niet zo gezien het grote aantal aan zeer kleine 
klusjes. Daarenboven legt de opdracht op dat minstens 50% van die klusjes moet 
worden gedaan bij klanten uit de kansengroepen, dus bij klanten aan wie slechts het 
sociaal tarief (€ 10,00/prestatieuur) kan worden aangerekend.

o Energiesnoeiers:  
Energiesnoeiers werd als niche in de sociale economie ontwikkeld en er zijn 
(ondertussen) ook private spelers op de Vlaamse markt die gelijkende of gelijkaardige 
activiteiten uitvoeren. Het gros van de werkzaamheden die door de energiesnoeiers 
in heel Zuid-West-Vlaanderen worden uitgevoerd, worden echter gegund conform de 
wetgeving op de Overheidsopdrachten. Aanvullende taken die aan de 
energiesnoeiers worden toegekend, voldoen steevast aan de definitie van Diensten 
van Algemeen Economisch Belang.

4° kwaliteitsvol en toegankelijk zijn:
• in de globaliteit van de klantgerichte werking vormen toegankelijkheid  en laagdrempeligheid 

de primaire focus, het zorgen dat mensen aan tot hun recht, dienstverlening vinden die 
aangepast is aan hun wensen en verwachtingen vormt het uitgangspunt.
Daarnaast wordt de kwaliteit van de dienstverlening niet uit het oog verloren zo past de 
kinderopvang binnen de daartoe voor Vlaanderen uitgetekende kaders, wordt Buurtsport 
opgevolgd door de stedelijke diensten actief rond het vrijetijdsaanbod voor kwetsbare 
jongeren,  en voeren  alle diensten  op geregelde tijdstippen tevredenheidsmetingen uit bij 
klanten en doorverwijzers. 
Daarnaast voorziet het decretale kader lokale diensteneconomie in de verplichting om voor 
alle medewerkers een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) uit te werken dat voorziet in 
vorming, opleiding en training gericht op zowel algemene als technische competenties. 
Kennis en vaardigheden die hun bijdrage leveren aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
dienstverlening.

5° duurzame tewerkstelling beogen:
• Alle medewerkers2 binnen BND Kortrijk hebben een contract van onbepaalde duur en zij 

worden allen conform de bepalingen in het decreet lokale diensteneconomie begeleidt met 
het oogmerk door te stromen naar het REC.

2 Uitgezonderd medewerkers in een vervangingscontract, of medewerkers tewerkgesteld i.k.v. WEP+
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6° in overeenstemming zijn met het gevoerde Vlaamse beleid ter zake of 
aanvullend zijn aan het Vlaamse beleid;

Geen van de bestaande dienstverleningen is strijdig met Vlaams beleid ter zake, integendeel een 
groot deel van de activiteiten (Kinderopvang, Energiesnoeiers) zijn gevat in een zogenaamd Vlaams 
klaverblad (=aanvullende financieringen vanuit het belende Vlaamse beleidsdomein) of waren dat tot 
voor kort (Buurtsport).

146 / 146


