
Gemeenteraad Zitting van 7 april 2014

Notulen

Samenstelling:

Aanwezig:
De heer Piet Lombaerts, voorzitter
De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Marc
Lemaitre, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert
Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe
De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filip Santy,
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck,
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt,
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn,
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Bart Caron, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid;
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid;
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker,
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn,
raadslid; de heer Axel Weydts, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen,
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens,
raadslid
De heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
Mevrouw Franceska Verhenne

7 april 2014 19:06 — De voorzitter opent de openbare zitting
7 april 2014 19:06 — Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 19:06 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 19:06 — Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 19:06 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
 

A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met eenparigheid van
stemmen aan de agenda toegevoegd:
1 2014_IP_00010 - Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: omtrent "de chaotische manier waarop de
digitale inschrijving voor leerlingen basisscholen verliep"

2 2014_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: omtrent "de evolutie van de fietsdiefstallen in
onze stad en de daaraan gekoppelde maatregelen"

2014_IP_00009 - Interpellatie van raadslid Filip Santy: Mislopen van subsidie strategisch project Ruimtelijk3 
Structuurplan Vlaanderen
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4 2014_IP_00008 - Interpellatie van raadslid Bart Caron: De plannen van KVK met de jeugdspelers en de sociale
clausule in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en CVBA Kortrijk Voetbalt

5 2014_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Francis Rodenbach: Habbekrats

6 2014_IP_00013 – Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: CD&V maakt zich zorgen om KVK-jeugd

De voorzitter stelt voor om de interpellaties van de raadsleden B. Caron en H. Vanhoenacker samen
te behandelen.
Het voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 Punt 3 “De Watergroep – voordracht van 2 kandidaten voor een mandaat van P-bestuurder door de
provinciale vennotenvergadering P-diensten West-Vlaanderen” is zonder voorwerp. De vergadering
van de Watergroep heeft op 3 april beslist andere kandidaten voor te dragen.

  

B. De voorzitter doet volgende mededelingen:

* De voorzitter vraagt om de aanvullende punten in te dienen via e-decision 2.0 en dit onder de
vorm van interpellatie (NIET: mondelinge of schriftelijke vraag). Daarbij dient erop gelet te worden
dat men na het opslaan van het aanvullend punt het niet vergeet in te dienen. Zolang de punten niet
zijn ingediend, komen ze niet bij het stadsbestuur terecht. Dit was het geval bij de interpellaties van
de raadsleden F. Rodenbach en H. Vanhoenacker. Gelet op de nieuwe manier van werken en ten
uitzonderlijke titel werden ze wel nog aanvaard, vermits ze tijdig werden aangemaakt. 
Ter tafel ligt de papieren versie van de ‘aanvullende punten’ die aan alle raadsleden per mail werden
bezorgd.

 

*Door Patrick Jolie werden 3 exemplaren van het boek ‘Gerard Debaets: de gouden jaren van de Ronde’
geleverd in de buurtbibliotheek Heule.
De voorzitter feliciteert raadslid Patrick Jolie met de organisatie van het Dorp van de Ronde.

Raadslid P. Jolie neemt kort het woord naar aanleiding van deze felicitaties.

Ook voor alle raadsleden ligt ter tafel een exemplaar van dit boek.

 

*Ter tafel ligt eveneens het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

*Op de agenda staan volgende activiteiten:
  - 8 april om 11 uur in Beatrijszaal: persmoment Paasfoor
  - vanaf 14 april: oefensessies stemcomputer, o.a. op maandagmarkt
  - 17 april om 15 uur pui stadhuis: opening Paasfoor
  - 30 april om 12.30 (locatie nog te bepalen): persvoorstelling Sinksen 14
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Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zittingen van 10 februari 2014 en 10 maart
2014.
De notulen van de zitting van 10 februari 2014 en 10 maart 2014 zijn derhalve goedgekeurd.

 

7 april 2014 19:10 — Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 19:10 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 19:10 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Brandweer

1 2014_GR_00029 Omslag brandweerkosten - Definitieve
afrekening forfaitaire bijdragen
brandweer voor de jaarrekeningen 2006
tot en met 2010 - Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
Hierbij de brief van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 7 februari 2014 ref.
BW/omslag/definitieve afrekening 2006 t/m 2010 betreffende de definitieve afrekening
forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.

Sedert het dienstjaar 2007 (jaarrekeningen 2006) worden er aan de gemeenten met
Y-centra jaarlijks voorschotten uitbetaald en na enkele jaren wordt er dan een definitieve
afrekening gemaakt.

Volgens dit schrijven zal de stad Kortrijk nog volgende toelagen ontvangen:
- voor rekening 2006: reeds ontvangen voorschot: 125.516,05 € - nog te ontvangen saldo:
28.000,93 €
- voor rekening 2007: reeds ontvangen voorschot: 128.079,59 € - nog te ontvangen saldo:
7.502,79 €
- voor rekening 2008: reeds ontvangen voorschot: 131.656,35 € - nog te ontvangen saldo:
52.351,11 €
- voor rekening 2009: reeds ontvangen voorschot: 136.051,00 € - nog te ontvangen saldo:
24.227,16 €
- voor rekening 2010: reeds ontvangen voorschot: 135.941,13 € - nog te ontvangen saldo:
27.443,43 €
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1.  

We verwijzen naar de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming met
latere wijzigingen.

 

Argumentatie
Het komt aan de Gemeenteraad toe om akte te nemen van deze brief, en indien nodig,
een advies uit te brengen over deze definitieve afrekening.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Akte te nemen van de brief van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 7 februari
2014 ref. BW/omslag/defintieve afrekening 2006 t/m 2010 betreffende de definitieve
afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: //S-STAD91/scanfolders/de_groep_brandweer/Brief van de
Gouverneur van 7 februari 2014.pdf

7 april 2014 19:12 — Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
Staf

2 2014_GR_00043 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan
(verder: S.V.P.P.) . - Planning 2014. -
Voorlopige goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Sinds  sluit de stad Kortrijk  af.  In dit contract stond1994 een veiligheidscontract
gestipuleerd dat de stad subsidies kreeg voor  inhet uitvoeren van preventieve acties
het kader van   Later kwamen daar nog eeneen 5-tal (criminaliteits-) fenomenen. 
5-tal fenomenen bij. Basis hiervoor was de lokale veiligheidsdiagnostiek.

Tijdens de periode 2007-2010 werkten we rond 10 (criminaliteits-) fenomenen: 
1. inbraak, diefstal van en in auto's, gauwdiefstal, fietsdiefstal, winkeldiefstal, 2. 3. 4. 5. 

geweld in het openbaar vervoer, geweld tijdens evenementen en publieke6. 7. 
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gebeurtenissen, geweld in het schoolmilieu, druggerelateerde maatschappelijke8. 9. 
overlast en sociale overlast. Tijdens deze periode konden we 2 keer per jaar10. 
inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan ons Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan
(verder: S.V.P.P.).

In  bleven we , opgenomen2011, 2012, 2013 verder werken rond de 10 fenomenen
in ons S.V.P.P. De politieke instabiliteit zorgde ervoor dat S.V.P.P. ééns voor zes maanden,
dan weer voor één jaar en erna weer voor 6 maanden afgesloten werden. In die periode
werd het S.V.P.P. inhoudelijk gewijzigd: toevoegingen, wijzigingen, verwijderingen werden
aangebracht.  Basis om rond deze 10 fenomenen te werken: de lokale
veiligheidsdiagnostiek.

Vanaf 2014 heeft de federale overheid ons de kans om een 4-jarig contract (2014 tot en
met 2017) af te sluiten met het Min. van Binnenlandse zaken en het Ministerie van Werk.
Positief hieraan is dat de Zonale VeiligheidsPlannen (verder: Z.V.P.), qua timing (van 2014
tot 2017) gelijklopen en qua inhoud nog meer afgestemd zijn op de S.V.P.P. 

De  m.b.t. deze  zijn:belangrijkse wijzigingen nieuw af te sluiten overeenkomst

: Financieel voor krijgen we voor het S.V.P.P.  één jaar € 517.918,63 i.p.v.
 voor het  524.953,00, bijkomend contingent gemeenschapswachten (346) krijgen

we € 60.199,96 i.p.v. € 61.017,60 en voor het bijkomend, bijkomend contingent
gemeenschapswachten (90) krijgen we € 11.412,36 i.p.v. € 11.567,36.

In totaal krijgt de stad Kortrijk van het Min. van Binnenlandse zaken en het
Ministerie van Werk - na controle van de uitgavenstaten en indien al het geld
een bestemming kreeg - een jaarlijkse toelage van € 589.530,95.

Inhoudelijk: 

- Het wegvallen van de consultatieve preventieraad. Deze raad wordt vervangen door een
stuurcomité waarin de Burgemeester en/of zijn vertegenwoordiger, de korpschef en/of zijn
vertegenwoordiger, de preventieambtenaar, de coördinator veiligheid en de intern
evaluator zetelen.  Dit stuurcomité kan aangevuld worden met experten.

- Voortaan kunnen we werken rond 33 (criminaliteits-) fenomenen i.p.v. 15.

- Veiligheid op de weg, wat toch een thema is waar veel steden/gemeenten rond werken,
is opgenomen als fenomeen waardoor we de kosten die we hier rond maken kunnen
terugvorderen.

- Cameratoezicht mag ook opgenomen worden onder de fenomenen. In ons S.V.P.P. staan
de camera's onder fenomeen 7: geweld tijdens evenementen en publieke
gebeurtenissen. Deze investering wordt echter maar voor  maximaal 10% van de totale
financieringsenveloppe (10% van € 517.918,63) terugbetaald.   

- Bij de coördinatie en per fenomeen waarrond we reeds werkten (dat waren er tot
01.01.'14: 10) hebben we een aantal inhoudelijke ingrepen gedaan (cfr. bijlage 1: S.V.P.P.
met er in opgenomen de wijzigingen en de 5 nieuwe fenomenen waarrond we willen
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werken in 2014 en bijlage 2: S.V.P.P. met de in rood en groen opgenomen wijzigingen +
de 5 nieuwe fenomenen waarrond we willen werken in 2014).

- Vanaf 01.01.'14 nemen we er als stad  bij: 5 (criminaliteits-) fenomenen   1. 
Administratief Sanctioneerbare Overlast, de veiligheid op de weg, Intrafamiliaal2. 3. 
geweld en gewelddadige radicalisering en terrorisme en racisme, discriminatie en4. 5. 
extremisme.

 Deze 5 werden in dit plan geschreven, na consultatie van (criminaliteits-) fenomenen  
verschillende partners die gelinkt zijn aan deze fenomenen: o.a. de lokale politiezone VLAS,
de G.A.S.-ambtenaar, de regisseur veiligheid... e.a. De motieven om vanaf 2014 te
werken rond 15 (criminaliteits-) fenomenen zijn: 1. de lokale
veiligheidsdiagnostiek, 2. de deugdzaamheid die verschillende preventieve
acties in het verleden bewezen hebben en 3. de consultatie van verschillende
partners die meewerken aan diverse acties. 

 

In het Plan Nieuw Kortrijk (P.N.K.) vinden we tal van linken naar ons S.V.P.P.:

- : 1. Een stad die luistert en dialogeert deelname van de
gemeenschapswachtcoördinator Joke D'Hyvettere aan "Kortrijk Spreekt".

- promoten van het "veilig uitgaan" in Kortrijk: 2. Een stad die verjongt en vergroent
door het opleiden van fuifbuddies i.s.m. de lokale politiezone VLAS en het jeugdcentrum
Tranzit. Opvolging van de convenant Burg. Reynaerstraat + Safe Party Street concept, de
aanpak van "hardleerse spijbelaars" en hun ouders via een huisbezoek,
gemeenschapswachten en iemand van de lokale politie gaan op pad in het kader van de
actie "Geen poep op de stoep !" en gemeenschapswachten en de lokale politie zijn
ontradend aanwezig in schoolomgevingen waar jongeren "gesteamed" worden.

 - 3. Een stad die onderneemt en deelt:  afsluiten nieuw convenant Burg.
Reynaertstraat, ontradende aanwezigheid van gemeenschapswachten - op piekmomenten -
in de Burg. Reynaertstraat, bezoek van onze gemeenschapswachten aan de Kortrijkse
winkeliers i.h.k.v. het Winkel Informatie Netwerk (W.I.N.), organiseren van vormende
handelaarsbijéénkomsten en gemeenschapswachten en preventiehelpers maken ook deel
uit van de gebiedsteams.

- 4 Een stad die veilig en proper is: er is een goede samenwerking tussen de
gemeenschapswachten en de leden van de lokale politie.  Ze vinden elkaar in tal van
verschillende preventieve acties, o.a. de actie rond gauwdiefstal, de actie "Geen poep op
de stoep!", het labelen van fietsen op de achterzijde van het station, de actie V.O.S., de
aanwezigheid - op piekmomenten - van de gemeenschapswachten als de politie, 
Daarnaast voeren onze gemeenschapswachten i.h.k.v. de 10 (criminaliteits-) fenomenen
waarrond we werken tal van preventieve acties uit.

-  de gemeenschapswachten lijsten de leegstaande5. Een stad die betaalbaar is:
woningen en handelspanden op.
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- in het kader van6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's: 
het duurzaamheidscharter voeren de gemeenschapswachten als de preventieambtenaar
een aantal acties uit die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen dient te verhogen.

-  het stedelijk preventieteam werkt:7. Een stad die beweegt, durft en verandert
eveneens mee aan de week zonder automobiel.  Daarnaast doet ze tal van acties die de
mobiliteit ten goede komt: reizigers vlot laten in- en uitstappen uit de bus, informatie
geven, aanwezigheidspolitiek voeren in de stationsomgeving, automobilisten vragen een
correcte parkeergelegenheid op te zoeken i.p.v. wild te parkeren.

- 8. Een stad die verenigt en verbindt: gemeenschapswachten worden op tal van
evenementen ingezet (Sinksenfeesten, doortocht Kuurne-Brussel-Kuurne, de
dag zonder automobiel e.a.)

- verschillende culturele, sportieve en9. Een stad met veel goesting en ambiance: 
toeristische initiatieven worden met de steun van onze gemeenschapswachten tot een
succes gebracht.

- het stedelijk preventieteam zend10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: 
"tweets" de wereld in over de actie die we op dat moment voeren, de
gemeenschapswachten luisteren naar de burgers en nemen dit mee naar een algemeen
meldpunt. 

In de deelgemeenten zijn onze gemeenschapswachten eveneens actief.  Naast het
ondersteunen van activiteiten zijn zij er ook aanwezig, ze kunnen dingen signaleren naar
de overheid toe en vice versa.

Argumentatie
De FOD Binnenlandse Zaken stelde ons begin maart '14 het ICT-programma ter
beschikking waar we het nieuwe S.V.P.P. voor de stad Kortrijk kunnen inbrengen. Dit
"voorstel van plan" moet voor eind maart '14 goedgekeurd worden door het College van
Burgemeester en Schepenen en dit "onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad" van april '14 en ingediend worden bij de FOD Binnenlandse Zaken.   

Bij dit "voorstel van plan" moet de bijgewerkte lokale veiligheidsdiagnostiek
zitten en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Na goedkeuring door het C.B.S. (maart '14) en de G.R. (april '14) gaat ons
"voorstel van plan" naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en naar het
Ministerie van Werk.  Indien zij het goedkeuren komt het dossier terug naar de
stad waar het "definitief goedgekeurde voorstel" nog eens dient goedgekeurd
te worden door het C.B.S. en de G.R. 

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

Adviezen

preventie
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1.  

2.  

3.  

Advies: Gunstig advies

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
het voorstel van Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan (S.V.P.P.) goed te keuren zoals
opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/!2014 welzijn_prev_econ/5 PREVENTIETEAM/51 Beleid/512
SVPP/Lokale veiligheidsdiagnostiek ikv Strategisch Veiligheids- en Preventieplan
2014-2017 DEF.doc
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/stcomark/Desktop/Draft Strategisch Veiligheids- en
PreventiePlan 2014 - 2017 met in het rood aangegeven de wijzigingen weglatingen
toevoegingen e a.docx
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/stcomark/Desktop/Strategisch Veiligheids- en
PreventiePlan 2014 - 2017 met de wijziging er in opgenomen (2).pdf
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Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 
KORTRIJK : SVPP Kortrijk 01/01/2014-31/12/2014 
periode : 01-01-2014 - 31-12-2014 
Tussen enerzijds : 
De Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 
1000Brussel en de Minister van Werk, gevestigd in de Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, verder de 
Staat genoemd 
En anderzijds : 
De Stad KORTRIJK, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden De Heer V. VAN 
QUICKENBORNE, Burgemeester en De Heer G. HILLAERT, Stadssecretaris , en die handelen in 
uitvoering van de 
zitting van de Gemeenteraad van __/__/____ en die verder de Gemeente wordt genoemd. 
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 12 juli 2013. 
Wordt afgesproken wat volgt : 
1 

ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de 
bepalingen 
in het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een 
bedrag van 
589.530,95 EUR toegekend aan de Stad KORTRIJK. 
Het bedrag van 517.918,63 EUR wordt toegekend via het SVPP. 
Het bedrag van 60.199,96 EUR wordt toegekend via het bijkomend contingent 
gemeenschapswachten 
Activa 346. 
Het bedrag van 11.412,36 EUR wordt toegekend via het dispostief gemeenschapswachten 
Activa 90. 
2. Dit contract treedt in werking op 1 januari 2014  en eindigt op 31 december 2014 .. 
3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo 
doeltreffend en 
efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het ministrieel besluit van 24 
december 2013en op 
verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij 
aanvaarden 
iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen. 
2 
1. DISPOSITIEF COÖRDINATIE 
1.1. Algemene doelstellingen 
1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan 
1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal 
preventiebeleid 
1.2. Strategische Doelstellingen 
1.2.1. Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en 
opvolging 
met de subsidiërende overheid verzekeren 
Operationele doelstellingen 
- Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven 
Te verwachten resultaten 
- Aanwerving van het voltallige voorziene personeel binnen de 6 maanden volgend op 
het afsluiten van het plan 
- Realisatie van functieprofielen 
- Het uitwerken van een aanwervingsprocedure 
Indicatoren 
- Aantal effectieve aanwervingen/ aantal voorziene aanwervingen = 100% 
- Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van personeel. 
- Het bestaan van een selectiecomité. 
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- De adequate vorming van het personeel verzekeren 
Te verwachten resultaten 
- Het uitwerken van een adequaat opleidingsprogramma 
Indicatoren 
- Het bestaan van een opleidingsprogramma. 
- Het bestaan van een procedure betreffende de keuze van de opleidingen. 
- Aantal gevolgde opleidingen = aantal voorziene opleidingen in het 
opleidingsprogramma 
- De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven 
voorzien in het plan 
Te verwachten resultaten 
3 
- Realisatie van de noodzakelijke investeringen 
Indicatoren 
- Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene investeringen = 100% 
- De terbeschikkingstelling van lokalen verzekeren 
Te verwachten resultaten 
- Terbeschikkingstellen van de lokalen binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten 
van het plan 
Indicatoren 
- Het bestaan van adequate lokalen 
- Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken 
Te verwachten resultaten 
- Realisatie van een klassementsysteem eigen aan het plan binnen de 6 maanden 
volgend op het afsluiten van het plan 
Indicatoren 
- Het bestaan van een typisch klassementsysteem 
- Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan 
Te verwachten resultaten 
- Realisatie van een specifiek boekhoudingssysteem binnen de 6 maanden volgend op 
het afsluiten van het plan 
- Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen de 6 
maanden volgend op het afsluiten van het plan. 
Indicatoren 
- Het bestaan van een typisch boekhoudingssysteem 
- Het bestaan van een specifiek budgetartikel voor het plan 
- De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren 
Te verwachten resultaten 
- Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende overheden 
Indicatoren 
- Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid 
1.2.2. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een 
afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren 
4 
Operationele doelstellingen 
- Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken 
Te verwachten resultaten 
- Oprichting van het stuurcomité binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het plan. In dit stuurcomité 
zetelen de Burgemeester en/of zijn vertegenwoordiger, de korpschef en/of zijn vertegenwoordiger, de 
preventieambtenaar, de coördinator veiligheid en de intern evaluator.  Het stuurcomité kan experten verzoeken 
om de vergadering bij te wonen.. 
- Voorbereiding en opvolging van het stuurcomité. 
 
Indicatoren 
- Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van het stuurcomité. 
- Aantal verslagen van het stuurcomité > of = 3. 
 
- Deelnemen aan bestaande overlegstructuren 
Te verwachten resultaten 
- Deelname van de preventieambtenaar aan het stuurcomité . 
Indicatoren 
- Aantal deelnames van de preventieambtenaar aan het stuurcomité > of = 3. 
- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen 
Te verwachten resultaten 
- Organiseren van maandelijkse interne vergaderingen. 
- Ontwikkeling van een netwerk van partners. 
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Indicatoren 
- Aantal interne maandelijkse vergaderingen > of = 6. 
- Het bestaan van een netwerk van partners. 
5 

 
1.2.3. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren 
Operationele doelstellingen 
- Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten uitwerken 
Te verwachten resultaten 
- Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking 
werden gesteld. 
- Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven 
richtlijnen. 
Indicatoren 
- Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven 
richtlijnen(termijn, vorm, structuur, inhoud). 
- Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de 
voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud). 
- Opvolging en  bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) 
Te verwachten resultaten 
- Permanent bijhouden van data in kader van lokale veiligheidsdiagnostiek. 
Indicatoren 
- Een stand van zaken betreffende de bijgehouden data in het kader van de lokale veiligheidsdiagnostiek. 
- Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie 
Te verwachten resultaten 
- Installeren van interne semestriële vergaderingen betreffende de evaluatie. 
Indicatoren 
- Aantal vergaderingen betreffende evaluatie > of = 2. 
 
1.2.4. Verzekeren van informatie naar de bevolking 
Operationele doelstellingen 
- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen 
op het lokale niveau op het gebied van preventie 
Te verwachten resultaten 
- Realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie 
die er bestaan op het lokale niveau binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van 
het plan. 
6 
- Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen. 
- Er bestaat een centraal stadsmeldpunt (1777) waar burgers en gemeenschapswachten meldingen en signalen 
kunnen doorgeven over infrastructurele problemen en overlastsituaties in Kortrijk en de deelgemeenten. 
Indicatoren 
- Het bestaan van een stand van zaken binnen de zes maanden volgend op het 
afsluiten van het plan. 
- Het bestaan van een centraal stadsmeldpunt (1777) waar burgers en gemeenschapswachten meldingen en 
signalen kunnen doorgeven over infrastructurele problemen en overlastsituaties in Kortrijk en de deelgemeenten. 
 
- Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren 
Te verwachten resultaten 
- Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de 
andere gemeentelijke diensten. 
Indicatoren 
- Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk organigram. 
- Zichtbaarheid van het gebouw van de preventiedienst. 
- Het bestaan van een internetsite (het stedelijk preventieteam is opgenomen onder 
het thema veiligheid en preventie op de algemene website van de stad Kortrijk). 
7 
2. INBRAAK 
In 2012 waren er in Kortrijk 403 woninginbraken. Zowel in 2011 als in 2012 is er een sterke 
stijging van het aantal woninginbraken. 
 In de lokale veiligheidsbevraging 2011 worden woninginbraken, door de Kortrijkse burger, 
als vijfde  buurtprobleem op vijftien aangeduid en als tweede prioriteit waarrond ze willen dat 
de lokale politie werkt. 
2.1. Algemene doelstellingen 
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2.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak 
2.2. Strategische Doelstellingen 
2.2.1. Verminderen van het risicogedrag 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten van sensibiliseringscampagnes voor de bevolking inzake het aannemen van 
goede gewoonten. 
Te verwachten resultaten 
- Verspreiden van minstens 500  brochures betreffende technopreventie: “Tips voor een 
veilige thuis !” 
- Aandacht besteden aan het voorkomen van woninginbraken door het geven van 
preventieve tips via de ledwall's en twitter. 
Indicatoren 
- Aantal verspreide brochures “Tips voor een veilige thuis !” . 
- Minstens 2 keer geven we preventieve tips ter voorkoming van woninginbraken via de 
ledwall's en twitter. 
- Aanmoedigen van bewoners om technopreventieve 
beveiligingsmaatregelen te nemen in gebouwen. 
Te verwachten resultaten 
- Verstrekken van beperkt individueel technopreventief advies bij minimum 500  
gezinnen. Actie “Wij-kK-ijken” . Waar we de actie “Wij-kK-ijken” voeren wordt bepaald door enerzijds de 
“geregistreerde inbraken” (straten of wijken waar er een inbraakgolf was, worden één tot twee dagen 
erna bezocht) en anderzijds “algemeen” door straten/wijken waar we de bewoners willen 
sensibiliseren om goede sloten op de voor- en achterdeur te plaatsen. 
- Geven van minstens 30 uitgebreide technopreventieve adviezen. 
Indicatoren 
- Aantal verstrekte beperkte, individuele technopreventieve adviezen > of = 500. 
- Aantal gegeven uitgebreide technopreventieve adviezen > of = 30. 
 
- Stimuleren bij bewoners tot het nemen van organisatorische maatregelen tegen 
inbraak in gebouwen. 
Te verwachten resultaten 
- Stimuleren bij 30 bewoners  tot het nemen van organisatorische maatregelen tegen 
inbraak in gebouwen. 
- De gemeenschapswachten werken 100% mee aan  acties m.b.t. 
inbraakpreventie, in verhouding tot de aanvragen van de politie. 
Indicatoren 
- Aantal bewoners gestimuleerd tot het nemen van organisatorische maatregelen 
tegen inbraak in gebouwen > of = 30. 
- De gemeenschapswachten hebben 100 % meegewerkt aan politionele acties met 
betrekking tot inbraakpreventie. Dit in verhouding tot de aanvragen, van de lokale 
politie, tot medewerking. 
2.2.2. De sociale controle bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Bevorderen van de onderlinge positieve sociale controle bij minstens 500  
gezinnen. Dit door het uitvoeren,door gemeenschapswachten, van de actie 
"Wij-kK-ijken". Waar we de actie “Wij-kK-ijken” voeren wordt bepaald door enerzijds de “geregistreerde 
inbraken” (straten of wijken waar er een inbraakgolf was worden één tot twee dagen erna bezocht) en 
anderzijds “algemeen” door straten/wijken waar we de bewoners willen sensibiliseren om goede sloten 
op de voor- en achterdeur te plaatsen. 
Te verwachten resultaten 
- Stimuleren van de onderlinge positieve sociale controle door gemeenschapswachten 
bij minimum 500 gezinnen. Actie “Wij-kK-ijken”. 
Indicatoren 
- Aantal gezinnen bij wie de positieve onderlinge sociale controle werd gestimuleerd > of = 500. 
 
- Onderzoek zal gevoerd worden in hoeverre er nood is - bij de burger - om een actie te ontwikkelen 
ter stimulering van sociale controle in buurten of straten tijdens vakantie-afwezigheid. 
Te verwachten resultaten 
- Onderzoek zal gevoerd worden naar de nood bij de burger om een actie te ontwikkelen ter stimulering van 
sociale controle in buurten of straten tijdens vakantie-afwezigheid. 
Indicatoren 
- Er werd onderzoek gevoerd naar de nood bij de burger om een actie te ontwikkelen ter stimulering van sociale 
controle in buurten of straten tijdens vakantie-afwezigheid. Ja/Neen? 
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- Het opstarten van een aantal B.I.N.’s waarbij burgers waakzaam zijn en verdachte handelingen 
melden aan de lokale politie. 
Te verwachten resultaat 
- Een aantal B.I.N.’s , waarbij burgers verdachte handelingen doorgeven aan de lokale politie, werden opgestart. 
Indicator 
- Aantal B.I.N.’s die werden opgestart > of = 3. 
 
- Het opstarten van verschillende “communicatietools” (o.a. “compronet”) die het delen van informatie 
in eerste instantie tussen professionelen (gemeenschapswachten en de lokale politie) regelt en in een 
volgende fase ook ingezet wordt om de communicatie tussen de burgers onderling en de 
communicatie met de stad en de lokale politie, en het contacteren van de lokale politie 
vergemakkelijkt. 
Te verwachten resultaat: 
- Verschillende “communicatietools”, die in eerste instantie gebruikt worden om de communicatie tussen 
professionelen onderling te verbeteren en in een volgende fase om ook de communicatie tussen de burgers 
onderling en de stad en de lokale politie, werden opgestart. 
Indicator 
- “Communicatietools” werden opgestart en leiden reeds tot het verhinderen en/of ophelderen van een aantal 
criminele feiten en/of overlast. Ja/Neen? 
 
9 

3. DIEFSTAL VAN EN IN AUTO'S 
In Kortrijk werden er in 2012, 348 diefstallen uit of aan auto’s geregistreerd. Binnen de 
 lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt  diefstal uit auto’s, door de Kortrijkse burger, als 
negende buurtprobleem op vijftienaangeduid en als negende prioriteit waarrond ze willen dat 
de lokale politie werkt. 
 
3.1. Algemene doelstellingen 
3.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal van en in auto's 
en/of 
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot diefstal van en in auto's 
3.2. Strategische Doelstellingen 
3.2.1. Verminderen van het risicogedrag 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten van sensibiliseringscampagnes, door gemeenschapswachten,voor de bevolking 
inzake het aannemen van goede gewoonten. 
Te verwachten resultaten 
- Gedurende minimum 2 weken uitvoeren van een preventieactie, door 
gemeenschapswachten, ter voorkoming van diefstal uit werfauto's. Eventueel breiden 
we dit uit naar het responsabiliseren van de zaakvoerders. 
- Gedurende minimum 2 weken uitvoeren van een preventieactie, door gemeenschapswachten, ter voorkoming 
van GPS-diefstal. 
- Aandacht besteden aan het voorkomen van diefstal van en in auto's door het geven 
van preventieve tips via de ledwall's en twitter. 
Indicatoren 
- Aantal weken preventieactie uitgevoerd ter voorkoming van diefstal uit werfauto's > 
of = 2 . Werd deze actie uitgebreid naar de zaakvoerders? Ja/neen? 
- Aantal weken dat een preventieactie werd uitgevoerd ter voorkoming van GPS-diefstal  > of = 2. 
- Minstens 1 keer gaven we preventieve tips ter voorkoming van diefstal van en in 
auto's via de ledwall's en twitter. Ja/Neen? 
3.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 
Operationele doelstellingen 
- Inzetten - voor inwoners en bezoekers - van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles op 
diefstalgevoelige plaatsen. 
Te verwachten resultaten 
- Houden van minimum 50 uren ontradend toezicht, door gemeenschapswachten, op 
diefstalgevoelige plaatsen. 
10 
Indicatoren 
- Aantal uren ontradend toezicht, door gemeenschapswachten, op diefstalgevoelige 
Plaatsen > of = 50. 
11 
4. GAUWDIEFSTAL 
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In 2012 werden er te Kortrijk 155 feiten van zakkenrollerij geregistreerd. 
 
4.1. Algemene doelstellingen 
4.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal 
4.2. Strategische Doelstellingen 
4.2.1. Verminderen van het risicogedrag 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten van sensibiliseringscampagnes, door gemeenschapswachten, voor de bevolking en 
bezoekersinzake het aannemen van goede gewoonten. 
Te verwachten resultaten 
- Uitvoeren van minimum 50 uren campagne om gauwdiefstallen te voorkomen. 
Indicatoren 
- Aantal uren gevoerde campagne tegen gauwdiefstallen > of = 50. 
- Voeren van actie, door gemeenschapswachten, voor inwoners  en bezoekers om gauwdiefstallen te 
Voorkomen. 
Te verwachten resultaten 
- Uitvoeren van minimum 1 actie, door de gemeenschapswachten, om gauwdiefstal te 
voorkomen. 
Indicatoren 
- Aantal gevoerde acties, ter voorkoming van gauwdiefstal, door de gemeenschapswachten > of = 1. 
4.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 
Operationele doelstellingen 
- Inzetten, voor inwoners en bezoekers, van ontradende gemeenschapswachtpatrouilles tijdens 
momenten van grote volkstoeloop. 
Te verwachten resultaten 
- Uitvoeren van minimum 100 uren ontradende gemeenschapswachtpatrouilles tijdens 
momenten van grote volkstoeloop. 
Indicatoren 
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- Aantal uren ontradende gemeenschapswachtpatrouilles > of = 100. 
13 

5. FIETSDIEFSTAL 
In 2012 werden er in Kortrijk 798 fietsdiefstallen  geregistreerd. De meeste fietsdiefstallen 
worden gepleegd in de stationsomgeving in Kortrijk. Binnen de 
lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt fietsdiefstal, door de Kortrijkse burger, als zesde 
buurtprobleem op vijftien aangeduid en als elfde prioriteit waarrond ze willen dat de lokale 
politie werkt.  
 
5.1. Algemene doelstellingen 
5.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal 
5.2. Strategische Doelstellingen 
5.2.1. Verminderen van het risicogedrag 
Operationele doelstellingen 
- Het voeren van een sensibiliseringscampagne - door gemeenschapswachten, al dan niet in 
samenwerking met de lokale politie - voor de inwoners en bezoekers betreffende 
het efficiënt sluiten van de fiets op diefstalgevoelige plaatsen (o.a. de stationsomgeving). 
Te verwachten resultaten 
- Er werd een sensibiliseringscampagne – door de gemeenschapswachten, al dan niet in samenwerking met de 
lokale politie – gevoerd met betrekking tot het efficiënt sluiten van de fiets. 
- Aandacht besteden aan het voorkomen van fietsdiefstal door het geven van 
preventieve tips via de ledwall's en twitter. 
Indicatoren 
- Minimum 1 sensibiliserende campagne werd gevoerd door de gemeenschapswachten – al dan niet in 
samenwerking met de lokale politie – met betrekking tot het efficiënt sluiten van de fiets. Ja/Neen? 
- Minstens 1 keer geven we preventieve tips ter voorkoming van fietsdiefstal via de 
ledwall's en twitter. 
5.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving. 
Operationele doelstellingen 
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- Toezicht door gemeenschapswachten, op de site van het openluchtzwembad (= fietsparking + de 
directe omgeving), tijdens piekmomenten voor de gebruikers van het openluchtzwembad. 
Te verwachten resultaten 
- Gemeenschapswachten houden toezicht, op de site van het openluchtzwembad, tijdens piekmomenten voor 
gebruikers van het openluchtzwembad. 
Indicatoren 
14 
- Aantal uren dat gemeenschapswachten, tijdens piekmomenten, toezicht gehouden hebben op de site van het 
openluchtzwembad: variabel, afhankelijk van de weersomstandigheden. 
5.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden 
Operationele doelstellingen 
- Fietslabelacties uitgevoerd door de gemeenschapswachten, al dan niet i.s.m. de lokale politie, op 
diefstalgevoelige plaatsen: o.a. het stadscentrum, de stationsomgeving… 
Te verwachten resultaten 
- Merken van minstens 500 fietsen door gemeenschapswachten. 
Indicatoren 
- Aantal gemerkte fietsen > of = 500. 
 
- Er wordt , in samenwerking met diverse partners, gezocht naar een alternatieve manier om fietsen te taggen 
tegen fietsdiefstal. 
Te verwachten resultaten 
- Er wordt een onderzoek gevoerd naar een maatregel die we kunnen nemen om fietsdiefstal te voorkomen. 
Indicatoren 
- Er werd een onderzoek gevoerd naar een maatregel die we kunnen nemen om fietsdiefstal te voorkomen. 
Ja/neen? 
- In de fietsstalling aan Kortrijk-station (aan de voor- en achterkant) zijn camera’s opgehangen die fietsdieven 
moeten ontmoedigen en die fietsdiefstallen dienen op te helderen. 
Te verwachten resultaten 
- De camera’s in de stationsomgeving Kortrijk doen het aantal fietsdiefstallen dalen en zorgen ervoor dat 
fietsdiefstallen opgehelderd worden. 
Indicatoren 
- De camera’s in de stationsomgeving Kortrijk doen het aantal fietsdiefstallen dalen en zorgen ervoor dat 
fietsdiefstallen opgehelderd worden. Ja/neen? 
 
- Het stedelijk preventieteam, in samenwerking met Securail, de spoorwegpolitie en de lokale politie, zijn 
ontradend aanwezig in de fietsstalling aan Kortrijk-station. 
 
Te verwachten resultaten 
- De aanwezigheid van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten van Securail, de spoorwegpolitie en de lokale 
politie zorgt ervoor dat fietsdieven afgeschrikt worden en niet overgaan tot een fietsdiefstal. 
Indicatoren 
- Door de preventieve aanwezigheid van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten van Securail, de 
spoorwegpolitie en de lokale politie worden fietsdieven afgeschrikt en worden er minder fietsdiefstallen gepleegd. 
Ja/neen? 
 
15 
6. WINKELDIEFSTAL 
In 2012 werden er, in Kortrijk, 370 winkeldiefstallen geregistreerd. 
6.1. Algemene doelstellingen 
6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal 
6.2. Strategische Doelstellingen 
6.2.1. Verminderen van het risicogedrag 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten van preventiecampagnes om handelaars attenter te maken voor de werkwijze van 
winkeldieven en zo het risico op slachtofferschap te beperken. 
Te verwachten resultaten 
- Minstens 1 maal persoonlijk bezoek bij alle handelaars door de 
gemeenschapswachten. 
- Het organiseren van minimum 1 vormende handelaarsbijéénkomst. 
- Het verder uitbouwen van het e-mailnetwerk voor handelaars. 
- Het aanwenden van dit  e-mailnetwerk om minimum 4 keer, per jaar, preventietips te 
verspreiden. 
Indicatoren 
- Aantal bezoeken bij handelaars door de gemeenschapswachten > of = 1. 
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- Het aantal vormende handelaarsbijéénkomsten die georganiseerd worden > of = 1. 
- Het e-mailnetwerk wordt gebruikt om een preventiebrief te verspreiden. Ja/neen? 
- Het aantal keer dat er preventietips verspreid worden via het e-mailnetwerk > of = 4. 
- Aanzetten van handelaars om zich aan te sluiten bij het winkelinformatienetwerk (WIN). 
Te verwachten resultaten 
- Het bestaan van een WIN waarbij minstens 500 handelaars zijn aangesloten. 
- Verspreiden van minimum 200 brochures betreffende de doelstellingen van het W.I.N. 
- Het W.I.N. ondersteunen met preventieve tips via twitter, ledwall's en via een 
gesloten facebookgroep. 
Indicatoren 
- Het aantal aangesloten handelaars bij de WIN is > of = 500 . 
16 
- Aantal verspreide brochures betreffende de doelstellingen van het W.I.N. > of = 200. 
- Het W.I.N. werd ondersteund, met preventieve tips ter voorkoming van winkeldiefstal, 
via twitter, ledwall's en via een gesloten facebookgroep? Ja/Neen? 
6.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 
Operationele doelstellingen 
- Verbeteren van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel bij stadsgebruikers door 
verhoogd toezicht door gemeenschapswachtpatrouilles in het winkelwandelgebied. 
Te verwachten resultaten 
- Het uitoefenen van minimum 1000 uren herkenbaar toezicht door de 
gemeenschapswachten in de winkelwandelstraten. 
- Uitoefenen van minstens 100 uren herkenbaar toezicht door gemeenschapswachten op 
markten: maandagmarkt, zomermarkt, e.a. 
Indicatoren 
- Aantal uren herkenbaar toezicht door de gemeenschapswachten in de 
winkelwandelstraten > of = 1000. 
- Aantal uren herkenbaar toezicht door de gemeenschapswachten op markten: 
maandagmarkt, zomermarkt, e.a. > of = 100. 
17 

7. GEWELD IN HET OPENBAAR VERVOER 
De meeste feiten van agressie op het openbaar vervoer worden snel opgehelderd. Veel 
gebruikers van het openbaar vervoer verplaatsen zich vaak op hetzelfde traject, op hetzelfde 
tijdstip. Steeds meer autobussen worden uitgerust met camera’s.  Dat geeft mogelijk 
aanleiding tot minder agressief gedrag op het openbaar vervoer. In ieder geval wordt 
identificatie van de daders eenvoudiger. (Bron: federale politie) 
 
In Kortrijk zetten we in het kader van dit fenomeen in op cameratoezicht en ontradende, 
preventieve aanwezigheid van verschillend veiligheidspersoneel. 
 
7.1. Algemene doelstellingen 
7.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in het openbaar 
vervoer en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in het openbaar 
vervoer 
7.2. Strategische Doelstellingen 
7.2.1. Potentiële daders van overtredingen ontraden. 
Operationele doelstellingen 
- Het in gebruik nemen van “camerabussen” op “overlastgevoelige” lijnen (Lijn Kortrijk – Moeskroen en 
lijn Kortrijk – Tielt). 
Te verwachten resultaten 
- Er worden “camerabussen” ingezet op “overlastgevoelige” Lijnbussen. 
Indicatoren 
- In “overlastgevoelige” Lijnbussen worden camera’s opgehangen die potentiële daders van overlast dienen te 
ontmoedigen? Ja/neen? 
 
7.2.2. De sociale controle bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Inzetten van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten van Securail, de spoorwegpolitie, de lokale 
politie en Lijnbeamten, in de stationsomgeving, al dan niet in het kader van de actie V.O.S. (Veilige 
Omgeving Station), om de veiligheid in deze omgeving te verhogen. 
Te verwachten resultaten 
- Elke werkdag gedurende minstens 6 werkuren, toezicht door gemeenschapswachten 
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in de stationsomgeving, al dan niet aangevuld met veiligheidsagenten van Securail, de spoorwegpolitie, de 
lokale politie en Lijnbeamten, 
Indicatoren 
- Aantal dagelijkse uren toezicht door gemeenschapswachten in de stationsomgeving, al dan niet aangevuld met 
veiligheidsagenten van Securail, de spoorwegpolitie, de lokale politie en Lijnbeamten > of = 6. 
- Inzetten van gemeenschapswachten in de stationsomgeving tijdens evenementen: de 
Sinksenfeesten, de Paasfoor en het Student Welcome Concert e.a. 
Te verwachten resultaten 
- Tijdens evenementen, gedurende minstens 2 werkuren, toezicht door 
gemeenschapswachten. 
Indicatoren 
- Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten tijdens evenementen > of = 2. 
 
7.2.3. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- In samenwerking met de NMBS, de Lijn en de lokale politiezone VLAS worden projecten opgezet om 
het geweld in het openbaar vervoer, en de directe omgeving, in te dijken.  
18 
Te verwachten resultaten 
- Er worden, in samenwerking met de N.M.B.S., de Lijn en de lokale politiezone VLAS projecten opgezet om het 
geweld in het openbaar vervoer en de directe omgeving in te dijken. 
Indicatoren 
- Er werden i.s.m. diverse partners projecten opgezet om het geweld in het openbaar vervoer en de directe 
omgeving in te dijken. Ja/Neen? 
19 

8. GEWELD TIJDENS EVENEMENTEN EN PUBLIEKE GEBEURTEN ISSEN 
Geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen is niet uit te sluiten.  Waar veel 
volk samenkomt is de kans groot dat er vechtpartijen, opstootjes ontstaan.  Om dit geweld zo 
veel mogelijk in te dijken zet de stad Kortrijk i.s.m. de lokale politiezone VLAS in op: 
- het opleiden van “fuifbuddies” die mee instaan voor de veiligheid voor, tijdens en na de fuif 
en die de computers bedienen i.h.k.v. het “Safe Party Zone Label”; 
- het preventief inzetten van gemeenschapswachten & lokale politie in de Burg. 
Reynaertstraat en omgeving, op piekmomenten en in het kader van het “Safe Party Street- 
principe”; 
- het voeren van preventiecampagnes, o.a. rond alcohol- en drugmisbruik en 
- het plaatsen van statische en mobiele camera’s tegen diverse vormen van criminele feiten 
en sluikstorten. 
 
8.1. Algemene doelstellingen 
8.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld tijdens 
evenementenen publieke gebeurtenissen en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 
geweld 
tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen 
8.2. Strategische Doelstellingen 
8.2.1. De sociale controle bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Toezicht, voor inwoners en bezoekers, door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" tijdens 
evenementen en publieke gebeurtenissen. 
Te verwachten resultaten 
- Minimum 150 uren toezicht door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" bij 
evenementen en publieke gebeurtenissen. 
Indicatoren 
- Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" bij evenementen 
en publieke gebeurtenissen > of = 150. 
- Inzetten van gemeenschapswachten in de Burgemeester Reynaertstraat tijdens 
Piekmomenten: einde-examen-periodes, Student Welcome Concert, op 
vrijdagnamiddag. 
Te verwachten resultaten 
- Minimum 100 uren toezicht door gemeenschapswachten, in de Burgemeester 
Reynaertstraat, tijdens piekmomenten. 
Indicatoren 
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- Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten, in de Burgemeester 
Reynaertstraat, tijdens piekmomenten > of = 100.  
 
- Inzetten van gemeenschapswachten bij het voeren van preventiecampagnes rond gauwdiefstal, 
fietsdiefstal, de naleving van de alcoholwetgeving “Dit is een + 16-straat !”, in het kader van de aanpak 
van overlast in de Burgemeester Reynaertstraat. 
20 
Te verwachten resultaten 
- Er werden verschillende preventiecampagnes georganiseerd in de Burg. Reynaertstraat.  Dit rond 
gauwdiefstal, fietsdiefstal, de naleving van de alcoholwetgeving en de aanpak van overlast. 
Indicatoren 
- Preventiecampagnes rond verschillende vormen van diefstal, de alcoholwetgeving en overlast werden gevoerd 
in de Burg. Reynaertstraat? Ja/Neen? 
- Het jeugdcentrum “Tranzit” en het stedelijk preventieteam organiseren in het voorjaar als in het 
najaar ‘14 een opleiding voor fuifbuddies. 
Te verwachten resultaten 
- Het jeugdcentrum “Tranzit” en het stedelijk preventieteam organiseren in het voorjaar als in het najaar ’14 een 
opleiding voor fuifbuddies. 
Indicatoren 
- Een opleiding voor fuifbuddies werd, in het voorjaar als het najaar ‘14, georganiseerd door het jeugdcentrum 
“Tranzit” en het stedelijk preventieteam? Ja/Neen? 
 
- Inzetten van "fuifbuddies" (jongeren, vrijwilligers) op evenementen (fuif, optreden e.a.) van hun eigen 
jeugdvereniging, jeugdhuis of studentenvereniging om de overlast te reduceren en in te staan voor 
bepaalde veiligheidsaspecten. Kader: Safe Party Zone. 
Te verwachten resultaten 
- Minimum 50 uren toezicht door "fuifbuddies" op evenementen van hun eigen 
jeugdvereniging, jeugdhuis of  studentenvereniging. Kader: Safe Party Zone. 
Indicatoren 
- Aantal uren toezicht door "fuifbuddies" op evenementen van de eigen vereniging > of = 50. 
 
- Het plaatsen van statische camera’s op de invalswegen naar het stadscentrum als in het 
winkelwandelgebied zelf en het gebruik van mobiele camera’s tegen bepaalde vormen van 
sluikstorten.  Dit om de drempel te verhogen voor potentiële daders die wensen over 
te gaan tot overlast (o.a. sluikstorten) of criminele feiten (gauwdiefstal, fietsdiefstal, winkeldiefstal, 
geweld 
in het openbaar vervoer e.a.) en/of verstoring van de openbare orde. 
Te verwachten resultaten 
- Terugdringen van de straatcriminaliteit. 
- Potentiële daders van criminele feiten (gauwdiefstal, fietsdiefstal, diefstal van en in 
auto's), geweld, steaming, afpersing, vechtpartijen ontraden. 
- Gebruikers van het openbaar domein "voelen" zich "veiliger". 
21 
- Het verhogen van de ophelderingsgraad inzake criminaliteit en overlast op basis van 
opgenomen beelden. 
- Specifieke inzet bij evenementen of overlast. 
- Specifieke inzet van mobiele camera’s in het kader van sluikstorten. 
Indicatoren 
- De straatcriminaliteit is effectief gedaald na het plaatsen van de camera's. Ja/Neen? 
- Het ontradende karakter van het plaatsen van camera's zorgt ervoor dat er minder 
gauwdiefstallen, fietsdiefstallen, diefstallen van en in auto's, geweld, steaming, 
afpersing en vechtpartijen gebeuren. Ja/Neen? 
- De bezoekers van het openbaar domein voelen zich veiliger. Ja/Neen? 
- De camera's zorgen voor een verhoogde ophelderingsgraad inzake criminaliteit en 
overlast. Ja/Neen? 
- De camera's worden effectief ingezet bij evenementen of overlast. Ja/Neen? 
- Er worden mobiele camera’s ingezet in het kader van de aanpak van sluikstorters? Ja/Neen? 
8.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Het convenant Burgemeester Reynaertstraat wordt herwerkt en de lokale politie, 
de HORECA-uitbaters en het stedelijk preventieteam zien er op toe dat alle aangegane 
engagementen nageleefd 
worden. Het Safe Party Street-concept wordt hier in opgenomen. 
Te verwachten resultaten 
- Het convenant Burg. Reynaertstraat wordt herwerkt en het Safe Party Streetgegeven wordt hier in opgenomen. 
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- De lokale politie, de HORECA-uitbaters en het stedelijk preventieteam zien er op toe 
dat de aangegane engagementen nageleefd worden. 
Indicatoren 
- Het convenant Burg. Reynaertstraat werd herwerkt. Ja/Neen? 
22 
- De naleving van de aangegane engagementen wordt gecontroleerd door de lokale 
politie, de HORECA-uitbaters en het stedelijk preventieteam. Ja/Neen? 
 
- Het jeugdcentrum “Tranzit” , het stedelijk preventieteam, de secundaire scholen (leerkrachten en 
leerlingenraden), het muziekcentrum, de drugpreventiemedewerker, het J.A.C. en de 
Kreun e.a. gaan na in hoeverre het einde-examen-event “School’s out” nog kan plaats vinden.  Indien 
wel: kan het event verplaatst worden naar de Burgemeester Reynaertstraat en kan er samengewerkt 
worden met de HORECA-uitbaters? Indien niet: zetten we in op een sensibiliserende campagne m.b.t. 
alcoholgebruik en misbruik en druggebruik. 
Te verwachten resultaten 
- Er wordt nagegaan in hoeverre "School's out" 2014 nog kan georganiseerd worden. 
Indicatoren 
- Er werd nagegaan in hoeverre “School’s out 2014” nog kan georganiseerd worden. Ja/neen? 
- Er werd tijdens de einde-examen-periode een sensibiliserende campagne georganiseerd rond o.a. alcohol- en 
drugmisbruik. Ja/Neen? 
23 
9. GEWELD IN SCHOOLMILIEU 
Uit onderzoek blijkt dat één kind op de vijf te maken heeft met geweld (o.a. pesten). 
Van alle leerlingen uit het lager onderwijs heeft één op de vier kinderen, of 23%, af te 
rekenen metgeweld (bijvoorbeeld pestgedrag). 
Ten minste één kind op de twintig krijgt wekelijks tot zelfs dagelijks met verbaal en/of fysiek 
geweld (bvb. pesterijen) af te rekenen. 
Het aantal geweldplegers ligt ook behoorlijk hoog: 15,9% van de kinderen in het 
basisonderwijs is 
gewelddadig t.o.v. andere leerlingen. 
De aanpak van spijbelaars in het secundair onderwijs (cfr. stappenplan spijbelen van het 
gerechtelijk arrondissement) moet verder gecontinueerd worden.  Uit de spijbelcijfers 
(schooljaar 2010-2011, gaat over jongeren die meer dan 30 halve dagen ongewettigd 
afwezig zijn) aangeleverd door Agodi blijkt dat het probleem zich voornamelijk stelt in: 
- het voltijds secundair onderwijs: beroeps secundair onderwijs en 
- in het deeltijds onderwijs. 
 
9.1. Algemene doelstellingen 
9.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in schoolmilieu 
en/of 
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in schoolmilieu. 
9.2. Strategische Doelstellingen 
9.2.1. Potentiële daders van overtredingen ontraden 
Operationele doelstellingen 
- Kinderen en jongeren bewust maken van de problematiek van geweld in het 
schoolmilieu. 
Te verwachten resultaten 
- Het aanbieden van een anti-pestproject voor de eerste graad van het basisonderwijs: 
het interactieve "GoE-het-MOED"-spel met "Leon de kameleon". 
- Motiveren van leerkrachten om het anti-pestproject "Ik pest niet. En jij?" minimaal 2 
maal te brengen in de basisscholen. Dit in afwachting van een nieuw project. 
- Het aanbieden van de theatervoorstelling "Doodgepest", door DEEZillusie vzw, voor 
de eerste graad van het secundair onderwijs. Dit in afwachting van een nieuw project. 
Indicatoren 
- Aantal maal dat het interactieve "GoE-het-MOED"-spel uitgeleend werd aan een 
Kortrijkse basisschool? 
- Aantal kleuters en basisschoolleerlingen die het interactieve "GoE-het-MOED"-spel 
gespeeld hebben? 
- Aantal malen dat het anti-pestproject "Ik pest niet. En jij?" in de basisscholen werd 
gebracht? 
- Aantal kinderen die het anti-pestproject “Ik pest niet.  En jij?” gespeeld hebben? 
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- Aantal opvoeringen van de theaterproductie "Doodgepest", door DEEZillusie vzw, 
voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs? 
- Aantal leerlingen die de theaterproductie bijgewoond hebben? 
24 

9.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Het stedelijk preventieteam i.s.m. de lokale politiezone VLAS pakken “steaming” in de 
schoolomgeving aan door preventieve aanwezigheid. 
Te verwachten resultaten 
- De gemeenschapswachten en de lokale politie zijn preventief aanwezig in de schoolomgeving waar “steaming” 
zich voordoet.  
Indicatoren 
- De gemeenschapswachten en de lokale politie werden preventief ingezet in schoolomgevingen waar 
kinderen/jongeren “gesteamed” werden? Ja/Neen? 

9.2.3. De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen. 
Operationele doelstellingen 
- Bij de aanpak van spijbelgedrag (cfr. “Stappenplan spijbelen” in het gerechtelijke arrondissementen 
Kortrijk, Ieper en Veurne) schrijft het stedelijk preventieteam zich in om “hardleerse” spijbelaars (en 
hun ouders) die in Kortrijk wonen te bezoeken. In Kortrijk wordt dit uitgeprobeerd in 3 Kortrijkse 
secundaire scholen.Een 
brief van de school wordt afgegeven en de jongere en z'n ouders worden gewezen op hun plichten. 
Deze aanpak wordt eind maart ’14 geëvalueerd. 
Te verwachten resultaten 
- Minstens 1 maal overleg tussen de stad Kortrijk (cel onderwijs, de 
schoolopbouwwerkster en de dienst preventie) en de verschillende actoren uit het 
secundair onderwijs (de directies, de leerlingenbegeleiders, de C.L.B.'s, de lokale 
politie, jeugdhulporganisaties, de verantwoordelijken van de korte en lange time-out) 
betrokken bij de spijbelproblematiek. 
34 
- Indien de vraag zich stelt zal de stad Kortrijk, in nauwe samenwerking met diverse 
actoren uit het secundair onderwijs, inspelen op vragen om: 
1. een anti-spijbelbeleid te implementeren in een secundaire school en 
2. in het kader daarvan preventieve acties op het getouw te zetten om spijbelen te 
voorkomen. 
- De aanpak van spijbelgedrag - in 3 Kortrijkse secundaire scholen - wordt verdergezet 
en geëvalueerd. 
- De aanpak wordt - bij een positieve evaluatie - uitgebreid naar alle Kortrijkse 
secundaire scholen. 
Indicatoren 
- Aantal keer dat de stad Kortrijk overleg heeft met de verschillende actoren uit het 
secundair onderwijs betrokken bij de spijbelproblematiek. 
- De stad Kortrijk implementeerde, op vraag van een secundaire school, een 
anti-spijbelbeleid. Ja/neen? 
- Er werden preventieve acties op het getouw gezet om spijbelen te voorkomen. 
Ja/neen? 
- De aanpak van spijbelgedrag - in 3 Kortrijkse secundaire scholen - werd verder gezet 
en geëvalueerd? Ja/Neen? 
 
25 

10. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST 
In 2012 werden er te Kortrijk 371  feiten in verband met drug- en alcoholmisbruik  
geregistreerd.  
Binnen de lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt overlast verbonden aan drug- en 
alcoholgebruik, door de Kortrijkse burger, als elfde buurtprobleem op vijftien aangeduid en 
als 8ste prioriteit waarrond ze willen dat de lokale politie werkt. 
 
10.1. Algemene doelstellingen 
10.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde 
maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 
druggerelateerde maatschappelijke overlast. 
10.2. Strategische Doelstellingen 
10.2.1. Verminderen van het risicogedrag. 
Operationele doelstellingen 
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- Deelnemen aan informatiemomenten over drugs voor bijvoorbeeld ouders of 
leerkrachten. 
26 
Te verwachten resultaten 
- Minimaal 25 informatiemomenten, voor ouders en/of leerkrachten, over drugs werden georganiseerd.  
Indicatoren 
- Aantal informatiemomenten die werden geregistreerd? 
- Bestaan van een algemeen aanspreekpunt in het stadhuis voor vragen in verband met 
drugsoverlast. 
Te verwachten resultaten 
- Er bestaat een algemeen aanspreekpunt, voor vragen omtrent drugsoverlast, in het stadhuis. 
Indicatoren 
- Een algemeen aanspreekpunt in het stadhuis voor vragen in verband met drugsoverlast 
bestaat. Ja/neen? 
- Ontwikkelen van een stappenplan “Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen” en de nodige 
ondersteuning bieden.  
Te verwachten resultaten 
- Er bestaat een stappenplan “Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen” voor alle Kortrijkse scholen. 
- Verschillende partners (de lokale politie, de Kortrijkse scholen, hulpverlenende instanties, het parket en de 
C.L.B.’s) onderschrijven de afspraken gemaakt in het stappenplan en gebruiken dit plan. 
Indicatoren 
- Een stappenplan “Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen” bestaat. Ja/neen? 
- De verschillende betrokken partners (de lokale politie, de Kortrijkse scholen, hulpverlenende instanties, het 
parket en de C.L.B.’s) onderschrijven de afspraken gemaakt in het stappenplan en gebruiken dit plan. Ja/neen? 
 
- Het aanbod rond drugpreventie, voor het secundair onderwijs, is duidelijk omschreven. 
Te verwachten resultaten 
- Er is een duidelijke omschrijving van het aanbod rond drugpreventie in het Kortrijks secundair onderwijs. 
Indicatoren 
- Het aanbod, rond drugpreventie in het Kortrijks secundair onderwijs, is duidelijk omschreven: aanbod, budget, 
personeel, samenwerkingen …Ja/Neen? 
 
- Ondersteunen van scholen bij het opstarten en handhaven van een drugbeleid op 
school. In samenwerking met het parket, de lokale politie en de secundaire scholen wordt een 
passage opgesteld en opgenomen in het huishoudelijk reglement van de school die het mogelijk 
maakt om in secundaire scholen controles te doen, met de drugshond en onder meer de controle van 
de lockers, op aanwezigheid van drugs.  
 
Te verwachten resultaten 
- Het voeren van een drugbeleid binnen alle Kortrijkse secundaire scholen. 
- In het huishoudelijk reglement van elke secundaire school in Kortrijk is een passage m.b.t. de controle op 
aanwezigheid van drugs opgenomen. 
 
Indicatoren 
- Aantal Kortrijkse secundaire scholen waar een drugbeleid gevoerd wordt? 
- In het huishoudelijk reglement van elke secundaire school in Kortrijk werd een passage m.b.t. de controle op 
aanwezigheid van drugs opgenomen. Ja/neen? 
 
- Het opstellen van een begeleidingsplan voor secundaire schoolstudenten die, na controle door de 
lokale politie, in het bezit bleken te zijn van cannabis. 
Te verwachten resultaten 
- Er wordt een begeleidingsplan opgesteld voor secundaire schoolstudenten die, na controle door de lokale 
politie, in het bezit bleken te zijn van cannabis. 
 
Indicatoren 
- Er werd een begeleidingsplan opgesteld voor secundaire schoolstudenten die, na controle door de lokale politie, 
in het bezit bleken te zijn van cannabis. Ja/neen? 
 
- Sensibiliseren van de doelgroep in het uitgaansmilieu door het voeren van 
sensibiliseringsacties. 
Te verwachten resultaten 
- Voeren van minimum 3 sensibiliseringsacties in het uitgaansmilieu, voor 16- tot 
25-jarigen, omtrent druggebruik: de effecten, de gevolgen van overmatig gebruik e.a. 
27 
Indicatoren 
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- Het aantal sensibiliseringsacties gevoerd in het uitgaansmilieu naar 16- tot 
25-jarigen > of = 3. 
- Het aanbieden van educatief materiaal aan het basis- en secundair onderwijs voor het 
aanleren van sociale vaardigheden inzake drugs (o.a. leren "neen" zeggen). 
Te verwachten resultaten 
- Aanbieden van educatief materiaal voor het basis- en secundair onderwijs. 
- Minimum 3 keer het educatief materiaal uitlenen aan het basis- als secundair 
onderwijs. 
Indicatoren 
- Een aanbod aan educatief materiaal voor het basis- als het secundair onderwijs 
Bestaat.Ja/Neen? 
- Het aantal keer dat het educatief materiaal uitgeleend werd aan het basis- als 
secundair onderwijs > of = 3. 
10.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Lokaal overleg tussen de pijlers repressie, hulpverlening en preventie (Drug Overleg 
Kortrijk of DOK). 
Te verwachten resultaten 
- Bestaan van het Drug Overleg Kortrijk (DOK). 
- Er zijn minimaal 3 DOK-vergaderingen. 
Indicatoren 
- Het DOK bestaat. Ja/Neen? 
- Aantal verslagen van de DOK vergaderingen > of = 3. 
- Aantal DOK vergaderingen > of = 3. 
- Er bestaat een uitwisseling en overleg met andere steden en overheden. 
Te verwachten resultaten 
- Minstens 2 maal deelnemen aan een overleg dat stadsoverschrijdend is (bijv. overleg 
centrumsteden). 
Indicatoren 
- Aantal verslagen van de vergadering > of = 2. 
- Aantal deelnames aan de vergaderingen > of = 2. 
 
29 

 
11. SOCIALE OVERLAST 
Sinds een aantal jaar is het grondgebied van Kortrijk (Kortrijk, en de 7 deelgemeenten: 
Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem) opgedeeld in 
basisgebieden. Per gebied realiseren we een gebiedsdekkend basisaanbod.  Binnen 8500 
Kortrijk worden 5 gebiedsteams, met professionelen, opgericht: in Kortrijk-centrum, Kortrijk-
Noord, Kortrijk-Zuid, Kortrijk-West en Kortrijk-Oost. Bedoeling is dat deze gebiedsteams de 
“vinger aan de pols houden” in hun gebied, opvolgen wat er leeft, signaleren en, naargelang 
de problematiek die zich stelt, de vragen doorspelen aan de bevoegde personen.    
11.1. Algemene doelstellingen 
11.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de 
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast 
11.2. Strategische Doelstellingen 
11.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 
Operationele doelstellingen 
- Vastleggen van de basisindeling voor een gebiedsgerichte aanpak. 
Te verwachten resultaten 
- Er bestaat een basisindeling voor een gebiedsgerichte aanpak. 
Indicatoren 
- Grondgebied Stad Kortrijk is opgedeeld in basisgebieden. Ja/Neen? 
- Uitwerken van een diepgaande analyse van de verschillende gebieden. 
Te verwachten resultaten 
- Er bestaat een analyse van de verschillende gebieden. 
Indicatoren 
- Het bestaan van een analyse per gebied. Ja/Neen? 
- Binnen 8500 Kortrijk zijn 5 gebiedsteams met professionelen werkzaam. Deze teams zijn werkzaam 
in het Centrum, Noord, Zuid, West en Oost. 
Te verwachten resultaten 
- Binnen de 5 gebieden van 8500 is een operationeel 
gebiedsteam werkzaam. 
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Indicatoren 
- Er bestaat een operationeel gebiedsteam in elk van de 5 gebieden. Ja/Neen? 
30 
- Oprichting van een evaluatiegroep samen met de veiligheidscoördinator. 
Te verwachten resultaten 
- Een evaluatiegroep met daarin de veiligheidscoördinator, de 
gebiedsteamverantwoordelijke en iemand van preventie werd opgericht. 
Indicatoren 
- Er is geregeld overleg met de evaluatiegroep en de veiligheidscoördinator. Ja/Neen? 
- De ontwikkeling van een actieplan met zowel preventieve als repressieve klemtonen die 
overlastsituaties en/of leefbaarheidsproblemen aanpakken op het ganse grondgebied. 
Draaiboeken met een plan van aanpak worden opgemaakt. 
Te verwachten resultaten 
- Een actieplan, met daarin vervat preventieve als repressieve acties, werd opgemaakt 
en dient overlastsituaties en/of leefbaarheidsproblemen op het ganse grondgebied 
aan te pakken. 
Indicatoren 
- Een actieplan werd opgemaakt. Ja/Neen? 
- Uitwerken en implementeren van een gebiedsdekkend basisaanbod op maat van de 
verschillende gebieden o.b.v. voorgaande analyse. 
Te verwachten resultaten 
- Er bestaat een gebiedsdekkend basisaanbod op maat van de verschillende gebieden. 
Indicatoren 
- Het basisaanbod per cluster van gebied(en) is benoemd. Ja/Neen? 
- De gebiedsgerichte acties en projecten operationeel ondersteunen door het inzetten van 
gemeenschapswachten. 
31 
Te verwachten resultaten 
- Het voeren van minimum 2 acties/projecten binnen een gebied door 
gemeenschapswachten. 
Indicatoren 
- Het aantal acties/projecten dat gevoerd werd door gemeenschapswachten in een 
gebied > of = 2.  
- Het coördineren van de acties over de verschillende gebieden heen. 
Te verwachten resultaten 
- De verschillende acties, over alle gebieden heen, worden gecoördineerd. 
Indicatoren 
- De acties/projecten die gevoerd worden door gemeenschapswachten in een gebied 
worden gecoördineerd.Ja/Neen? 
11.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten en ondersteunen van projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer naar 
jongeren in aandachtsbuurten en in samenwerking met de sectoren jeugd, sport en 
cultuur. 
Te verwachten resultaten 
- Het bestaan van projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer voor jongeren in 
aandachtsbuurten en in samenwerking met de sectoren jeugd, sport en cultuur. 
Indicatoren 
- Er bestaat een samenwerking tussen buurtwerk, jeugd, sport en cultuur. Ja/Neen? 
- Projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer voor jongeren in aandachtsbuurten 
Bestaan. Ja/Neen? 
32 
- Afstemming van de acties in de buurtactieplannen op de ontwikkelingen binnen de 
gebiedswerking. 
Te verwachten resultaten 
- De buurtactieplannen zijn afgestemd op de ontwikkelingen binnen de 
gebiedswerking. 
Indicatoren 
- De acties in de buurtactieplannen sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen de 
gebiedswerking waarbij leefbaarheid voorop staat. Ja/Neen? 
- Inzetten van gemeenschapswachten en parkwachters voor het uitvoeren van preventief toezicht op 
het grondgebied van gans Kortrijk om onveiligheidsgevoelens te reduceren en de 
gebiedsgerichte werking te ondersteunen. 
Te verwachten resultaten 
33 
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- Uitoefenen van minimaal 200 werkuren verhoogd toezicht, door 
gemeenschapswachten en parkwachters, op speelterreinen en of parken. 
- Uitoefenen van minimaal 1500 uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten in 
het Kortrijkse stadscentrum (binnen de Kortrijkse kleine ring). 
- Uitoefenen van minimaal 500 uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten 
tijdens publieke evenementen. 
- Inschakelen van minstens 5 VE gemeenschapswachten in het kader van specifieke 
gebiedswerkingsprojecten. 
Indicatoren 
- Aantal uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten en parkwachters op speelterreinen en/of 
parken > of = 200. 
- Aantal uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten in het Kortrijkse 
stadscentrum (binnen de Kortrijkse kleine ring) > of = 1500. 
- Aantal uren verhoogd toezicht tijdens publieke evenementen > of = 500. 
- Aantal VE gemeenschapswachten die ingeschakeld worden in het kader van 
specifieke gebiedswerkingsprojecten > of = 5 V.E. 
35 

12. ADMINISTRATIEF SANCTIONEERBARE OVERLAST. 
Met de wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (G.A.S.) 
had de wetgever de bedoeling om bepaalde overtredingen, die in het verleden vaak zonder 
gevolg geklasseerd werden, toch niet onbestraft te laten.  Het betreft de openbare overlast, 
met inbegrip van de overlast die veroorzaakt wordt door de ‘kleine criminaliteit’ en bepaalde 
verstoringen van de openbare orde. Het grote voordeel van een gemeentelijke 
administratieve sanctie is immers dat de gemeente die sanctie zelf kan opleggen.  Hierdoor 
kunnen ze snel en efficiënt optreden tegen deze inbreuken op hun grondgebied. Doordat een 
geldboete binnen een termijn van zes maanden dient opgelegd te worden, kunnen 
gemeenten snel reageren op overlast en normvervagend gedrag. Bovendien kan men ook 
een antwoord bieden op het idee dat bepaalde overlastfeiten niet gesanctioneerd worden. 
 
In Kortrijk werden er, in 2013, 856 G.A.S.-dossiers opgemaakt.  De meeste dossiers 
betreffen volgende 5 overtredingen: 
1. winkeldiefstal: 296 (34,58%); 
2. sluikstorten: 172 (20,10%); 
3. beschadigingen: 87 (10,16%); 
4. wildplassen: 73 (8,53%) en 
5. nachtlawaai: 36 (4,20%). 
 
Uit “Kortrijk spreekt”, een bevraging van de bevolking in Kortrijk, blijkt dat de burger zich het 
meest ergert aan volgende overtredingen: 
- hondenpoep; 
- zwerfvuil en 
- wildplassen. 
 
12.1. Algemene doelstellingen 
12.1.1.  Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van administratief 
sanctioneerbare overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot administratief 
sanctioneerbare overlast. 
12.2. Strategische Doelstellingen 
12.2.1. Verminderen van het risicogedrag. 
Operationele doelstellingen 
- Opzetten van preventieve, informatieve, sensibiliserende campagnes voor de bevolking met 
betrekking tot inbreuken op de politieverordening. 
Te verwachten resultaten 
- Verstrekken van objectieve info met betrekking tot een overlastfenomeen dat men in de toekomst repressief wil 
aanpakken. 
- Aandacht besteden aan de overlastgedraging via het verspreiden van info en sensibiliserend materiaal. 
Indicatoren 
- Een informatieve campagne werd opgezet met betrekking tot een overlastfenomeen dat in de toekomst 
repressief wordt aangepakt.  Ja/Neen? 
- Er werd informatie en sensibiliserend materiaal verspreidt via de ledwalls, twitter en andere infokanalen. 
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12.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving. 
Operationele doelstellingen 
- Overlast verminderen door Gemeentelijke Administratieve Sancties met mogelijkheid tot bemiddeling 
of gemeenschapsdienst. 
 
Te verwachten resultaten 
- Storend gedrag van mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken in openbare instellingen of op het openbaar 
domein wordt aangepakt. 
- Er zijn 50 G.A.S.-vaststellers opgeleid. 
- Minderjarigen, hardnekkige overtreders en overtreders die het financieel moeilijk hebben krijgen de mogelijkheid 
hun sanctie op een alternatieve wijze te voldoen. 
- G.A.S.-P.V.’s, sancties, bemiddelingen en gemeenschapsdiensten worden geregistreerd. 
Indicatoren 
- Storend gedrag van mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken in openbare instellingen of op het openbaar 
domein wordt aangepakt. Ja/neen? 
- 50 G.A.S.-vaststellers werden opgeleid. Ja/neen? 
- Minderjarigen, hardnekkige overtreders en overtreders die het financieel moeilijk hebben kregen de mogelijkheid 
hun sanctie op een alternatieve wijze te voldoen. Ja/neen? 
- G.A.S.-P.V.’s, sancties, bemiddelingen en gemeenschapsdiensten werden geregistreerd. Ja/Neen? 
 
12.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden. 
Operationele doelstellingen 
- Inzetten - voor burgers - van ontradende gemengde patrouilles (GAS-vaststellers, 
gemeenschapswachten en de lokale politie) op plaatsen waar de overlastgedragingen (wildplassen, 
wildplakken, hondenpoep, zwerfvuil e.a….) zich het meest stellen. 
Te verwachten resultaten 
- Houden van ontradend toezicht, door GAS-vaststellers, gemeenschapswachten en de lokale politie, op 
overlastgevoelige plaatsen. 
Indicatoren 
- Er werden in het kader van een specifiek overlastprobleem ontradende patrouilles ingezet op overlastgevoelige 
plaatsen. Ja/Neen? 
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12.2.4. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen. 
Operationele doelstellingen 
- Overleg met alle partners die de G.A.S.-wetgeving uitvoeren: de GAS-vaststellers, de G.A.S.-
ambtenaar, de lokale politie, de bemiddelingsambtenaar, de veiligheidscoördinator, het parket en het 
stedelijk preventieteam. 
Te verwachten resultaten 
- Organiseren van formeel overleg – 4 keer per jaar – met alle partners van de G.A.S.: de GAS-
vaststellers, de G.A.S.-ambtenaar, de lokale politie, de bemiddelingsambtenaar, de 
veiligheidscoördinator, het parket en het stedelijk preventieteam. 
Indicatoren 
- Aantal overlegvergaderingen met alle partners van G.A.S. > of = 4. 
 
13. DE VEILIGHEID OP DE WEG. 
Het stedelijk preventieteam wil diverse acties voeren om de (verkeers-)veiligheid op de weg 
te verhogen. Daarvoor wil het in de toekomst (verder) samenwerken met de lokale politie (de 
dienst verkeerspreventie en – educatie) en het parket.  
 
Het stedelijk preventieteam wil het preventieve luik van acties uitvoeren en de lokale politie 
kan het handhavende luik uitvoeren. Onderstaande acties (met een sensibiliserend, 
informerend en handhavend karakter) willen we samen uitvoeren: 
- acties om het wild parkeren te ontmoedigen en correct parkeren aan te moedigen; 
- fietscontroles (in schoolomgevingen als op de openbare weg) die het “met een reglementair 
uitgeruste fiets op weg” aanmoedigen; 
- acties in het kader van een “veilig schoolbegin” en/of acties in het kader van “de week van 
de mobiliteit”; 
- het organiseren van verkeersklassen voor jeugdige verkeersovertreders (12- tot 16-jarigen) 
die “onaangepast” gedrag vertonen in het verkeer: GSM’en op de fiets, met 3 of 4 naast 
elkaar rijden, op het voetpad rijden, zonder fietsverlichting rijden e.a. 
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In 2013 werden er 18 controles, door de lokale politiezone VLAS, georganiseerd op de 
openbare weg.  In totaal werden er 89 jongeren processen-verbaal (voor 12- tot 16-jarigen) 
opgesteld, 37 processen-verbaal voor 16- tot 18-jarigen en 31 onmiddellijke inningen (voor + 
18-jarigen).  Van de 89 jongeren die een jongeren P.V. kregen volgden ongeveer 90% de 
verkeersklas. 
- het organiseren van een vormingsklas voor volwassen verkeersovertreders: volwassenen, 
die wild parkeren, krijgen 1 à 2 keer per jaar de keuze ofwel de boete betalen ofwel de 
vormingsklas volgen.  Het stedelijk preventieteam wil deze vormingsklas mee organiseren. In 
het verleden werden reeds vormingsklassen voor volwassen verkeersovertreders 
georganiseerd.  In 2013 werden er 2 vormingsklassen georganiseerd: in totaal 37 
volwassenen volgden de vormingsklas, 25 volwassenen kozen ervoor om de minnelijke 
schikking te betalen. 
 

13.1. Algemene doelstellingen 
13.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van verkeersveiligheid en/of 
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot verkeersveiligheid.13.2. Strategische 
Doelstellingen 
13.2.1. Verminderen van het risicogedrag. 
Operationele doelstellingen 
- Het organiseren van een sensibiliserende actie (door gemeenschapswachten), gevolgd door een 
handhavende actie (door de lokale politiezone VLAS), voor gebruikers betreffende het correct 
parkeren van de auto in de schoolomgeving. 
Te verwachten resultaten 
- Een preventieve en handhavende actie wordt in diverse schoolomgevingen georganiseerd om het correct 
parkeren te stimuleren. 
Indicatoren 
- Een aantal keer (minimum 1 keer) werd er een preventieve en een handhavende actie georganiseerd, in het 
kader van de aanpak van wild parkeren, in schoolomgevingen. Doel is om het correct parkeren aan te moedigen 
en hardleerse wildparkeerders te bestraffen. 
 
- Het organiseren van fietscontroles – in scholen en op de openbare weg – om jongeren als 
volwassenen – zeker in de donkere maanden – aan te manen “verlicht” en met een “technisch, 
reglementaire fiets” rond te rijden.  Dit in samenwerking met de lokale politiezone VLAS. 
Te verwachten resultaten 
- Een aantal fietscontroles – zowel in de scholen als op de openbare weg – werden georganiseerd waarbij 
fietsers gecontroleerd werden op het gebruik van de fietsverlichting als op hun technische uitrusting. 
Indicatoren 
- Aantal fietscontroles, zowel in de scholen als op de openbare weg > of = 10. 
 
- In het kader van een “veilig schoolbegin” en/of in “de week van de mobiliteit” organiseren we, in 
samenwerking met een aantal Kortrijkse scholen, de lokale politiezone VLAS en een aantal 
stadsdiensten, verschillende acties die de verkeersveiligheid dienen te verhogen. 
Te verwachten resultaten 
- Er worden een aantal acties gevoerd i.s.m. een aantal Kortrijkse scholen en andere partners i.h.k.v. een “veilig 
schoolbegin” en/of in de “week van de mobiliteit”. 
Indicatoren 
- Aantal acties gevoerd i.h.k.v. een “veilig schoolbegin” en/of in het kader van “de week van de mobiliteit”? 
 
13.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden. 
Operationele doelstellingen 
- Jongeren als volwassenen bewust maken dat met een niet reglementair uitgeruste fiets op de 
openbare weg gaan of wild parkeren, andere weggebruikers in gevaar brengt. Jongeren moeten – bij 
vaststelling van een overtreding - naar de verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders, 
volwassenen die wild parkeren krijgen de keuze: boete betalen of de vormingsklas voor volwassen 
verkeersovertreders volgen. 
Te verwachten resultaten 
- Het organiseren van een verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders (12- tot 16-jarigen). Dit in 
samenwerking met de lokale politiezone VLAS en het parket. 
- Het aanbieden van een vormingsklas voor volwassen verkeersovertreders (18- tot …-jarigen). Dit in 
samenwerking met de lokale politie en het parket. 
Indicatoren 
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- Aantal keer dat de verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders werd georganiseerd? 
- Aantal deelnemers aan de verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders? 
- Aantal maal dat de vormingsklas voor volwassen verkeersovertreders werd georganiseerd? 
- Aantal deelnemers aan de vormingsklas voor volwassen verkeersovertreders? 
 

14. INTRAFAMILIAAL GEWELD. 
Kinderen die opgroeien in een klimaat van familiaal geweld, getuige of medeslachtoffer zijn, 
worden vaak levenslang getraumatiseerd. Daders van geweld hebben vaak zelf een familiale 
geschiedenis van geweld. Geweld binnen een gezin heeft een enorme psychische, fysische 
en/of gedragsmatige repercussie op het gezin. Er bestaat meestal een voorgeschiedenis van 
veelvuldige aanrakingen met politie, justitie, hulpverlening en/of diverse andere diensten. 
Intrafamiliaal geweld aanpakken vereist een geïntegreerde en integrale aanpak.  
De cijfers in Kortrijk leren ons dat er in 2009 (281 P.V.’s), 2010 (289 P.V.’s), 2011 (222 
P.V.’s) en in 2012, 215 P.V.’s werden opgesteld met betrekking tot intrafamiliaal geweld. Het 
betreft hier een telling van officieel geregistreerde meldingen, niet van feiten. 
 
14.1. Algemene doelstellingen 
14.1.1.Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van intrafamiliaal geweld en/of 
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot intrafamiliaal geweld.  
14.2. Strategische Doelstellingen 
14.2.1. Verminderen van het risicogedrag. 
Operationele doelstellingen 
- Er wordt onderzocht in hoeverre het CO3-project uit Antwerpen m.b.t. aanpak van intrafamiliaal 
geweld implementeerbaar is in Kortrijk. 
Te verwachten resultaten 
- Er werd een werkbezoek gebracht aan het CO3-project van de stad Antwerpen.  Dit met de 
bedoeling het project te leren kennen en na te gaan in hoeverre het toepasbaar is in Kortrijk. 
Indicatoren 
- Een werkbezoek werd gebracht aan het CO3-project van de stad Antwerpen.  Dit met de bedoeling 
het project te leren kennen en na te gaan in hoeverre het toepasbaar is in Kortrijk. Ja/Neen? 
 
- Opzetten van een sensibiliserende campagne – door gemeenschapswachten i.s.m. de lokale 
politiezone VLAS en hulpverlenende instanties – voor de bevolking die “intrafamiliaal geweld” 
definieert en slachtoffers doorverwijst naar hulpverlenende instanties. 
Te verwachten resultaten 
- Een sensibiliserende campagne – door gemeenschapswachten i.s.m. de lokale politiezone VLAS en 
hulpverlenende instanties – voor de bevolking die “intrafamiliaal geweld” definieert en slachtoffers doorverwijst 
naar hulpverlenende instanties wordt opgezet. 
Indicatoren 
- Een sensibiliserende campagne – door gemeenschapswachten i.s.m. de lokale politiezone VLAS en 
hulpverlenende instanties – voor de bevolking die “intrafamiliaal geweld” definieert en slachtoffers doorverwijst 
naar hulpverlenende instanties werd gehouden. Ja/Neen? 
 
14.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen. 
Operationele doelstellingen 
- Een samenwerkingsnetwerk opstarten met alle betrokken partners: hulpverlenende instanties 
waaronder C.G.G.Z., het C.A.W., justitie en de lokale politiezone VLAS om het intrafamiliaal op 
Kortrijks niveau te situeren en een adequaat draaiboek op te stellen die dit fenomeen aanpakt. 
Te verwachten resultaten 
- Er wordt een samenwerkingsnetwerk opgestart met alle betrokken partners (hulpverlenende instanties, justitie 
en de lokale politiezone VLAS) die intrafamiliaal geweld, op Kortrijks niveau, situeert en een adequaat draaiboek 
opstelt. 
Indicatoren 
- Er werd een samenwerkingsnetwerk opgestart met alle partners (hulpverlenende instanties, justitie en de lokale 
politiezone VLAS) die intrafamiliaal geweld, op Kortrijks niveau, situeert en een adequaat draaiboek opstelt. 
Ja/Neen? 
- Het samenwerkingsnetwerk beoogt een nauwere samenwerking met betrekking tot signalering, 
monitoring en hulpverlening. 
Te verwachten resultaten 
- Het samenwerkingsnetwerk zorgt voor een nauwere samenwerking met betrekking tot signalering, monitoring en 
hulpverlening. 
Indicatoren 
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- Het samenwerkingsnetwerk zorgde voor een nauwere samenwerking met betrekking tot signalering, monitoring 
en hulpverlening. Ja/neen? 
 
15. GEWELDDADIGE RADICALISERING EN TERRORISME. 
Naar aanleiding van het Plan R, een actieplan voor de aanpak van radicalisatie, gelanceerd 
door de Min. van Binnenl. Zaken met de bedoeling om de verspreiding van radicale 
boodschappen tegen te gaan wil de stad Kortrijk i.s.m. verschillende partners een project 
opzetten die jongeren en groepering informeert en begeleidt.  
 
15.1. Algemene doelstellingen 
15.1.1.Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gewelddadige 
radicalisering en/of de onveiligheidsgevoelens  met betrekking tot gewelddadige 
radicalisering. 
15.2. Strategische doelstellingen 
15.2.1.  Verminderen van het risicogedrag.   
Operationele doelstellingen 
- Radicaliserende jongeren worden specifiek begeleid om terug aansluiting te vinden bij onze 
samenleving (klemtoon = persoonsgerichte benadering). 
Te verwachten resultaten 
- Een traject wordt uitgewerkt per aangemelde cliënt. 
- Individuele trajecten worden uitgestippeld en opgevolgd. 
- Jongeren die een traject doorlopen vertonen minder risicogedrag. 
Indicatoren 
-  Een traject werd uitgewerkt per aangemelde cliënt. Ja/Neen? 
-  Individuele trajecten werden uitgestippeld en opgevolgd. Ja/Neen? 
- Uit onderzoek blijkt dat jongeren na trajectbegeleiding meer sociaal aangepast gedrag vertonen. Ja/Neen? 
 
15.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen. 
Operationele doelstellingen 
- Verenigingen worden geïnformeerd over radicalisering en hoe hier mee om te gaan (klemtoon= 
groepsgerichte benadering). 
Te verwachten resultaten 
- Er is informatie beschikbaar (vanuit de lokale politie en organisaties die zicht hebben op 
radicaliseringstendenzen) voor Kortrijkse verenigingen met betrekking tot het fenomeen 
“radicalisering” en hoe hier mee om te gaan.  
Indicatoren 
- Verenigingen die dit wensen krijgen informatie m.b.t. radicalisering en hoe hier mee om te gaan. 
Ja/Neen? 
- Overleg met alle partners (o.a. de lokale politie, het parket, preventie e.a.) om info met betrekking tot 
gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te wisselen. 
Te verwachten resultaten 
- Er is overleg met alle partners om info met betrekking tot gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te 
wisselen. 
Indicatoren 
- Er werd overleg gepleegd met alle partners om info met betrekking tot gewelddadige radicalisering en terrorisme 
uit te wisselen. Ja/Neen? 
 
16. RACISME, DISCRIMINATIE EN EXTREMISME. 
De stad Kortrijk heeft sinds een aantal jaar een meldpunt discriminatie, niet alleen voor de 
inwoners van Kortrijk maar het meldpunt bedient ook een breder werkingsgebied. Inwoners 
uit Kortrijk kunnen, wanneer ze direct of indirect gediscrimineerd worden, op grond van 1. 
geslacht, 2. leeftijd, 3. sexuele geaardheid, 4. burgerlijke staat, 5. geboorte, 6. vermogen, 7. 
geloof of levensbeschouwing, 8. politieke overtuiging, 9. taal, 10. gezondheidstoestand, 11. 
handicap, 12. fysieke of genetische eigenschap, 13. sociale afkomst, 14. nationaliteit, 15. 
zogenaamd ras, 16. huidskleur, 17. afkomst, 18. nationale of etnische afstamming en 19. 
syndicale overtuiging melding maken bij dit meldpunt. Dit ofwel telefonisch, op afspraak of 
digitaal.  In 2013 kwamen er 4630 meldingen (o.a. van inwoners van de stad Kortrijk en 23 
aangrenzende steden en gemeenten) binnen bij het meldpunt discriminatie Kortrijk: 21,6% 
van de meldingen gingen over discriminatie op de arbeidsmarkt, 13,5% over cyberhate en 
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8,5% over discriminatie op de huisvestingsmarkt.  De stad Kortrijk wil in de toekomst verder 
extra aandacht besteden aan discriminatie op de huisvestingsmarkt en op de arbeidsmarkt. 
 
16.1. Algemene doelstellingen 
16.1.1.Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van racisme, discriminatie en 
extremisme en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot racisme, discriminatie en 
extremisme. 
16.2. Strategische doelstellingen 
16.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen. 
Operationele doelstellingen 
- De stad Kortrijk i.s.m. verschillende adviesraden, de lokale politiezone VLAS, het O.C.M.W. en 
welzijnsorganisaties pakken diverse vormen van discriminatie aan. De stuurgroep discriminatie en de 
werkgroep huisvesting proberen specifieke vormen van discriminatie weg te werken. 
Te verwachten resultaten 
- De stad Kortrijk heeft een lokaal meldpunt discriminatie (1777 & discriminatie@kortrijk.be) waar 
diverse vormen van discriminatie gemeld kunnen worden. 
- De stuurgroep discriminatie – met vertegenwoordigers van de stad, de lokale adviesraden, de lokale 
politiezone VLAS, het O.C.M.W. en welzijnsorganisaties – komt minimaal 2 keer per jaar samen. 
- De werkgroep huisvesting – die discriminatie op de huisvestingsmarkt aanpakt – komt minimaal 2 
keer per jaar samen.  
Indicatoren 
- De stad Kortrijk heeft een lokaal meldpunt (1777 & discriminatie@kortrijk.be) waar diverse vormen 
van discriminatie gemeld kunnen worden. Ja/Neen? 
- De stuurgroep discriminatie komt een aantal keer per jaar samen > of = 2. 
- De werkgroep huisvesting – die discriminatie op de huisvestingsmarkt aanpakt – komt minimaal 2 
keer per jaar samen. Ja/Neen? 
 
36 
 
 
 

Dit strategische veiligheids- en preventieplan werd  ondertekend te 
Brussel op __/__/____ 
Elk der contractanten verklaart een ondertekend exe mplaar 
ontvangen 
te hebben. 
Voor de Federale Staat, 
Mevrouw Joëlle MILQUET, Minister van Binnenlandse Z aken 
en 
Mevrouw Monica DE CONINCK, Minister van Werk 
Voor de Gemeente, 
De Heer V. VAN QUICKENBORNE, Burgemeester 
en 
De Heer G. HILLAERT, Stadssecretaris 
36 
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Communicatie en Recht

3 2014_GR_00047 De Watergroep (Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening). - Voordracht
van twee kandidaten (1 vrouw en 1 man)
voor een mandaat van P-bestuurder door
de provinciale vennotenvergadering
P-diensten West-Vlaanderen. -

AFGEVOERD

4 2014_GR_00040 Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen (Psilon). -
Vervanging van een bestuurder. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
De heer Wim De Waegenaere neemt ontslag als bestuurder bij de Intergemeentelijke
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon).

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op
het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 14 van de statuten van Psilon heeft de stad Kortrijk recht op twee
mandaten van bestuurder.
Deze moeten gemeenteraadslid zijn, tenzij het iemand betreft van wie de deskundigheid
met betrekking tot de doelstellingen van de intergemeentelijke vereniging manifest
aantoonbaar is en de voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd wordt (dit was het geval bij de
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heer Wim De Waegenaere).
Volgens artikel 15 van de statuten van Psilon is de duur van het mandaat van bestuurder
vastgesteld op zes jaar.
Volgens hetzelfde artikel eindigt het ingevolge vernieuwing van de gemeenteraden na
verkiezingen.

Artikel 15 § 5 van de statuten van Psilon bepaalt dat indien door ontslag of een of meer
mandaten van bestuurder vacant komen, de raad van bestuur voorlopig, in afwachting dat
door de eerstvolgende algemene vergadering in de vervanging wordt voorzien, de
plaatsvervanger benoemt, op voordracht van de gemeenteraad van de gemeente die de
uittredende bestuurder had voorgedragen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2014 de heer Wim De Waegenaere voor
te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die
eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in
2019.
Hij werd door de algemene vergadering van 27 maart 2013 benoemd als bestuurder.

Per e-mail van 17 maart 2014 neemt de heer Wim De Waegenaere ontslag als bestuurder
bij Psilon.
Het is aangewezen dat de gemeenteraad in zijn vervanging voorziet.

De voordracht van de heer Hans Boels wordt verantwoord aan de hand van zijn curriculum
vitae:

Opleidingen

1982-1988:    Latijn-Wiskunde        (Sint-Jozefscollege – Aalst)

1988-1993:    Burgerlijk Electro-technisch Werktuigkundig ingenieur - produktietechnieken
                    (K.U.L.)

2000-2001:    Vlerick Management School – programma Excellence

 

Professionele carrière

07/1993-12/1993:     Opleiding industriële ontstoffingstechnieken bij Keller Lufttechnik
GmbH & Co.KG in D-Kirchheim unter Teck.

01/1994-12/1996:     Verkoopsingenieur Keller Lufttechnik Benelux

01/1997 – heden:     Zaakvoerder van familiale vennootschappen onder holding Lybover
bvba (structuur: zie hieronder)

 

Onafhankelijke bestuursfuncties:
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Bestuurder VOKA West-Vlaanderen, Kortrijk

Bestuurder Top Motors NV, Wevelgem

Bestuurder Maes & Zoon NV, Roeselare

Bestuurder Waregem Gaver Tennis Club VZW, Waregem

 

Familiale vennootschappen

Onder de familiale holding Lybover bvba (50/50 verhouding met  broer Filip Boels)
opereren op heden 4 werkvennootschappen, waarin ik bestuurder ben:

Keller Lufttechnik Benelux ( ) , studie- en verkoopsbureauwww.keller.be
gespecialiseerd in

Industriële ontstoffingen
Industriële mengtechnieken
RWA en RWC: Rook- en warmte afvoer en – compartimentering in
parkeergarages en industriële gebouwen

Keller France Sarl, studie- en verkoopsbureau gespecialiseerd in industriële
ontstoffingen.
Hafibo NV (  ) , maatwerkbedrijf voor industriële toepassingenwww.hafibo.be
gespecialiseerd in :

Plaat- en profielbewerking
Industriële montages
Piping

 In de verschillende metaalsoorten

BULK .ID (  ), agentuurbureau voor verschillende Duitse principalen,www.bulkid.be
gespecialiseerd in:

Scheidingstechnieken voor recyclage-industrie
Handling-installaties voor Bulk-overslag
Verwerkingsmachines voor de schroot-industrie.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 40
raadsleden deelnemen, waarbij de raadsleden J. de Béthune en S. Vanneste bijkomend
aanwezig zijn, en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 41, luidt als volgt:

- BOELS Hans: 21 ja stemmen, 8 nee stemmen, 8 onthoudingen
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- DESTOOP Astrid: 11 ja stemmen, 22 nee stemmen, 4 onthoudingen
- MATTHIEU Catherine: 2 ja stemmen, 26 nee stemmen, 9 onthoudingen
3 ongeldige stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heer Hans Boels voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van
de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
(Psilon) voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019 ter vervanging van de heer Wim De
Waegenaere.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2013/1-Intercommunales/Psilon/statuten Psilon.pdf
Bijlage bij dit besluit:
G:/bestuurszaken/zMandaten/2013-2018/1-Intercommunales/Psilon/GR 04-02-2013 -
Psilon.pdf
Bijlage bij dit besluit:
G:/bestuurszaken/zMandaten/2013-2018/1-Intercommunales/Psilon/mail Wim De
Waegenaere.pdf
Bijlage bij dit besluit:
G:/bestuurszaken/zMandaten/2013-2018/1-Intercommunales/Psilon/mail Jan
Sabbe.pdf

5 2014_GR_00033 Vereniging Ons Tehuis - Meerjarenplan
2014-2019. Budget 2014. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 17 februari 2014 haar meerjarenplan ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper,
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Conform Omzendbrief BB 2013/06 moet, in geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere
OCMW’s de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget als het past binnen het meerjarenplan.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het meerjarenplan 2014-2019 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren.

2 .
Kennis te nemen van het budget 2014 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/brief 17-02-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/statuten VOT.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/omzendbrief BB 2013-6.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/MJP 2014-2019 en Budget
2014.pdf

7 april 2014 19:18 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 19:18 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

6 2014_GR_00039 Bevoegdheden
gemeenteraad/schepencollege - Definitie
dagelijks bestuur - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Conform artikel 43§2, 9° van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om
vast te stellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan.
De huidige definitie van dagelijks bestuur dateert van 24 september 2007 en is aan
actualisatie. Er is een wijziging gekomen in de wetgeving op de overheidsopdrachten, de
beleids- en beheerscyclus (BBC) is in werking getreden en ook de praktijk toont aan dat de
definitie van dagelijks bestuur moet aangepast worden.

Argumentatie
Deze definitie van dagelijks bestuur heeft invloed op verschillende zaken:
- de  tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester enbevoegdheidsverdeling
schepenen
- de mogelijkheid tot delegatie van het  aan de secretaris (art. 159 §2budgethouderschap
GD)
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Het college van burgemeester en schepenen kan het budgethouderschap voor
aangelegenheden van dagelijks bestuur toekennen aan de gemeentesecretaris.
De secretaris kan deze bevoegdheid m.b.t. bepaalde budgetten delegeren aan andere
personeelsleden.
- het gebruik van  (art. 162 GD)kasprovisies voor geringe exploitatie-uitgaven
De secretaris kan, na advies van de financieel beheerder beslissen aan bepaalde
personeelsleden een provisie ter beschikken te stellen om de betaling mogelijk te maken
van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel  of
onmiddellijk voor de goede werking van de dienst moeten gedaan worden.
- de vrijstelling van de verplichting inzake het voorafgaand visum (art. 160 §2 GD)
In een vorige versie van het gemeentedecreet kon de gemeenteraad alleen zaken van
dagelijks bestuur vrijstellen van het verplichte  door de financieel beheerder. Sindsvisum
het hersteldecreet is die beperking weggevallen. 
Conform artikel 160 §2 GD kan de gemeenteraad binnen de perken die vastgelegd zijn
door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel beheerder, bepaalde
catergorieën van verrichtingen uitsluiten van visumverplichting.
In het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 is bepaald dat de
gemeenteraad de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de
aangenomen factuur conform de wetgeving op de overheidsopdrachten  kan uitsluiten van
visumverplichting. Dit bedrag is vastgesteld op 8.500 euro, excl. BTW.

De definitie van dagelijks bestuur dient voor verschillende domeinen vastgesteld te
worden:
- overheidsopdrachten
- contracten m.b.t. evenementen, activiteiten en projecten, die niet onder de wetgeving op
de overheidsopdrachten vallen
- beheer van patrimonium, zowel onroerend als roerend
- vrijstelling van visum.

Het ontwerp van definitie werd zowel in het financieel comité als in het managementteam
besproken en gunstig geadviseerd.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Verder wordt verwezen naar de artikels 159, 160 en 162 van het gemeentedecreet, op
basis waarvan de gemeenteraad bevoegd is.

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

Adviezen

Fin
Advies: Gunstig advies

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt:
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
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Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K.
Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A.
Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, B. Caron
16 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt,
P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De definitie van dagelijks bestuur als volgt vast te stellen:

Overheidsopdrachten
A. Vaststellen voorwaarden en bepalen wijze van gunnen
Als opdracht van dagelijks bestuur in de zin van artikel 57 §3, 5°GD worden
beschouwd de werken, leveringen en diensten waarvan de waarde van de totale
opdracht niet hoger is dan , en dit binnen de perken150.000 euro, exclusief BTW
van de daartoe op het  ingeschreven kredieten.exploitatiebudget
Dezelfde regeling is van toepassing op de kredieten die zijn opgenomen in het 

, enkel voor zover zij betrekking hebben op investeringsbudget instandhoudings-
. Deze begrippen kunnen als volgt gedefinieerden onderhoudsinvesteringen

worden: investeringen gericht op het in stand houden en onderhouden van
gebouwen, terreinen, wegen en (medegaande) infrastructuur.

Als opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van artikel 57 §3, 5° GD worden
eveneens beschouwd: werken, leveringen en diensten die vereist zijn ingevolge 

, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden, ongeacht hundringende spoed
waarde, en dit binnen de perken van de daartoe op het exploitatie- of
investeringsbudget ingeschreven kredieten. Op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt kennis gegeven van de krachtens deze bepaling uitgeoefende
bevoegdheid, waarvan de gemeenteraad akte neemt.

B. Wijzigingen die geen bijkomende uitgaven met zich mee brengen van meer dan
10%
Het college van burgemeester en schepenen krijgt tevens delegatie om tijdens de
uitvoering van een opdracht hieraan iedere wijziging aan te brengen die het nodig
acht, in zover hieruit  zoudengeen bijkomende uitgaven van meer dan 10%
voortvloeien, dit in het kader van het dagelijks bestuur.

C. De goedkeuring van overeenkomsten die afgesloten worden in uitvoering van
projecten waarvan de investeringen nominatief in het budget zijn opgenomen of
waarvan de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van gunnen heeft vastgesteld,
wordt, ongeacht de duur van de overeenkomst, eveneens gedelegeerd aan het CBS.

Contracten mbt evenementen, activiteiten en projecten, die niet onder wetgeving
overheidsopdrachten vallen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het sluiten van
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overeenkomsten met derden, zowel particulieren als andere overheden, met
betrekking tot de organisatie van een evenement, het opzetten van een activiteit of
het samenwerken voor een project, wanneer de overeenkomst wordt aangegaan
voor ten hoogste 1 jaar.

Beheer van patrimonium
Onroerend patrimonium
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om onroerende goederen
contractueel via huur, bruikleen of gelijkaardig in gebruik te nemen respectievelijk
aan derden in gebruik te geven, wanneer de overeenkomst wordt aangegaan voor
ten hoogste 1 jaar.
De eigendommen of de delen van eigendommen waarin stadsdiensten gevestigd zijn
of die een publieksfunctie hebben, kan het college van burgemeester en
schepenen enkel zeer tijdelijk en niet langer dan noodzakelijk ter beschikking stellen
naar aanleiding van bepaalde evenementen of activiteiten.
Overeenkomsten of ter beschikkingstellingen die buiten die grenzen of voorwaarden
gaan, moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Roerend patrimonium
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om roerende goederen
contractueel aan derden in gebruik te geven via huur, bruikleen of gelijkaardig,
wanneer de overeenkomst wordt aangegaan voor ten hoogste 1 jaar.
De museale kunstwerken, de stukken uit het stadsarchief en de historische collectie
van de stedelijke bibliotheek, kan het college van burgemeester en schepenen enkel
zeer tijdelijk en niet langer dan noodzakelijk ter beschikking stellen aan derden voor
tentoonstellingen of voor wetenschappelijke doeleinden. De nodige waarborgen
moeten worden gegeven inzake verzekering, veilig transport en presentatie of
onderzoek.
Overeenkomsten of ter beschikkingstellingen die buiten die grenzen of voorwaarden
gaan, moeten door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Vrijstelling van visum
Zijn vrijgesteld van visum vanwege de financieel beheerder:
- de verrichtingen t.e.m.  en dit  5.500 euro, excl. BTW zowel op het exploitatie-
als investeringsbudget
Voor de berekening van dit drempelbedrag moet rekening gehouden worden met de
volledige duur van de overeenkomst.
- de toelagen nominatief vermeld in het budget.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Definitie dagelijks bestuur +
delegatie/legislatuur 2013/Verslag managementteam 11.02.2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Definitie dagelijks bestuur +
delegatie/legislatuur 2013/gemeenteraadsbeslissing 24.09.2007.pdf
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7 2014_GR_00041 Immobiliën (Immo 2014/005) - Collector
"Pietje Patersbeek" (project Aquafin nr.
22.525): onder- en bovengrondse
innemingen op stadsgronden voor aanleg
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft op 28 mei 2013, een
stedenbouwkundige vergunning verleend aan de NV Aquafin voor het aanleggen van een
gravitaire collector en het aanleggen van een RWA-leiding, het bouwen van een
pompstation en 9 overstortconstructies en het uitvoeren van wegeniswerken gelegen
tussen de Etienne Sabbelaan en de Morinnestraat te Kortrijk. De plaats van de aanvraag
situeert zich langsheen de Pietje Patersbeek (onbevaarbare waterloop van 3de categorie),
voor wat betreft het tracé tussen de Etienne Sabbelaan, over de Maandagweg en de Bad
Godesberglaan tot aan de Morinnestraat, met een zijvertakking ter hoogte van de
Wielewaallaan. De werken gebeuren deels op openbaar domein en deels op privédomein.

Het doel van het project is om naast de ingebuisde Pietje Patersbeek een nieuwe
vuiwaterleiding aan te leggen, en dit over de volledige lengte van de beek vanaf de
aansluiting van het recent uitgevoerde stedelijk project in de Sint-Denijsweg tot aan de
Morinnestraat. Op dit punt zal de nieuwe collector aansluiten op de bestaande
Aquafin-collector Pluimbeek (projectnummer 93.550). In het project dienen de
verschillende gemengde aansluitingen op de huidige gemengde collector opgenomen te
worden op de nieuwe vuilwaterleiding. De bestaande koker van de Pietje Patersbeek zal
behouden worden als RWA.

De NV Aquafin wil starten met de werken in mei 2014 en vraagt nu via de directie Ruimte
(RES) - team Planning en Openbaar Domein (BOD) om een overeenkomst tot vestiging van
erfdienstbaarheden op diverse stadsgronden gelegen Etienne Sabbelaan - Maandagweg -
Bad Godesberglaan - Gerstelaan - Beeklaan - Albert Einsteinlaan (1.036 lopende meter met
inspectieputten) en een verkoopbelofte (3 bovengrondse innemingen met een totale
oppervlakte van ongeveer 307m²) te ondertekenen. De NV Aquafin betaalt hiervoor aan de
stad, een vergoeding van €4.008 + €44.804. Deze vergedingen zijn als volgt samengesteld
volgens de hangbare tarieven van de NV Aquafin: 1.036 lopende meter aan €3 of €3.108 +
36 inspectieputten aan €25 of €900 + 111m² woongebied aan €220 of €24.420 + 196m²
gebied voor wetenschapspark aan €104 of €20.384.

Er worden eerst een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden en een
verkoopbelofte ondertekend. Later en dit uiterlijk 4 maanden na aanvang van de werken,
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zullen authentieke akten verleden worden door notarissen Liesbet Degroote & Dirk Van
Haesebrouck BVBA. De kosten hiervoor zijn ten laste van NV Aquafin.

Argumentatie
De ondertekening van de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden en de
verkoopbelofte maken beide daden van beschikking uit en behoren tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
In te stemmen met de vestiging van erfdienstbaarheden, om reden van openbaar nut, op
stadsgronden in de omgeving van de Pietje Patersbeek en kadastraal gekend Kortrijk, 4de
afdeling, sectie C, nrs. 401/D, 401/F, 368/W, 367/W, 371/C, 715/A, 717/A, 718/A, 746/C,
748/A, 752/C, 750/A, 751/C, 758/D, 749/B en 411/M3 ten behoeve van de aanleg en
uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen opgenomen
in het ontwerp van overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, waarvan de
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

2 .
In te stemmen met de verkoop van ongeveer 307m² stadsgrond, om reden van openbaar
nut, in de omgeving van de Pietje Patersbeek en te nemen uit de kadastrale percelen
Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nrs. 368/W, 758/D en 749/B ten behoeve van de aanleg en
uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen opgenomen
in het ontwerp van verkoopbelofte, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is
opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Stedenbouwkundige vergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan inneming 3, 4 & 19.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan inneming 3, 4 & 19.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan inneming 3, 4 & 19.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan inneming 12 & 14 t.e.m. 17.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp overeenkomst tot vestiging van
erfdienstbaarheden.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/0 GEMEENTERAAD/2014/(4) 07 APRIL
2014/voorbereiding/Ontwerp verkoopbelofte.pdf
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8 2014_GR_00046 Immobiliën (Immo 2014/002) -
Ingebruikgeving stadsgebouwtje gelegen
Aalbekeplaats te 8511 Kortrijk-Aalbeke. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Vóór de heraanleg van Aalbekeplaats stond er een wegneembare frituurinrichting op grond
eigendom van het Vlaamse Gewest. Naar aanleiding van de werken werd er geopteerd om
een gebouwtje te plaatsen, waarin de frituur kon gehuisvest worden en werd er mondeling
afgesproken dat betrokkene kon terugkeren in dit gebouwtje en dat hij bij de
ingebruikneming van de nieuwe infrastructuur, het laagste tarief voor frituren als retributie
zou moeten betalen. Tijdens de werken mocht de uitbater tijdelijk op privaat domein zijn
frituurinrichting uitbaten. De grond waarop het gebouw staat, zal door het Vlaamse Gewest
aan de stad verkocht worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 januari 2014, punt 16,
een abonnement ambulante handel verleend aan de heer Gregori Lecointre en dit voor de
uitbating van frituur-snacks op Aalbekeplaats.

In zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 10 maart 2014, punt 8,
werd de overname van dit abonnement door Greg's Snack BVBA goedgekeurd. De heer
Gregori Lecointre is zaakvoerder in deze vennootschap.

Het gebouwtje is ondertussen gebouwd en de heer Lecointre wil nu overgaan tot de
binneninrichting ervan.

Argumentatie
Het betreft een stadsgebouwtje dat in gebruik wordt gegeven aan een BVBA, waardoor er
geopteerd wordt om een gebruiksovereenkomst op te stellen waarin er een aantal
afspraken met betrekking tot het gebruik van het stadseigendom zijn vastgelegd. Deze
afspraken betreffen onder meer de opmaak van een plaatsbeschrijving, het niet
aanrekenen van een vergoeding in ruil voor de tenlasteneming van het
eigenaarsonderhoud door de gebruiker, de gebruiker moet zich ook verzekeren als
eigenaar en hiervan een bewijs leveren, ... 

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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1.  
2.  
3.  
4.  

1 .
In te stemmen met de ingebruikgeving van het stadsgebouwtje gelegen Aalbekeplaats te
8511 Kortrijk-Aalbeke aan BVBA Greg's Snack voor de uitbating van een frituur-snacks 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: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS 27januari2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS 10maart2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Gebruiksovereenkomst.pdf
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9 2014_GR_00038 Immobiliën (Immo 2005/028) -
Overdracht 39m² grond gelegen
St.-Denijseweg in VK "Goed te
Bouvekerke" voor de realisatie van een
distributiecabine. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De gewesteliijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft op 03/08/2010 een
verkavelingsvergunning afgeleverd aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en dit voor
het verkavelen van stadsgronden gelegen Ambassadeur Baertlaan - Schaapsdreef -
Sint-Denijseweg te Kortrijk in 58 loten voor woningbouw. Voor de realisatie van deze
verkaveling is een distributiecabine elektriciteit vereist.

De gemeenteraad heeft in zitting van 14 oktober 2013, punt 5, ingestemd met de
onderhandse verkoop van 58 kavels bouwgrond, zoals afgebeeld op het verkavelingsplan
"Goed te Bouvekerke"; het ontwerp van lastenkohier; de verkoopprijs €240 per m² en de
doorstorting van de opbrengst naar het SOK.

Als verkavelaar moet men echter ook instaan voor de aanleg en de oprichting van de
installaties voor de distributie van elektriciteit, openbare verlichting en aardgas. Eandis
heeft hiervoor reglmenten opgemaakt die werden goedgekeurd door de raden van bestuur
van Gaselwest d.d. 23/03/2012, IMEA d.d. 20/03/2012, IMEWO d.d. 23/03/2012, Intergem
d.d. 22/03/2012, Iveka d.d. 20/03/2012 en Ivertek d.d. 19/03/2012.

Argumentatie
In artikel 5 van het reglement opgemaakt door Eandis met betrekking tot
privé-verkavelingen staat gestipuleerd dat de terreinen voor de oprichting van de
distributiecabines door de verkavelaars kosteloos moeten worden afgestaan aan de
distributienetbeheerder.

Aangezien het hier stadsgrond betreft en een overdracht, een daad van beschikking
uitmaakt, behoort de goedkeuring van deze overdracht van 39m² stadsgrond uit het
kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 768/A voor de realisatie van een
distributiecabine elektriciteit door Gaselwest tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

1 .
In te stemmen met de overdracht van 39m² stadsgrond gelegen Sint-Denijseweg te
Kortrijk, te nemen uit het kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 768/A, om
reden van openbaar nut, meer bepaald voor de realisatie van een distributiecabine
elektriciteit door Gaselwest in de VK 'Goed te Bouvekerke' en dit conform de bepalingen
opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door notaris De Witte, waarvan de
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing gemeenteraad d.d. 14okt2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Reglement Eandis priv-verkaveling elektriciteit.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan Arcadis Belgium NV d.d. 20jan2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp van akte.pdf
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10 2014_GR_00042 Bistro nieuw museum - Lastenkohier
betreffende de uitbating. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het nieuwe museum in het Plan Nieuw Kortrijk.

Overal in onze regio vinden we sporen terug van ons industriële verleden. Het nieuwe museum in de
Noordstraat wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere vlasteelt aan bod komt maar ook de
socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit museum wordt een waardige opvolger van het
Vlasmuseum en een toeristische trekpleister.

Het museum is gelegen in een omgeving in volle beweging. De vernieuwing van de Leieboorden heeft geleid tot
een aantrekkelijke nieuwe stedelijke omgeving met kwaliteitsvolle publieke ruimtes (kades, groen,
sportfaciliteiten, ). Deze Leiewerken hebben er mee voor gezorgd dat heel wat sites in deze omgeving in
beweging komen. De komende jaren bieden de Leieboorden en Overleie heel wat ontwikkelingskansen om
nieuwe woningen, appartementen en diensten aan te trekken. Het museum vormt dan ook een belangrijk
onderdeel binnen het stadsvernieuwingsproject Overleie dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd in
2012. De stad en heel wat partners voorzien dan ook heel wat investeringen in de komende jaren. Het museum
moet mee de trekker vormen in de verdere dynamische uitbouw van deze omgeving.

De complementariteit van de bistro, het museum en de buurt.

Een goed draaiende bistro is voor de werking van het museum cruciaal. Het zorgt ervoor dat het
museumbezoek compleet wordt. De bistro maakt dus intrinsiek onderdeel uit van het museum. Het is belangrijk
dat de bezoekers van het museum tijdens de openingsuren terecht kunnen in de bistro.

Daarnaast heeft de bistro zijn rol als nieuwe ontmoetingsplaats en trekpleister van het museum aan het
Leieplein op Overleie. Het draagt bij tot de dynamiek van dit stukje herwonnen stadscentrum.

Argumentatie
In functie van de uitbating van de bistro van het nieuwe museum werd in samenwerking
tussen de directies Mens, team Musea en Erfgoed en Bedrijfsvoering, team Projecten en
Communicatie en Recht een ontwerp van lastenkohier opgemaakt, dat als volgt is
opgebouwd.

In de preambule wordt het museum gesitueerd, gelegen in een omgeving in volle
beweging. Er wordt gewezen op de complementariteit van de bistro, het museum en de
buurt, met een oplijsting van wat gezien wordt als de belangrijkste museum- en/of
bistrobezoekers, zijnde vooreerst de eigenlijke museumbezoekers (groepen/senioren,
gezinnen/scholen, toeristen), verder ook de fietstoeristen, de stads-buurtbewoners en de
MICE-toerist (type van toerisme waarbij grote(re) groepen tezamen worden gebracht voor
een bepaald doel op een meestal wel vooraf gepland tijdstip). Er wordt verduidelijkt op
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basis van welke criteria de concessie wordt toegewezen (concessieprijs, 40 punten en
businessplan, 60 punten, onderverdeeld (telkens 20 punten) over een investeringsplan,
een exploitatieplan en referenties en ervaringen in de horecasector).

Na de preambule volgt het eigenlijke lastenboek, met navolgende hoofdstukken:

I. Voorwerp en toewijzing van de concessie

II. Prijs van de concessie

Er wordt voorgesteld de minimum instelprijs vast te stellen op 12.000 euro, exclusief BTW,
te verhogen met een forfaitair bedrag van 4.000 euro, exclusief BTW voor de facilitaire
kosten die de stad opneemt (dagdagelijkse schoonmaak van de met het museum gedeelde
sanitaire ruimtes en aanpalende gangen, de schoonmaak van de buitenbeglazing, het
onderhoud van de branddetectie en de Wi-Fi verbinding). De instelprijs wordt voorgesteld
vertrekkende van gekende gegevens uit andere dossiers maar ook rekening houdend met
de kwaliteitseisen die gesteld worden naar de concessiehouder toe en de investeringen die
nog van hem verwacht worden. De economische situatie heeft bovendien in gelijkaardige
dossiers uitgewezen dat het niet evident is om een goede concessiehouder te vinden, die
bovendien ook nog eens bereid is te investeren. Wanneer de BTW nog in aanmerking
wordt genomen betekent dit toch al een minimale jaarlijkse uitgave voor de
concessiehouder van 20.000 euro.

III. Duur van de concessie

Zoals gebruikelijk wordt voorgesteld de concessie toe te wijzen voor een periode van 9
jaar, die een aanvang zou nemen op 01 oktober 2014. Beide partijen kunnen de concessie
om de 3 jaar beëindigen mits opzeg van 3 maanden.

IV. Uitbatingsvoorwaarden waaronder de concessie wordt toegestaan

De openingsuren worden in gemeen overleg vastgesteld maar de bistro moet in elk geval
open zijn tijdens de normale openingsuren van het museum en bij events.

De concessiehouder verkrijgt een exclusief recht tot het verhandelen van drank en
versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimte. De stad kan wel zogenaamde
MICE-activiteiten organiseren in andere ruimtes dan de bistro en dan kan de stad fysische
personen/rechtspersonen machtigen om in die andere ruimtes drank en versnaperingen te
verhandelen. Evenwel staat de concessiehouder, op zijn verzoek, voor de catering in, mits hij zich hiervoor
structureel kan organiseren (personeel, uitrusting, …-kwalitatieve catering) én dit kan doen tegen een
concurentiële prijs (concurrentiële catering). Dit alles moet blijken uit het businessplan van de concessiehouder.

Verder wordt zoals gebruikelijk  bepaald dat de muziek niet hinderlijk mag zijn, dat de uitbating moet gebeuren
op een stijlvolle manier waarbij het imagobeleid van de stad wordt gevolgd enz.

V.Inrichtingswerken (Infrastructuur)

De bistro wordt ter beschikking gesteld in de bestaande toestand, waarbij reeds een aantal nader vernoemde
inrichtingswerken door de stad zijn uitgevoerd. Het komt aan de concessiehouder toe om in te staan voor de
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inrichting van bar en keuken en dit is op te nemen in het businessplan.

Er zijn formules uitgewerkt, gelijkaardig aan wat in vorige lastenboeken is opgenomen, in verband met de
juridische situatie van de gedane investeringen bij het einde van de concessie. Bij een normaal einde, na 9 jaar,
of voortijdige beëindiging door de concessiehouder komt alles kosteloos toe aan de stad. Dit is een stuk
concessievergoeding in natura. Bij voortijdige beëindiging van de concessie door toedoen van de stad (en
zonder dat er sprake is van wanprestatie in hoofde van de concessiehouder) wordt een gedeelte van de door de
concessiehouder gedane investeringen terugbetaald.

VI. Verbruikskosten van water, gas en electriciteit. Kosten van telefoon.

De kosten van het water-, elektriciteits- en gasverbruik, alsook van de huur voor de afzonderlijke tellers voor de
ruimtes die in concessie gegeven worden, worden rechtstreeks door de betrokken nutsmaatschappijen aan de
concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk verbruik.

 Alle telefoonkosten zijn ten laste van de concessiehouder.

VII. Belastingen, verzekeringen en aansprakelijkheid.

Alle heffingen die hun oorsprong vinden in de concessie zijn ten laste van de concessiehouder. De
concessiehouder moet uiteraard ook de nodige verzekeringen afsluiten.

VIII. Moraliteitsvereisten met betrekking tot de uitbater en eventuele aangestelden

Iedereen die effectief in de uitbating betrokken wordt moet vooraf aanvaard worden door het college van
burgemeester en schepenen en dit met voorlegging van een bewijs van goed zedelijk gedrag.

IX. Wanprestatie - Sancties

Wanneer de uitbating van de bistro in het gedrang komt door wanprestatie van de uitbater zal de stad zelf het
nodige kunnen doen en dit volledig op kosten van de nalatige uitbater.

X. Borgtocht

De concessiehouder dient een financiële waarborg te stellen ten bedrage van 1.000 euro tot zekerheid van het
nakomen van zijn verbintenissen.

XI. Modaliteiten die verband houden met de aanbesteding

XII. Algemeenheden

De raad hoort het amendement van fractieleider K. Detavernier betreffende de
openingsuren van de bistro in het nieuwe museum, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Tijdens de RC is gebleken dat de bistro open moet gaan met de opening van het nieuwe
museum. De openingsuren zullen afgestemd worden op deze van het museum. Een goed
draaiende bistro is cruciaal voor de werking van het nieuwe museum in de Noordstraat.
Daarnaast heeft de bistro een rol als ontmoetingsplaats en trekpleister van het museum
aan het Leieplein op Overleie. Het draagt bij tot de dynamiek van dit stukje herwonnen
stadscentrum. Bovendien moet de bistro ook een bestemming worden voor het fiets- en
wandeltoerisme langs de Leie.
Welnu, om precies tegemoet te komen aan voorgaande en om het voor potentiële
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uitbaters mogelijk te maken om een haalbaar en lucratief business plan op te kunnen
maken, stel ik voor om via de uitbatingsvoorwaarden er expliciet voor te zorgen dat de
bistro ook buiten de openingsuren van het museum kan en zal geopend worden.
Concreet stel ik voor om de formulering onder "IV. Uitbatingsvoorwaarden" die thans luidt:
De openingsuren worden in gemeen overleg vastgesteld maar de bistro moet in elk geval
open zijn tijdens de normale openingsuren van het museum en bij events.

Alvs volgt aan te passen:
De openingsuren worden in gemeen overleg vastgesteld maar de bistro moet in elk geval
open zijn tijdens de normale openingsuren van het museum, bij events en tijdens de
periode van 15 mei tot 15 september op vrijdag en zaterdag, telkens tot minstens 22.00
uur."

Dit amendement wordt als volgt geamendeerd door raadslid P. Jolie:
'Er moet ook flexibiliteit zijn wat betreft de periode, vandaar dat het begrip 'minstens' moet
komen net voor 'tijdens de periode van 15 mei tot 15 september op vrijdag en zaterdag,
telkens tot minstens 22.00 uur'.

De raad gaat over tot de stemming over het aangepaste amendement waarvan de uitslag
luidt als volgt:
34 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral,  F. Santy,
P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, B. Caron
6 onthoudingen: L. Lybeer, R. Deseyn, P. Soens, F. Rodenbach, M. Seynaeve, I.
Verschaete

Het aangepaste amendement is bijgevolg aangenomen.

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming over het punt zelf, waarvan de uitslag luidt
als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K.
Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A.
Weydts, P. Roosen
18 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt,
P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron, M.
Seynaeve, I. Verschaete

 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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1 .
In te stemmen met het voorgelegde ontwerp van lastenkohier, luidend als volgt:

"LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE BISTRO VAN HET ‘MUSEUM AAN DE LEIE’

PREAMBULE VOOR HET LASTENKOHIER

Het ‘Museum aan de Leie’ (Werktitel) in het Plan Nieuw Kortrijk.

Overal in onze regio vinden we sporen terug van ons industriële verleden. Het museum aan de Leie (Bemerk dat
de uiteindelijke naam later wordt vastgesteld) op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de
zuivere vlasteelt aan bod komt maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit museum wordt
een waardige opvolger van het Vlasmuseum en een toeristische trekpleister.

Het museum is gelegen in een omgeving in volle beweging. De vernieuwing van de Leieboorden heeft geleid tot
een aantrekkelijke nieuwe stedelijke omgeving met kwaliteitsvolle publieke ruimtes (kades, groen,
sportfaciliteiten, ). Deze Leiewerken hebben er mee voor gezorgd dat heel wat sites in deze omgeving in
beweging komen. De komende jaren bieden de Leieboorden en Overleie heel wat ontwikkelingskansen om
nieuwe woningen, appartementen en diensten aan te trekken. Het museum vormt dan ook een belangrijk
onderdeel binnen het stadsvernieuwingsproject Overleie dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd in
2012. De stad en heel wat partners voorzien dan ook heel wat investeringen in de komende jaren. Het museum
moet mee de trekker vormen in de verdere dynamische uitbouw van deze omgeving.

Meer info: www.kortrijk.be/overleie

De complementariteit van de bistro, het ‘Museum aan de Leie’ en de buurt.

Een goed draaiende bistro is voor de werking van het museum cruciaal. Het zorgt ervoor dat het
museumbezoek compleet wordt. De bistro maakt dus intrinsiek onderdeel uit van het museum. Het is belangrijk
dat de bezoekers van het museum tijdens de openingsuren terecht kunnen in de bistro.

Daarnaast heeft de bistro zijn rol als nieuwe ontmoetingsplaats en trekpleister van het museum aan het
Leieplein op Overleie. Het draagt bij tot de dynamiek van dit stukje herwonnen stadscentrum.

De belangrijkste museum en/of bistrobezoekers zijn hieronder opgelijst :

1)     De museumbezoeker

De meeste mensen beschouwen een bezoek aan een museum echt als een uitstap. Je doet een leuke activiteit
en gaat uit eten of drinken in een andere stad. Het is een totaalbeleving. Het is dus zeer cruciaal dat een
bezoeker zowel voor als na zijn bezoek kan genieten van een drankje of zelfs een hapje. We vragen in het
bijzonder aandacht voor deze doelgroepen:

1.1   groepen / senioren

In een groepsuitstap is het samenzijn erg belangrijk. Met andere woorden de koffie is net zo belangrijk als het
museum zelf en groepen nuttigen dit bij voorkeur in de dichte nabijheid van het museum.    

1.2   gezinnen / scholen

Een uitstap gaat op het tempo van de kinderen. Na het vermoeiende museumbezoek is het dus hoogtijd om
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even tot rust te kopen in een kindvriendelijke bistro. Gezinnen kiezen net als scholen meestal wel voor een
budgetvriendelijke oplossing.

1.3   toeristen

Het museum ontvangt ook buitenlandse bezoekers (25% in het vorige museum). De concessiehouder gaat hier
op een flexibele wijze mee om, vanuit de klantgerichtheid die eigen is aan de Stad als organisatie.

2)     de fietstoerist

Het ‘Museum aan de Leie’ is een belangrijk knooppunt in het fietsnetwerk van de Leiestreek. Het is zelfs een
fietsinrijpunt ofwel het start- en eindpunt voor vele fietsers. Dus ook de fietsers die het museum niet bezoeken
zullen gebruik maken van de bistro met haar Leieterras.

3)     de MICE-toerist

Het ‘Museum aan de Leie’ is een MICE[1]-faciliteit. Op deze manier fungeert de bistro als eerste keuze bij de
MICE-activiteiten en kan de concessiehouder op deze manier ook genieten van deze extra inkomsten maar dit
dan wel onder de toepassingsvoorwaarden die nader uiteengezet worden in artikel 7.

4)     de stads-/buurtbewoner

De bistro kan ook als een interessante ontmoetingsplek fungeren voor de mensen uit de buurt of uit de stad. Op
dit moment is het aantal horecazaken langs de vernieuwde Leieboorden relatief beperkt. Dit biedt kansen om
ook buiten de eigenlijke openingsuren van het museum publiek aan te trekken en mee de trekker te zijn in de
opleving van deze omgeving in volle beweging.

De look en feel van de bistro

De bistro maakt intrinsiek onderdeel uit van het museum. Hij bevindt zich in hetzelfde gebouw en biedt de
eerste aanblik op de museumsite van de kant van de Noordstraat. Het is belangrijk dat deze dezelfde look and
feel uitstraalt. Een levendige bistro draagt bij tot de dynamiek van de Noordstraat en als aantrekkingspool voor
het museum.

De bistro op het gelijkvloers is volledig geïncorporeerd binnen het museum waarbij de beglaasde raampartij
tussen bistro en museum zorgt voor de nodige interactie tussen beide. 
De ontwerper van het museum, noA architecten uit Brussel, heeft het concept van de inrichting en de
materialisatie voor het museum volledig doorgetrokken naar de bistro, waardoor de complementariteit tussen
beide wordt versterkt. 
De ontwerper vertrok hierbij vanuit het industriële kader, bepaald door de locatie en het verleden welke
vasthangt aan het gebouw alsook vanuit het verhaal dat het museum brengt. Dit industriële kader wordt vorm
gegeven door de materialisatie van zowel binnenwanden, vaste constructies, doe-elementen, bureaus, kasten,
rekken, … welke bijdragen tot deze industriële look en feel. 

De Stad heeft reeds de nodige inrichtingswerken voor de bistro uitgevoerd in analogie met het concept van de
ontwerper om de look en feel van museum en museumbistro op elkaar af te stemmen. Deze complementariteit
is ook een belangrijk facet in de looptijd van de concessie waarbij de Stad zal bewaken dat eventuele
inrichtingsvoorstellen van de concessiehouder steeds zullen worden afgetoetst aan het initiële concept van de
ontwerper.
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De kaart van de bistro bepaalt wat er gegeten en gedronken kan worden. Het is belangrijk dat dit past bij het
publiek van het museum en de sfeer die het museum wil uitdragen.

TOEWIJZING CONCESSIE

De concessie zal worden toegewezen op basis van volgende gunningscriteria :

     1) De door de inschrijver voorgestelde concessieprijs (40 punten)

Bij het bepalen van de jaarprijs dient rekening gehouden met de volgende elementen, onderdeel van de voor te stellen

concessieprijs:

 De minimale instelprijs van 12.000,00 euro op jaarbasis (excl.btw) met een jaarlijkse indexatie voor de in concessie

gegeven ruimtes ;

Het forfait van 4.000,00 euro per jaar (excl.btw), jaarlijks te indexeren, voor de door de stad gedragen facilitaire kosten nl.

de dagdagelijkse schoonmaak van de met het museum gedeelde sanitaire ruimtes en aanpalende gangen, de schoonmaak

van de buitenbeglazing, het onderhoud van de branddetectie en de Wi-Fi-verbinding ;

De kosten voor de baruitrusting en de keukenuitrusting zijn ten laste van de concessiehouder (zie artikel 13).

De kosten van het water-, elektriciteits- en gasverbruik, alsook van de huur voor de afzonderlijke tellers worden
rechtstreeks door de betrokken nutsmaatschappijen aan de concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk
verbruik.

Alle telefoonkosten zijn ten laste van de concessiehouder.

De kosten voor schoonmaak van de in concessie gegeven ruimtes, incl. binnenbeglazing, zijn ten laste van de
concessiehouder.

De voorgestelde prijs voor de concessie zal per trimester aangerekend worden zoals aangegeven in artikel 2;

     2) Het businessplan (60 punten)

De kandidaat - concessiehouder maakt zijn missie duidelijk via een exploitatie- en investeringsplan.

investeringsplan (20 punten)

De kandidaten schrijven een visietekst over hoe zij de materiële invulling van de horecazaak zien en geven aan
welke investeringen daarvoor nodig zijn.

exploitatieplan (20 punten)

De kandidaten schrijven een concreet uitgewerkte visietekst over hoe zij de exploitatie  van de horecazaak en
hun relatie met het museum zien, conform de aanwijzingen in de preambule. De kandidaten zijn zich daarbij
bewust van het belang dat wordt gehecht aan de binding met de stad en het lokale leven en aan de inpassing
van het bistroconcept in het algemene imago van de Stad Kortrijk.

referenties en ervaring in de horecasector (20 punten)

De kandidaten geven duiding en bewijs van nuttige beroepservaring. (opleiding, referenties, …)
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toewijzing

De voorstellen zullen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie samengesteld uit juryleden met
volgende affiniteit :

exploitatie museum

stadsarchitect

projectleider Wijk Overleie

expert Horeca

expert Museumsector

I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE

Artikel 1.

De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de bistro van het museum aan de
Leie, Noordstraat 28 Kortrijk.

De in vergunning gegeven ruimtes voor uitbating van de bistro zijn: bistroruimte, keuken, drankenberging in
kelderverdieping. De sanitaire lokalen en aanpalende gangen zijn gedeelde ruimtes met het museum.

De concessiehouder zal beschikken over een zuidelijk geëxposeerd terras in aansluiting met de bistro. Het
sfeervolle en levendige museumplein met geïntegreerd terras wordt ontworpen en aangelegd door
ontwerpbureau Studio Basta uit Kortrijk.

Het technische lokaal waar stookketel en tellers zijn ondergebracht, behoort niet tot de concessie. De
vergunninghouder krijgt wel toegang tot deze ruimte voor onderhoud en bediening van de centrale verwarming
en opname van de tellers. Dit lokaal moet echter steeds gesloten zijn en mag in geen geval gebruikt worden
voor het stapelen van goederen.

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in samenspraak tussen de Stad en de
concessiehouder en dit op gedeelde kosten.

Indien in de in concessie gegeven ruimtes belangrijke wijzigingen worden aangebracht nadat de
plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en op gedeelde kosten een bijvoegsel
bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

II. PRIJS VAN DE CONCESSIE.

Artikel 2.

Het ingezonden aanbod zal het bedrag vermelden dat de kandidaat - concessiehouder zich verbindt jaarlijks te
betalen gedurende de gehele duur van de concessie, met dien verstande dat dit bedrag gekoppeld is aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals hierna bepaald. Het minimum instelbedrag dat de aanbesteder zich
verplicht jaarlijks te betalen en dat, zoals hiervoor bepaald, jaarlijks geïndexeerd zal worden is vastgesteld op
twaalfduizend euro (12.000,00 €) exclusief btw, onafgezien het forfaitair bedrag van 4.000 euro exclusief btw
voor de door de Stad opgenomen facilitaire lasten (Zie hiervoor).
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Dit bedrag is trimestrieel betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te betalen op de eerste dag van
ieder trimester (01 oktober, 01 januari, 01 april, 01 juli), door storting op het door de stad opgegeven
rekeningnummer, met vermelding van de reden van betaling.

De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de
concessieovereenkomst, zijnde op 1 oktober 2014 en dit op basis van de hiernavolgende formule:

nieuwe concessieprijs    =        basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer

                                                                    aanvangsindexcijfer

 

legende

- de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding.

- het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van het
sluiten van de concessieovereenkomst;

- het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de
aanpassing van de concessieprijs.

Opmerking

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op
basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen.

III. DUUR VAN DE CONCESSIE.

Artikel 3.

De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor een ondeelbare periode van
negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 1 oktober 2014 en eindigende op 1 oktober 2023, zonder
dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is.

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst te
beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 1 oktober 2017) of op het einde van het zesde (6e)
jaar (dus per 1 oktober 2020), mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder)
hiervan in kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de
beëindiging van de lopende periode van drie (3) jaar.

De concessiehouder kan beschikken over de in concessie gegeven ruimtes vanaf 1 juni 2014 om de nodige
inrichtingswerken en de voorbereidingswerken te starten, in overleg met de Stad en mits vooraf de nodige
verzekeringspolissen te hebben voorgelegd. De concessie gaat dan in op 1 oktober 2014.

IV. UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT TOEGESTAAN.

Artikel 4.

De concessiegever bepaalt in samenspraak met de concessiehouder de openingsuren. De concessiehouder zal
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de horecazaak zeker open houden tijdens de normale openingstijden van het museum en op vraag van de
Stad/VZW Stedelijke Musea wanneer er events plaatsvinden. Deze events zullen tijdig door de verantwoordelijke
van de concessiegever worden meegedeeld aan de concessiehouder. Verder zal de concessiehouder de
horecazaak open houden minstens tijdens de periode van 15 mei tot 15 september op vrijdag en zaterdag tot
minstens 22.00 uur.

De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. De vastlegging van eventueel verlof
(sluitingsperiode) gebeurt voor zover de Stad hiermede kan instemmen bij beslissing van het college van
burgemeester en schepenen. Indien de concessiehouder een wekelijkse sluitingsdag wenst, dan zal deze vallen
op maandag.

Artikel 5.

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de aansprakelijkheid van de Stad in
casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk welke dranken en dit met respect voor de ter zake
toepasselijke wets- of verordeningsbepalingen, in de brede betekenis van het woord.

Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop van allerlei versnaperingen,

onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te

worden. Tevens mag deze opsomming desgewenst uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks en een dagschotel.

De uitbreiding in deze laatste zin mag echter niet van deze omvang zijn dat dit de hoofdactiviteit wordt en dat zodoende het

oorspronkelijk karakter van de bistro in het gedrang wordt gebracht.

Al de dranken en eetwaren moeten kwalitatief hoogstaand zijn en de zuiverheid en de bediening mogen in geen enkel

opzicht te wensen overlaten. De Stad ziet toe op deze verplichting en kan de nodige aanpassingen opleggen aan de

concessiehouder.

De prijslijst van de te koop gestelde producten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen van deze producten te

vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aangebracht worden en verder conform de ter zake

toepasselijke wetgeving.

Artikel 6.

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank, in de brede betekenis
van het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimtes, behoudens het bepaalde hierna.

Artikel 7.

De Stad kan MICE-activiteiten organiseren in andere dan de geconcedeerde ruimtes (bistroruimte). Naar
aanleiding hiervan kunnen er in deze andere ruimtes drank, in de brede betekenis van het woord en allerlei
versnaperingen verhandeld worden door fysische personen en/of rechtspersonen die daartoe gemachtigd zijn
door de Stad, zonder dat dit enige schade-eis kan wettigen in hoofde van de concessiehouder.

Evenwel staat de concessiehouder, op zijn verzoek, voor de catering in, mits hij zich hiervoor structureel kan
organiseren (personeel, uitrusting, …-kwalitatieve catering) én dit kan doen tegen een concurentiële prijs
(concurrentiële catering).

Dit alles moet blijken uit het businessplan van de concessiehouder.

Het bepaalde in de eerste paragraaf van dit artikel is opnieuw van toepassing van zodra de concessiehouder
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niet meer voldoet aan een van de twee gestelde voorwaarden (kwalitatieve catering – concurrentiële catering).

Artikel 8.

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van
stadseigendommen is de concessiehouder er toe gehouden, op het vlak van de veiligheid, om alle nodige en
nuttige maatregelen te nemen om de personen, aanwezig in de bistro, te beschermen tegen brand, paniek en
ontploffingen.

Artikel 9.

De muziek in de bistro mag nooit hinderend zijn.

Tijdens de normale openingsuren en tijdens recepties of events in het museum, zal de concessiehouder geen
muziek maken of laten maken die doordringt in het museum. Rustige achtergrondmuziek is wel altijd
toegelaten.

De concessiehouder dient er in elk geval voor te zorgen dat hij geen burenhinder/overlast, in de civielrechtelijke
betekenis van het woord, veroorzaakt.

Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de concessiehouder.

Artikel 10.

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van de bistro steeds zal gebeuren op een stijlvolle
manier, met inachtneming van de nodige beleefdheid en zorgzaamheid naar het publiek toe.

Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en afwerking van de verkochte
producten.

Hiermee volgt hij het imagobeleid van de Stad, dat door de Stad als een belangrijke beleidsoptie wordt
vooropgezet.

Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de Stad toe de concessieovereenkomst te
verbreken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevordering in hoofde van de concessiehouder.

Artikel 11.

Het plaatsen van drank-, snoep-, sigaretten- en/of muziekautomaten binnen en/of buiten de horecazaak door de
concessiehouder is verboden.

Het plaatsen van speelautomaten binnen de hele concessie is verboden.

Artikel 12.

De concessiehouder mag zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de Stad noch de buitenmuren
noch de binnenmuren van de in concessie gegeven infrastructuur voor reclamedoeleinden aanwenden. Er wordt
uitdrukkelijk bedongen dat een ontwerp met beschrijving van de eventueel aan de binnenzijde te plaatsen
lichtreclames of reclameborden – die uiteraard alleen betrekking mogen hebben op de exploitatie- vooraf aan de
goedkeuring van de Stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen, wordt onderworpen, dit
onafgezien van de wettelijke beschikkingen inzake het plaatsen van dergelijke reclame. Geen embleem,
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versieringen, prenten e.d. met welkdanig politiek karakter of strijdig met de openbare orde of de goede zeden
mogen worden opgehangen.

Een affichebord voor het aankondigen van manifestaties in de horecagelegenheid is toegelaten.

Bescheiden reclame (binnen) voor de verkrijgbare artikelen is eveneens toegelaten. Reclame voor
tabaksproducten is uiteraard verboden.

V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR).

Artikel 13

De bistro wordt ter beschikking gesteld in de bestaande toestand, met inbegrip van de inrichting zoals hieronder
summier opgesomd. De Stad heeft reeds bepaalde inrichtingswerken voor de bistro uitgevoerd in analogie met
het concept van de architecten die voor de volledige museale inrichting instonden en ter behoud van de sfeer
die voor het museum wordt vooropgesteld.

Deze inrichting wordt opgenomen in een beschrijvende staat, gemeenschappelijk opgemaakt en door beide
partijen ondertekend in de loop van de eerste maand van deze concessie. De concessiehouder laat bij het einde
van de overeenkomst de infrastructuur, met inbegrip van de inrichting, in perfecte staat van onderhoud achter
aan de concessiegever. De normale slijtage is niet toerekenbaar aan de concessiehouder.

Eventuele verborgen gebreken dienen binnen de periode van drie maanden na ingebruikname door de
concessiehouder aan de Stad gesignaleerd te worden.

De inrichtingswerken zoals reeds voorzien door de Stad zijn integraal ter beschikking van de concessiehouder en
zijn de volgende :

- de volledige elektrische uitrusting inclusief verlichting, gevoed via een individueel laagspanningsbord voor de
bistro; voor de elektriciteitsvoorziening is eveneens een afzonderlijke teller voorzien ;

- de volledige verwarmingsinstallatie met een individuele hoogrendementsketel op gas voor de bistro, gevoed
via een eigen gasaansluiting met teller ;

- de ventilatievoorziening voor de bistro ;

- de sanitaire installatie met aanvoer- en afvoerleidingen tot op de locatie van de ruimtes (keuken en
barmeubel), te verlengen tot aan de effectieve locatie van de sanitaire toestellen en kranen ;

- het barmeubel waarbij enkel de omhulling is uitgevoerd volgens het ontwerp van de architecten van het
museum; de invulling met baruitrusting (flessenfrigo’s, tapelementen, spoeltafel, werkblad,…) is door de
concessiehouder zelf te voorzien en te financieren ;

- het los meubilair bestaande uit tafels en stoelen ;

- het scheidingsgordijn tussen barmeubel en achterliggende ruimte die zo kan afgezonderd worden ;

- de sanitaire cellen zijn gedeelde infrastructuur met het museum en steeds toegankelijk na de openingsuren
van het museum.

- de keuken is een casco ruimte met enkel de aan- en afvoerleidingen voor sanitair en elektrische aansluitingen
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die zijn uit te lengen tot aan de effectieve locatie van het eindverbruik.

De inrichting van de keuken en de bar is te voorzien en te financieren door de concessienemer in functie van
zijn/haar businessplan.

Artikel 14.

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur in de bistro (zie artikel 1 - voorwerp van de
concessie) eigendom is van de Stad.

De gebeurlijke vernieuwing van deze infrastructuur op initiatief van de concessiehouder is volledig ten laste van
de concessiehouder, zonder dat de stad uit dien hoofde kan verplicht worden tot enige (financiële) tussenkomst.

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de nodig geachte
wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig verhaal heeft of zonder dat dit een
vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van de concessiehouder.

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad aangepaste) ontwerpen
onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk geval zullen alle uitgevoerde werken
dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het algemeen reglement op de arbeidsbescherming
(ARAB) en vervolgens het algemeen reglement op de elektrische installatie (AREI). De concessiehouder zal een
keuringsverslag voorleggen aan de Stad, dat afgeleverd is door een ter zake erkend organisme. Iedere
aanpassing van de infrastructuur geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving,
conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2.

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de vastgestelde
periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde infrastructuur steeds eigendom van
de Stad, bij wijze van natrekking.

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze infrastructuur kosteloos eigendom van
de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de concessiehouder, wordt
deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk.

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad, verbindt de Stad er
zich toe om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze infrastructuur.

Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule:

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A

                                             B

                                                  legende

+       kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij blijkt uit de
regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op het stadhuis, vóór de
effectieve aanvang der werken;

+       A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst;
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+       B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren.

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige beëindiging het gevolg
is van de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie van de concessiehouder, zoals bepaald in
infra.

Artikel 15.

Het meubilair, sensu lato, dient door toedoen en op kosten van de concessiehouder in een permanente staat
van goed onderhoud gehouden te worden.

De concessiehouder verplicht er zich toe om alle ter beschikking gestelde lokalen in een permanente staat van
netheid te houden en het behoorlijk onderhoud ervan te verzekeren.

Het verplicht jaarlijkse opfrissen (schilderen enz.) van de lokalen en zo nodig het meubilair is eveneens volledig
ten laste van de concessiehouder.

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de concessiehouder zich te gedragen
als een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van het woord.

Het onderhoud van de sanitaire cellen, in gedeeld gebruik met het museum, wordt uitgevoerd via de
dagdagelijkse schoonmaak van het museum zelf en is verrekend in de kostprijs van de concessie (Zie hiervoor).

Het onderhoud van de buitenramen gebeurt door de Stad (Zie hiervoor).

Het onderhoud van de branddetectie en de Wi-Fi gebeurt door de Stad (Zie hiervoor).

Artikel 16.

Eventuele aansluitingen op het T.V.- en F.M. kabeldistributienet zullen door de zorgen en op kosten van de
concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming
dient te bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 17.

De concessiehouder zal de infrastructuur en de inrichting van de bistro in goede staat onderhouden en als een
goed huisvader gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen. Hij staat in voor alle onderhoud
en voor alle herstellingen die niet ten laste van de Stad zijn.

De concessiehouder staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van wettelijke verplichtingen die van
toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij in de in concessie gegeven infrastructuur uitoefent,
bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Hij wordt geacht terzake alle informatie te
hebben ingewonnen.

Artikel 18.

De Stad kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortkomen uit
de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de Stad hiervoor de toelating of opdracht
verleend zou hebben. De ondernomen werken door de concessiehouder, gebeuren op risico van deze
concessiehouder.
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VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT - KOSTEN VAN TELEFOON.

Artikel 19.

De kosten van het water-, elektriciteits- en gasverbruik, alsook van de huur voor de afzonderlijke tellers voor de
ruimtes die in concessie gegeven worden, worden rechtstreeks door de betrokken nutsmaatschappijen aan de
concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk verbruik.

Alle telefoonkosten zijn ten laste van de concessiehouder.

VII. BELASTINGEN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 20.

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz. zijn ten laste van de concessiehouder. De concessiehouder neemt
eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en heffingen, welke ook hun oorsprong zij, in verband met
deze concessie of exploitatie en zal deze in voorkomend geval op eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de
Stad.

Artikel 21.

De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tegen de risico’s van brand, ontploffing en waterschade met
betrekking tot alle aan de concessiehouder ter beschikking gestelde infrastructuur en voor de volle waarde
ervan. De polis moet zowel het gebruikersrisico als het verhaal van buren en derden dekken en zal dus onder
meer rekening moeten houden met de aansprakelijkheid voor schade die de concessiehouder zou kunnen
berokkenen aan de omliggende goederen, lokalen en gebouwen en de verzamelingen van het museum die niet
ter beschikking van de concessiehouder zijn gesteld.

Daarnaast:

De concessiehouder verbindt er zich toe voor zichzelf en zijn personeel een verzekering af te sluiten inzake
burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.

De concessiehouder zal eveneens een verzekering inzake arbeidsongevallen afsluiten.

De concessiegever is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar in de in concessie gegeven
infrastructuur te laten verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. 

Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk zijn aangegaan bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst,
onafgezien het bepaalde in artikel 3.

Artikel 22.

De concessiehouder verbindt er zich toe op zijn kosten de infrastructuur met het nodige materiaal ter
voorkoming en bestrijding van brand te voorzien.

VIII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN EVENTUELE
         AANGESTELDEN.

Artikel 23.
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De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven, betreffende de
uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige politiereglementen nauwgezet na te
leven.

De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs van goed zedelijk
gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan een maand afgegeven werd op zijn naam (zo hij zelf
effectief optreedt in de hoedanigheid van uitbater).

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de concessiehouder.

Artikel 24.

In functie van de uitbating van de bistro mag de concessiehouder zich, volledig op eigen kosten en op eigen
risico, laten bijstaan door aangestelden.

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf aanvaard te worden door de Stad, zijnde het college van
burgemeester en schepenen.

Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de bistro dienen ze een bewijs
van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan een maand afgegeven werd op hun
naam. De hiermede gepaard gaande kosten kunnen niet verhaald worden op de stad.

IX. WANPRESTATIE - SANCTIES.

Artikel 25.

In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier voor gevolg heeft dat
de uitbating van de bistro in het gedrang komt zal de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en
schepenen, ambtshalve alle nodige en nuttige maatregelen nemen ten einde de uitbating van de bistro in
optimale omstandigheden te blijven verzekeren en dit volledig op kosten van de nalatige concessiehouder.

X. BORGTOCHT.

Artikel 26.

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de betaling in voorkomend geval van

alle kosten welke de Stad moet maken bij toepassing van artikel 25, supra, zal de concessiehouder een financiële waarborg

verrichten ten bedrage van duizend euro (1.000 euro).

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de concessiehouder bij een
erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van de concessieovereenkomst. De verworven
intrest op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom gevoegd.

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating van de stad en voor
zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze laatste voorwaarde zal door de
concessiehouder bedongen dienen te worden bij de financiële instelling waarbij de waarborg wordt bekomen.
Het bewijs daarvan wordt aan de Stad voorgelegd.

XI.MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING.

Artikel 27.
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De aanbieding voor de uitbating van de bistro moet op straffe van onontvankelijkheid gebeuren bij middel van
het aangehechte inschrijvingsformulier en mag naar keuze van de inschrijver afgegeven worden op de openbare
zitting tot het openen van de aanbiedingsschriften of rechtstreeks met de post, onder aangetekend schrijven,
toegestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen te Kortrijk.

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag, ten laatste vijf
kalenderdagen voor het openen der biedingen.

De buitenste omslag mag de naam van de aanbieder of de firmanaam van de aanbiedende maatschappij niet
kenbaar maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord "Aanbieding", de binnenste omslag zal
slechts de melding dragen "Aanbieding voor het uitbaten van de bistro van het museum aan de Leie,
Noordstraat 28 in Kortrijk”.

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in het nieuwe stadhuis - directie Bedrijfsvoering (2  verdieping),e

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, op 08 mei, om 11.00 uur.

Artikel 28.

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te hebben van het huidig
lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij een vordering tot schadevergoeding
kunnen instellen tegen de Stad, uit hoofde van onwetendheid of onbekendheid met betrekking tot de
voorwaarden en bepalingen welke vervat zijn in het lastenkohier.

XII. ALGEMEENHEDEN.

Artikel 29.

De concessiehouder of de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, kiest woonplaats te Kortrijk. Alle

briefwisseling, dienstorders, berichten of bestuurlijke of gerechtelijke bescheiden zullen aan dit adres rechtsgeldig gericht

worden.

Artikel 30.

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Stad,
zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, niet overgedragen worden aan derden.

Artikel 31.

De Stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren in de geconcedeerde ruimtes,
mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte niet met meer dan tien procent (10%) te verminderen. De
Stad behoudt zich evenzeer het recht voor om een andere bestemming te geven aan de geconcedeerde
ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen van de concessiehouder.

Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de Stad wettigen

Artikel 32.

De stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor, tussen de
aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de voordeligste schijnt en de meeste
waarborgen biedt, in combinatie prijs, kwaliteit, service en assortiment. Het heeft het recht geen gevolg te
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1.  
2.  

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  

geven aan de ingediende biedingen en een nieuwe aanbesteding te laten uitschrijven en het heeft ook het recht
zijn toewijzingsbeslissing te laten voorafgaan door een interview van kandidaten.

Artikel 33.

Het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is van toepassing, voor zover het niet
tegenstrijdig is met de artikelen van huidig lastenkohier.

Artikel 34.

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur, waarop de
desbetreffende wetgeving van toepassing is.

Artikel 35.

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de concessiehouder, tot het
bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei specifieke wetgevingen.

Artikel 36.

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken en bij betrekkingen met
derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in bestuurszaken naleven.

Artikel 37.

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de Stad voor "ne variëtur" ondertekend
worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen."

 

 

[1] MICE : (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) is een type van toerisme waarbij grote(re) groepen
tezamen worden gebracht voor een bepaald doel op een meestal wel vooraf gepland tijdstip, ook wel ‘meeting
industry’ of ‘events industry’

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/1 bijlage.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/1.1 aanduiding
geconcedeerde zones niv0.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/1.2 aanduiding
geconcedeerde zones niv-1.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/2 bijlage.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/2.1 plan museum niv0.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/2.2 plan museum niv+1.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/2.3 plan museum niv+2.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/3 bijlage.pdf
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9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  
20.  
21.  

Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/3.1 sfeerbeeld exterieur.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/3.2 sfeerbeeld niveau0.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/3.3 sfeerbeeld niveau+1.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/3.4 sfeerbeeld niveau+2.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4 bijlage.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.1 barmeubel
visualisatie.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.2 barmeubel
vooraanzicht.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.3 barmeubel
zijaanzicht.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.4 barmeubel
langsdoorsnede.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.5 barmeubel
dwarsdoorsnede.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/nieuw_museum/bistro/bijlagen/4.6 barmeubel plan.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Museumbistro,lastenkohier.doc
Bijlage bij dit besluit: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP
STADSEIGENDOMMEN.pdf

Rudolf Scherpereel

11 2014_GR_00045 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk -
Omvorming tot een gemeentelijke extern
verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm -
motiveringsverslag - statutenwijziging -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Kortrijkse ontmoetingscentra kennen een lange traditie. In de beginjaren waren de
ontmoetingscentra volledig ingebed in de stadsorganisatie. Om o.m. de programmatorische
en de financiële onafhankelijkheid van de ontmoetingscentra te garanderen werd daarna
gekozen voor afzonderlijke vzw's. Een tiental jaar terug werd beslist om tot één
overkoepelende vzw over te gaan. Aanleiding was dat naast een sterke lokale inbedding er
toch enige uniformiteit in verscheidenheid noodzakelijk was. 
Deze structuur is evenwel niet geconformeerd aan het gemeentedecreet. De onzekerheid
over een nieuw aan te nemen structuur (IVA, EVA, AGB) leidde tot menige discussie
waarbij vooral de vrees voor het aantasten van de lokale programmatorische en financiële
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onafhankelijkheid centraal stond. Gelet op deze gevoeligheid was het niet mogelijk om het
dossier af te ronden tegen 1 januari 2014.

Na een uitgebreide bevraging van het middenveld, na overleg en onderzoek naar de voor-
en nadelen van de keuze voor de een of andere rechtsvorm is men tot de conclusie
gekomen dat de rechtsvorm van een extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm, meer bepaald van een VZW, de meest geschikte rechtsvorm is
voor het vooropgestelde doel, m.n. gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en
cultuurparticipatie maximaal faciliteren en desgewenst organiseren, met bijzondere
aandacht voor de initiatieven van lokale verenigingen en cultuurmakers om alzo voor een
zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale bevolking in al haar geledingen te zorgen.

Argumentatie
Ingevolge artikel 310 §1 van het gemeentedecreet worden de werking en de statuten van
de op het ogenblik van de inwerkingtreding van het gemeentedecreet bestaande personen
die door de gemeente belast zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang bij
gemeenteraadsbeslissing in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het
gemeentedecreet.
De bestaande vzw Ontmoetingscentra Kortrijk oefent duidelijk een taak uit van
gemeentelijk belang.
Het komt dan aan de gemeenteraad toe om een keuze te maken betreffende het
verderzetten of wijzigen van de juridische beheersvorm.

De gemeenteraad beslist hiertoe op grond van een door het college van burgemeester en
schepenen opgemaakt verslag, het motiveringsverslag. In dat verslag, zoals opgemaakt
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2014, worden de
voor- en nadelen van externe verzelfstandiging in de gekozen vorm afgewogen en wordt
aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente of in de
vorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de vereiste voordelen kan bieden.

Ingevolge artikel 310 §2 van het gemeentedecreet dient de beslissing tot omvorming en
het ontwerp van statuten binnen 30 dagen aan de Vlaamse Regering verzonden te worden.
Deze beslissing is immers onderworpen aan het goedkeuringstoezicht.

De gemeenteraad wordt hierbij dan ook verzocht:
1. akte te nemen van het motiveringsverslag, opgemaakt door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2014 waaruit blijkt dat de rechtsvorm
van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, meer bepaald van
een VZW, de meest geschikte rechtsvorm is voor het vooropgestelde doel.
2. te beslissen tot de omvorming van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk tot een EVA-vzw
3. de ontwerpstatuten van deze EVA-vzw goed te keuren.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de
artikels 225-227, 245 en 310; alsook naar de bepalingen van de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel, de internationale verenigingen en
stichtingen, zoals later gewijzigd.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Akte te nemen van het motiveringsverslag van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk,
opgemaakt in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2014,
waarvan de tekst luidt als volgt:

Motiveringsverslag vzw Ontmoetingscentra Kortrijk

          I. Algemeen: toepassing binnen stadsbestuur Kortrijk

Kortrijk, een stad met veel goesting en ambiance; is engagement 9 van Plan Nieuw Kortrijk. De
werking van de Ontmoetingscentra maakt deel uit van deze swingende ambitie, welke de stad wil
bestendigen.  

1.      Achtergrond & situering

Het fenomeen ‘Ontmoetingscentrum’ kent reeds een decennialange traditie in Kortrijk. In 1974 ging
het eerste kleine ontmoetingscentrum in Vlaanderen open in de Kortrijkse deelgemeente Marke.
Enkele jaren later zouden er ontmoetingscentra volgen in de deelgemeenten Aalbeke, Bellegem,
Bissegem en Heule. Recentelijk kwamen er nog ontmoetingscentra en buurthuizen bij in de
deelgemeenten Rollegem en Kooigem en de wijken Heule-Watermolen en Sint-Katherina. 

Van in het begin werd er gekozen voor een sterke lokale inbedding. Dit betekent dat er voor ieder
ontmoetingscentrum een beheerscomité werd opgericht waarbij de regels van het Cultuurpact
werden gevolgd. In concreto betekende dit dat er per ontmoetingscentrum een beheerscomité werd
geïnstalleerd bestaande uit 22 personen, waarvan de ene helft werd aangeduid door de gemeenteraad
en de andere helft door de lokale culturele werkgroep onder de auspiciën van de overkoepelende
culturele raad. 

De eerste ontmoetingscentra waren op het vlak van programmatie en financiën volledig in de
stadsorganisatie ingebed. De soms trage verwerking van de financiële verrichtingen, de
onmogelijkheid tot het opnieuw aanwenden van gegenereerde inkomsten, de moeilijkheid om
sponsors te werven, de onmogelijkheid om ‘kort op de bal’ te programmeren, enz. leidde ertoe dat
het Kortrijkse stadsbestuur koos om naast de sterke lokale inbedding eveneens de beheerscomités
van de ontmoetingscentra een grote programmatorische en financiële onafhankelijkheid te geven.

Door het invoeren van een unieke verdeelsleutel op de drankinkomsten tussen het lokale
beheerscomité en het verenigingsleven kregen de ontmoetingscentra een grotere financiële armslag.
Het feit dat ieder beheerscomité tot een afzonderlijke vzw werd omgevormd leidde tot een duidelijke
responsabilisering. De onafhankelijkheid op programmatorisch vlak bevorderde daarenboven in vele
gevallen zowel de kwaliteit als de creativiteit. De meeste ontmoetingscentra konden zich dan ook
een sterkere profilering aanmeten en hierdoor een breder publiek aantrekken.
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Een tiental jaar terug werd beslist om tot één overkoepelende vzw voor de ontmoetingscentra over te
gaan. Aanleiding hiertoe was dat er toch enige uniformiteit in verscheidenheid noodzakelijk was. De
lokale inbedding bleef evenwel sterk. De leden van alle lokale beheerscomités werden automatisch
lid van de algemene vergadering van de vzw ontmoetingscentra. Organisatorische en
progammatorische beslissingen bleven hoofdzakelijk lokaal maar op een aantal cruciale gebieden
werden afspraken gemaakt. 

2.      Doelstelling

De vereniging heeft tot doel gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie
maximaal te faciliteren en desgewenst te organiseren. Hierbij heeft de vereniging speciale aandacht
voor de initiatieven van lokale verenigingen en cultuurmakers en zorgt voor een zo groot mogelijke
betrokkenheid van de lokale bevolking in al haar geledingen. Daartoe krijgt de vereniging een
welbepaalde infrastructuur ter beschikking die zo efficiënt en maximaal mogelijk dient ingezet te
worden.

3.      Omvorming structuur

De bestaande vzw is niet geconformeerd aan het Gemeentedecreet. Het nieuwe Kortrijkse
stadsbestuur vond het raadzaam om eerst een uitgebreide bevraging te houden bij de diverse
beheerscomités en te onderzoeken welke formule het best aansluit bij de verwachtingen van de
beheerscomités.

Aandachtspunten die uit deze besprekingen naar voor kwamen zijn:

        de lokale inbedding, waarbij betrokkenheid van de lokale bevolking en afgevaardigden van
socio-culturele actoren bij het beheer van het plaatselijke Ontmoetingscentrum of Buurthuis
voorop staan.
        financiële en programmatorische onafhankelijkheid waarbij elk Ontmoetingscentrum of
Buurthuis zelf accenten kan leggen in zijn werking en keuzes kan maken afgestemd op
plaatselijke behoeften en vragen.

Deze aandachtspunten, de doelstelling en de achtergrond van de vereniging hebben ertoe geleid dat
de omvorming van de bestaande vzw Ontmoetingscentra tot één Extern Verzelfstandigd Agentschap
(EVA) de meeste voorkeur kreeg.

II.          Beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente (IVA) biedt
niet dezelfde voordelen.

1.      Nadeel voor de oprichting van een vzw bestaat erin dat er een zekere beperking van het
‘rechtstreekse’ politieke zeggenschap met de gemeenteraad en het college optreedt, wanneer dit
wordt vergeleken met een vorm van interne verzelfstandiging of het beheer binnen de gemeentelijke
diensten. 
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2.      Daartegenover staat dat er tal van voordelen zijn die de vorm van een vzw als rechtsvorm
voor Ontmoetingscentra Kortrijk kunnen motiveren. 

Het belangrijkste voordeel bestaat uit de  van lokale socio-culturele actoren bij debetrokkenheid
rechtsvorm van een vzw, zoals verenigingsleven, betrokken inwoners, …  De motivatie en het
gevoel van participatie voor het maatschappelijk draagvlak betrokken bij de sociaal-culturele sector
is onmiskenbaar groter bij de rechtsvorm van een vzw waar men ‘in eigen persoon’ lid van is, dan
bij de werking van een gewone stadsdienst. Via de statuten kan men zorgen dat er een sterke
vertegenwoordiging van de lokale bevolking en de sociaal-culturele sector is in de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur. Dit zal zorgen voor een grote betrokkenheid van het
middenveld, voor de nodige autonomie en voor de onafhankelijkheid bij de uitvoering van de taken.
Zowel op het vlak van programmatie, alsook financieel, behouden de Ontmoetingscentra en
Buurthuizen een grote mate van onafhankelijkheid waarbij zelf keuzes worden gemaakt afgestemd
op plaatselijke noden en vragen. Hierbij is het ook mogelijk tot een sterke profilering per
Ontmoetingscentrum te komen. Een voorbeeld zijn de buitenconcerten in Rollegem, dat gezien zijn
buiteninfrastructuur hiervoor zeer geschikt is. Het Ontmoetingscentrum in Marke programmeert dan
weer vooral voordrachten op vraag van het plaatselijke verenigingsleven. De rechtsvorm van vzw
biedt hiertoe de beste mogelijkheden. Voor zoveel als nodig, worden hierna nog een aantal
voordelen opgesomd van de rechtsvorm van een vzw. 

3.      Financieel criterium

Er is nood aan een eigen rekening waarmee kan worden ingespeeld op  insoepele betalingen
functie van een eigen programmering. Zo dient de vzw zich te begeven binnen een concurrentiële
omgeving zoals de cultuur- en evenementenmarkt er één is. De Ontmoetingscentra Kortrijk kan als
vzw gemakkelijker onderhandelen over het aanbod van voorstellingen. 

Verder kunnen bepaalde  slechts binnengehaald worden, wanneer deze worden toegekendsubsidies
aan een privaatrechtelijke beheersvorm; vb. subsidies van bijvoorbeeld Koning Boudewijnstichting,
Cera Foundation, … 
Ook voor het bekomen van  heeft de rechtsvorm van een vzw een aantal voordelensponsoring
boven de werking binnen de stadsdienst. Privé-(rechts)personen zijn niet zo snel geneigd om een
‘stadsbestuur’ of een ‘autonoom gemeentebedrijf’ te sponsoren, maar zullen gemakkelijker een 
vzw sponsoren. Volgende voorbeelden kunnen worden aangehaald:

      sponsoring in natura (bijvoorbeeld video- of audiomateriaal) kan door een vzw bekomen
worden (binnen een stadsdienst zou men steeds de volle prijs hiervoor betalen);
       privé-sponsors geven gelden omdat men gelooft in een bepaald product of ‘in het huis’,
doch een mecenaat t.o.v. een stadsorganisatie zal nauwelijks voorkomen.

Bovendien is er voor de Ontmoetingscentra Kortrijk nood aan een soort  voor hetreserveopbouw
realiseren van grootschalige projecten, die zich nog ver in de toekomst situeren, maar die een grote
impact hebben op het kostenplaatje. Zo hebben diverse Ontmoetingscentra een sterke traditie in
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gemeenschapsvormende projecten. Om maar enkele te noemen: (2006) Dorpsgezichten OC
Aalbeke, (2008) Dorp van de Ronde Bellegem, (2013) Feestelijke opening vernieuwde
Ontmoetingscentrum De Troubadour Bissegem, …  Binnen een jaarlijkse stadsbegroting is dit niet
haalbaar. De inkomsten komen binnen een stadsbegroting in de stadskas terecht en kunnen niet
gelinkt worden aan een bepaald project of een bepaalde dienst.

4.      Marktgericht criterium

De genoemde werking vraagt een  teneindeeigentijdse organisatie- en financieringsstructuur
meer op gelijke voet te staan met de private vrijetijdsmarkt. De meeste gezelschappen en andere
professionele actoren zijn immers privaatrechtelijke rechtspersonen. De vzw Ontmoetingscentra
Kortrijk kan als privaatrechtelijke vzw op een vlotte manier samenwerking aangaan met derden en
bij de onderhandelingen als een gelijkwaardige partner optreden. In het geval van een gemeentelijke
organisatie percipieert de andere partij de organisatie veel meer als een verlengstuk van de gemeente
en van de politiek, met name als een niet-autonoom uitvoerder zonder onafhankelijke
beslissingsbevoegdheid. 

De werking van een vzw is daarenboven  als de werking binnen deminder formalistisch
rechtspersoonlijkheid van de gemeente. Het besluitvormingsproces binnen een vzw is directer
(algemene vergadering, raad van bestuur, directiecomité), waardoor men sneller en daadkrachtiger
kan optreden en minder gebonden is aan een lang en formeel besluitvormingsproces als binnen de
gemeente het geval is.

Dit draagt bij tot een grotere dynamiek en flexibiliteit en geeft de ruimte om sneller op te treden, wat
belangrijk is met private partners. In cultuurmiddens wordt immers niet zo lang meer op voorhand
geprogrammeerd. Het last-minute aanbod wint veld. Een  is dan ook uiterstsnelle werkwijze
belangrijk zowel voor de uitbouw van de inhoudelijke werking als voor bijkomende
exploitatietaken.

 

III.          Beheer binnen een autonoom gemeentebedrijf (AGB) heeft niet de
gewenste voordelen.

1.      Er is geen lidmaatschap binnen een autonoom gemeentebedrijf. Een autonoom
gemeentebedrijf is een publiekrechtelijk rechtspersoon ‘sui generis’, waarin de gemeente bij wijze
van spreken de enige aandeelhouder is. 

Private (rechts)personen kunnen geen lid zijn van een autonoom gemeentebedrijf. Bij een autonoom
gemeentebedrijf kunnen private (rechts)personen slechts lid zijn van de raad van bestuur. 

Het Gemeentedecreet bevat bovendien striktere imperatieve bepalingen voor de raad van bestuur
van een autonoom gemeentebedrijf in vergelijking met de verplichting opgelegd voor de
samenstelling van de raad van bestuur van een EVA-vzw. Artikel 236, /2 Gemeentedecreet bepaalt
hieromtrent als volgt:
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“Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal
gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee
derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. 

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de
mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en
schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen,
worden  de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld. (…)”

Het voorgaande staat in schril contrast met de EVA-vzw, waar er een rechtstreekse afvaardiging
door het “middenveld” kan gebeuren. In een vzw kunnen private personen lid zijn, hetgeen de
betrokkenheid en de motivatie vergroot. 

Hoewel de vertegenwoordigers van de politiek niet over een mandaat als Gemeenteraadslid moeten
beschikken om in de raad van bestuur te zetelen, is het toch moeilijk om nog een beduidende
inbreng van de gebruikers en de strekkingen mogelijk te maken. Immers, de leden van de raad van
bestuur zijn beperkt tot 12. In deze 12 leden dient er een politieke vertegenwoordiging te zitten: de
leden worden allen benoemd door de gemeenteraad; elke fractie moet één lid kunnen voordragen en
de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen moeten
minstens de helft van de leden kunnen voordragen. Er wordt terecht de vraag gesteld of er nog een
redelijke aanwezigheid kan worden gewaarborgd van het middenveld, gebruikers en strekkingen.

De rechtstreekse afvaardiging door de cultuurraad in de vzw Ontmoetingscentrum Kortrijk is heel
belangrijk voor de werking van deze vzw. De cultuurraad kan een rol spelen door de voordracht van
een aantal leden voor de algemene vergadering en de raad van bestuur. Dit versterkt het
participatieve element. Bovendien wordt de kandidatuur ook opengesteld via krant, website en
algemene oproep waardoor ook niet- verenigingsmensen, een ander deel van het middenveld,
bestuurder kunnen worden. Betrokkenheid en participatie van het middenveld is niet alleen
essentieel bij de uitvoering van de operationele taken binnen het Ontmoetingscentrum, maar dit is
ook zeer belangrijk voor de beleidsvoorbereidende aspecten van de werking. 

Bij een vzw is er bovendien geen beperking op het aantal leden of bestuurders, tenzij de statutaire
beperking.

 

2.      De keuze voor een beheer volgens de Cultuurpactformule 9 b:

In de zogenaamde ‘cultuurpactsectoren’ (cultuur, jeugd, sport) dient de overheid voor de
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samenstelling van de beheers- of bestuursorganen voor de culturele infrastructuren, instellingen en
diensten te opteren voor één van de vormen van de vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 9
van het decreet betreffende het Cultuurpact. 

In casu wordt de formule 9b verkozen. Dit is immers de enige formule waarbij zowel de
vertegenwoordigers van de politiek als de vertegenwoordigers van gebruikers en strekkingen op
hetzelfde niveau bij het beheer van een ‘culturele’ instelling worden betrokken. 

Artikel 9b voorziet het volgende medebeheerssysteem voor cultuurpactinstellingen: 
“b: de vereniging van afgevaardigden van de betrokken overheid of overheden met de
vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen. In dat geval moeten de
regels inzake vertegenwoordiging het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging in
acht nemen wat de afvaardiging van de overheden betreft, en de bepalingen van artikel 3
van deze wet wat de gebruikers en de strekkingen betreft.”

De keuze voor deze beheersformule kan het best gebeuren in de vorm van een vzw. Bij de vzw
Ontmoetingscentra Kortrijk is immers een ruime vertegenwoordiging van gebruikers en strekkingen
gegarandeerd. 

Hierdoor is de beheersvorm van een vzw te verkiezen boven een autonoom gemeentebedrijf.
Immers, de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf is te beperkt in omvang; een
evenwichtige vertegenwoordiging van het aantal gebruikers en strekking is immers eerder moeilijk
binnen een autonoom gemeentebedrijf. De cultuurraad kan immers geen rechtstreekse voordracht
doen, maar dient steeds te passeren via de gemeenteraad. Daarenboven moet rekening gehouden
worden met het beperkt aantal mandaten dat overblijft nadat de politieke fracties hun mandaten
hebben opgeëist. 

 

3.      Het personeelscriterium: de gemeente kan geen contractueel personeel ter beschikking stellen
van een autonoom gemeentebedrijf, dit kan slechts door een vzw. Voor de vzw Ontmoetingscentra
Kortrijk worden een aantal personeelsleden ter beschikking gesteld door de stad binnen het team
Evenementen & Verenigingen. 

 

4.      Het financieel criterium: Om een aanvraag te kunnen richten voor bepaalde projectsubsidies
is een vzw-beheersvorm vereist. 

 

          IV. Besluit

Hierbij kan tot een afweging van het nadeel en de voordelen worden gekomen. 
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Het nadeel van het verlies van een zekere vorm van ‘directe’ politieke zeggenschap kan voldoende
ondervangen worden:

a.      Het Gemeentedecreet bevat op zich reeds een aantal bepalingen die ervoor zorgen dat de
beleidsorganen een belangrijke inbreng hebben. Zo beschikt de gemeente steeds over een
meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en draagt de gemeente steeds de meerderheid
voor van de leden van de raad van bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente worden door de
gemeenteraad uit zijn leden gekozen en dienen in de algemene vergadering te handelen
overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

b.      Een duidelijke taakomschrijving en doelstelling van het externe verzelfstandigd agentschap is
van fundamenteel belang. Bovendien is het extern verzelfstandigd agentschap belast met
beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang en kan zij tevens betrokken worden bij de
beleidsvoorbereiding. De beleidsbepaling blijft steeds bij de beleidsorganen van de stad.

c.      De gemeenteraad en de vzw dienen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin
minstens de in art. 247 Gemeentedecreet bepaalde aangelegenheden (o.m. de aanwending van de aan
het agentschap ter beschikking gestelde of overgedragen personeelsleden, middelen en
infrastructuur, de wijze waarop de vereniging zal voorzien in een systeem van interne controle)
geregeld wordt. Art. 227, tweede lid Gemeentedecreet legt bovendien op dat in de loop van het
eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad een evaluatieverslag wordt voorgelegd
over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst sedert de inwerkingtreding ervan. Dat
verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen de
drie maanden uitspreekt.

De talrijke voordelen wegen duidelijk op tegenover dit nadeel.

: Uit het voorgaande komt duidelijk naar voor dat het beheer van het OntmoetingscentrumBesluit
Kortrijk binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden als het
beheer binnen de rechtsvorm van een vzw. Bovendien is duidelijk aangetoond dat het beheer binnen
de rechtsvorm van een autonoom gemeentebedrijf niet de voordelen heeft die wel bestaan binnen de
rechtsvorm van een vzw.

2 .
Op basis van de afweging van de voor- en nadelen zoals opgenomen in dit
motiveringsverslag, de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk om te vormen tot een
gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

3 .
De statuten van de EVA-vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren, waarvan de tekst
luidt als volgt:

STATUTEN

VZW ONTMOETINGSCENTRA KORTRIJK

 

TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
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Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘Ontmoetingscentra Kortrijk’.

Alle akten, facturen, aankondigingenen andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden,

onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstgevend doel’ of ‘vzw”.

 

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Kortrijk, Grote Markt 54.

De algemene vergadering kan met een gewone meerderheid de zetel overbrengen naar een andere plaats binnen de stad

Kortrijk en haar deelgemeenten.  Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

 

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. In het

bijzonder heeft de vereniging tot doel gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie maximaal te

faciliteren en desgewenst te organiseren. Hierbij heeft de vereniging speciale aandacht voor de initiatieven van lokale

verengingen en cultuurmakers en  zorgt voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale bevolking in al haar

geledingen. Daartoe krijgt de vereniging een welbepaalde infrastructuur ter beschikking die zo efficiënt en maximaal

mogelijk dient ingezet te worden.

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle roerende en onroerende goederen, die nodig of

nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom houden of er het gebruik van hebben.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

 

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Artikel 5

De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad Kortrijk.

Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk voor een periode die uiterlijk twaalf

maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt.

 

Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe in werking getreden is, wordt de bestaande
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overeenkomst van rechtswege voor hoogstens één jaar verlengd.

 

Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden of als deze werd ontbonden of

geschorst, zal de stad Kortrijk na overleg met de vereniging voorlopige regels vaststellen die zullen gelden tot een nieuwe

overeenkomst in werking treedt.

 

De wetgevingen inzake openbaarheid van bestuur, formele motivering van bestuurshandelingen en overheidsopdrachten

zijn van toepassing op de werking van de vereniging.

 

 

TITEL II – DE LEDEN

 

Artikel 6

§1. De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Enkel aan de effectieve leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene

vergadering toe.

 

§2. De vereniging heeft volgende effectieve leden:

Categorie A: de stad Kortrijk,

vertegenwoordigd door maximum zes gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenteraad.

De mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

 

Categorie B: zeventien vertegenwoordigers van de culturele sector,

waarvan twee per ontmoetingscentrum/buurthuis, voorgedragen door het respectievelijke lokale beheerscomité, en één

voorgedragen door ’t Senter (samenwerkingsverband Kortrijk, Kuurne en Lendelede)

 

§3. De vereniging heeft volgende toegetreden leden:

alle leden van de plaatselijke beheerscomités van de ontmoetingscentra en de buurthuizen van de stad Kortrijk. Zij hebben

het recht om de algemene vergadering bij te wonen, evenwel zonder spreek- en stemrecht. Eventueel andere rechten en

plichten worden bepaald door het reglement van inwendige orde, dat onder de bevoegdheid valt van de raad van bestuur.
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Artikel 7

Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten

en het huishoudelijk reglement zijn vervat.

 

Artikel 8

Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

 De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de gemeenteraad uit haar leden

gekozen. Zij handelen overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad.

 De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider van hun politieke

fractie. De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke fractie,

ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.

 De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de

gemeenteraad.

 

 

Artikel 9

§1. Het lidmaatschap eindigt door:

- het overlijden of  de rechtsonbekwaamheid van een lid;

- het vrijwillig ontslag van een lid, betekend aan de raad van bestuur.

 Er wordt tot hun vervanging overgegaan.

In het geval van vrijwillig ontslag blijven de vertegenwoordigers in functie totdat hun vervangers zijn benoemd.

 

§2. Het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk eindigt door:

- het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad;

- de volledige vernieuwing van de gemeenteraad;

- een beslissing van de gemeenteraad die in hun vervanging voorziet.

 De gemeenteraad van de stad Kortrijk kan altijd beslissen om de aanwijzingen te herroepen.

In voorkomend geval zijn de betrokken vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend.

 De vertegenwoordigers blijven in functie totdat hun vervangers zijn benoemd.
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§3. Daarenboven komt voor de leden van categorie B  van rechtswege een einde aan het lidmaatschap door de volledige

vernieuwing van de gemeenteraad.

 Die leden blijven in hun functie tot in hun vervanging wordt voorzien.

 

Artikel 10

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee

derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering dient de beslissing tot uitsluiting materieel en formeel te motiveren.

    De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig hebben gemaakt, schorsen

tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

 

Artikel 11

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de leden.

Zij ontvangen geen bezoldiging en  mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig geldelijk of stoffelijk voordeel halen

uit hun lidmaatschap.

Zij kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor die verbintenissen van de vereniging.

 

Artikel 12

Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op een aandeel in het maatschappelijk vermogen en

kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de

rekening van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

 

Artikel 13

De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden de titel van erelid van de vereniging toekennen.

 

 

TITEL III – DE ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 14

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.

 Ingeval een lid deel uitmakend van de categorie B verhinderd is om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, kan het

een ander lid van de categorie B schriftelijk mandateren om in zijn naam deel te nemen aan de beraadslagingen en de

stemmingen.  

Elk stemgerechtigd lid van de categorie B kan slechts drager zijn van één volmacht.

 

Artikel 15

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

1° de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging van de statuten;

2° de verplaatsing van de maatschappelijke zetel

3° de benoeming van de bestuurders en de afzetting van de bestuurders;

4° in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval

een bezoldiging wordt toegekend.

5° de goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting;

6° de beslissing tot uitsluiting van een effectief lid;

7° de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag;

8° de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met de stad Kortrijk;

9° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

10° de goedkeuring van huishoudelijke reglementen op voorstel van de raad van bestuur;

11° de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen

12° de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

 

Artikel 16

De algemene vergadering komt minstens één maal per semester bijeen .
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Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing

van de raad van bestuur of op vraag van de stad Kortrijk of van minstens één vijfde van de leden van categorie B.

Ook moet ieder voorstel dat ondertekend is door de stad Kortrijk of van twee leden van categorie B op de agenda worden

geplaatst. Dit voorstel van agendering dient tijdig te gebeuren om het op de geschreven uitnodiging te kunnen vastleggen.

 

Artikel 17

De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen bij gewone brief of per e-mail, ondertekend door de secretaris in

naam van de raad van bestuur, en die minstens acht dagen vóór de vergadering wordt gestuurd.

De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn.

 

Artikel 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de

ondervoorzitter van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders.

Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris van de raad van bestuur.

Indien de schepen bevoegd voor de ontmoetingscentra geen lid is van de Algemene Vergadering, dan heeft deze het recht

de Algemene Vergadering bij te wonen.

De toegetreden leden hebben eveneens het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen, evenwel zonder stem- en

spreekrecht.

 

Artikel 19

Het lid bepaald onder categorie A beschikt in totaal over achttien stemmen.

 De leden van categorie B van de vereniging hebben elk één stem in de algemene vergadering.

 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,

behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.

 De algemene vergadering beslist over de goedkeuring en de wijzigingen van het huishoudelijk reglement met een

tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

Artikel 20

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging in de statuten

indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de vereniging zonder winstgevend

doel zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 worden nageleefd.
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 Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan

de gemeenteraad van de Stad Kortrijk.

 

Artikel 21

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door

de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging, waar alle leden er ter plaatse inzage

kunnen van nemen.

 Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door

de secretaris.

 Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van Kortrijk en wordt gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Wijzigingen aan het ledenregister moeten ook worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van

Kortrijk en dit binnen de maand na de verjaring van de neerlegging van de statuten.

 

 

TITEL IV – HET BESTUUR

 

Artikel 22

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes

jaar. De bestuurders worden al dan niet uit de leden van de algemene vergadering benoemd. De leden van de raad van

bestuur, die geen lid zijn van de algemene vergadering, hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.

 De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:

 §1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:

De gemeenteraad draagt negen bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het Gemeentedecreet, waaronder

minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde

van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

 §2. Bestuurders vanuit de culturele sector:

Daarnaast benoemt de algemene vergadering de acht voorzitters van de lokale beheerscomités tot bestuurder.

De voorzitter van ’t Senter heeft het recht om de raad van bestuur bij te wonen, zonder stemrecht.

 Indien de schepen bevoegd voor de ontmoetingscentra geen lid is van de raad van bestuur, dan heeft deze het recht de raad

van bestuur bij te wonen.
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 Artikel 23

§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt:

- bij overlijden;

- bij afzetting door de algemene vergadering.

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur;

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

 

§2. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 

§3. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder, die het mandaat van zijn

voorganger voltooit.

De bestuurders waarvan het mandaat verstrijkt, blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun vervanging is voorzien.

 

Artikel 24

In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijk mandaat geven aan een andere bestuurder van dezelfde

categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de stemmingen. Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één

volmacht.

De bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen.

 

Artikel 25

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.

 De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging; in geval hij verhinderd is zit de

ondervoorzitter de vergadering voor.

 De stedelijke ambtenaar belast met de algemene programmatie van de ontmoetingscentra is van rechtswege secretaris van

de raad van bestuur, zonder stemrecht.

 

Artikel 26

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

 De raad van bestuur komt slechts geldig samen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De

besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
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 Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 27

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw.

Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der

vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur

kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn leden. In die zin

verleent de raad van bestuur delegatie aan de voorzitters van de acht lokale beheerscomités voor het stellen van de

handelingen in het kader van het beheer van het plaatselijke OC dat onder hem/haar ressorteert.

 

De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht:

-      het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging;

-      het goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende middelen;

-      de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle

gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen; het optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw

gevoerd; de autonome beslissing over het al dan niet gebruiken van rechtsmiddelen; de geldige verbinding van de

vereniging bij het afsluiten van overeenkomsten.;

-      het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen ;

-      het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen;

-      de controle van de activiteiten;

-      het opstellen van een ontwerp van huishoudelijk reglement

 

Tenzij anders in de statuten of de wet bepaald, worden deze bevoegdheden collegiaal uitgeoefend.

 

Artikel 28

Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de voorzitter en de

secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden

in rechte als eiser en verweerder.

 De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In deze beslissing worden

de omvang en de duur van de delegatie opgenomen.

 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging tegenover derden tevens geheel of gedeeltelijk
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delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en de secretaris. In deze beslissing wordt de omvang en de

duur van de delegatie opgenomen.

 De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen door middel van een schriftelijke mededeling aan de raad van

bestuur.

 

Artikel 29

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun

aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

 

 

TITEL V– BEGROTINGEN EN REKENINGEN

 

Artikel 30

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

 Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af, en maakt hij de balans op.

Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.

Deze algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar .

De jaarrekeningen worden ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden, die op de

zetel van de vereniging inzage kunnen krijgen van al de stukken waarop deze rekeningen gesteund zijn.

 De raad van bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan de algemene

vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden voor het begin van het boekjaar

waarop de begroting betrekking heeft.

Het ontwerp van begroting wordt ten minste acht dagen vóór de  algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.

 

Artikel 31

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een

andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

 

 

101 / 271



TITEL VI –ONTBINDING – VEREFFENING

 

Artikel 32

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het aantal effectieve leden

daardoor niet minder dan drie bedraagt.

 De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de bepalingen van

de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding maakt de algemene vergadering een voorstel op, waarin één of meer vereffenaars

worden benoemd, hun bevoegdheid wordt bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking

van de goederen wordt vastgesteld.

 Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de Stad

Kortrijk.

 

Artikel 33

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de Stad Kortrijk, ter

benaarstiging van hetzelfde of een gelijkaardig doel.

 

Artikel 34

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2

mei 2002 en de gebruiken inzake verenigingen van toepassing.

 

7 april 2014 19:54 — Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

12 2014_GR_00044 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk -
Aanwijzing van de nieuwe leden in de
bestuursorganen. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Om de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk te conformeren aan het gemeentedecreet besliste
het college in zitting van 24 maart 2014 de gemeenteraad te verzoeken om deze vzw om
te vormen tot een EVA-VZW. 
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Met dezelfde beslissing werden ook de statuten van deze vzw ter goedkeuring voorgelegd.
Met dit besluit wordt het nodige gedaan om te voorzien in de vervanging van de leden in
de bestuursorganen van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk.

Argumentatie
Conform de vernieuwde statuten dient de gemeenteraad voor wat betreft de algemene
vergadering zes gemeenteraadsleden af te vaardigen namens de Stad. De mandaten
worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.
Verder neemt de gemeenteraad akte van de zeventien vertegenwoordigers van de
culturele sector, waarvan twee per ontmoetingscentrum/buurthuis worden voorgedragen
door het respectievelijke lokale beheerscomité, en één voorgedragen door 't Senter.

Voor wat betreft de raad van bestuur dient de gemeenteraad negen bestuurders voor te
dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. De voordracht waarborgt elke fractie
een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van
hetzelfde geslacht.
Verder neemt de gemeenteraad akte van de bestuurders vanuit de culturele sector, zijnde
de acht voorzitters van de lokale beheerscomités. De voorzitter van 't Senter heeft het
recht om de raad van bestuur bij te wonen, zonder stemrecht.
De benoeming van de bestuurder gebeurt door de algemene vergadering.

Vermits de omvorming van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk tot een EVA-vzw
onderworpen is aan het goedkeuringstoezicht van de Vlaamse overheid worden deze
beslissingen genomen , onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
Vlaamse overheid.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij verder naar de artikels 245 en 246 van het gemeentedecreet en de
statuten van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 07 april 2014, in het bijzonder de artikels 6, 8, 14 en 22.

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot één geheime stemming in openbare zitting over alle
kandidaturen samen, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt:
1) Vertegenwoordigers
    - AHOUNA Mohamed
    - HERREWYN Bert
    - MATTHIEU Catherine
    - RODENBACH Francis
    - SCHERPEREEL Rudolphe
    - SEYNAEVE Maarten
2) Bestuurders
    Namens Open VLD:
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    - ALLIJNS Wouter
    - VERDUYN Hilde
    Namens N-VA:
    - SCHERPEREEL Rudolphe
    - STEENHOUDT Trui
    Namens Sp.a:
    - NUYTTENS Patrick
    Namens CD&V:
    - CHRISTIAENS Frans
    - VANHOENACKER Hannelore
    Namens Groen:
    - AVIJN Philippe
    Namens Vlaams Belang:
    - DEVOLDERE Dirk
38 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Volgende zes gemeenteraadsleden af te vaardigen als vertegenwoordigers van de Stad
Kortrijk in de algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, onder de
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse overheid van de
omvormingsbeslissing:
1. namens Open Vld: Mohamed Ahouna
2. namens N-Va: Rudolphe Scherpereel
3. namens sp.a: Bert Herrewyn
4. namens CD&V: Francis Rodenbach
5. namens Groen: Catherine Matthieu
6. namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

2 .
Akte te nemen van de zeventien vertegenwoordigers van de culturele sector in de
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk:

OC Aalbeke Dhr. Destoop Frans
OC Aalbeke Mevr. Derde Jorinde
OC De Wervel Dhr. Vanneste Henri
OC De Wervel Mevr. Helga Kints
OC Marke Dhr. Dejaeghere Lieven
OC Marke Dhr. Desmet Rik
OC De Troubadour Dhr. Doolaeghe Franky
OC De Troubadour Dhr. Lietaer Filip
OC De Vonke Dhr. Sabbe Jan
OC De Vonke Dhr. Verhaeghe Bart
Buurthuis 't Molenheem Dhr. Soens Pieter
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1.  

Buurthuis 't Molenheem Dhr. Cottenier Raf
Buurthuis Rollegem Dhr. Roger Lesaffre
Buurthuis Rollegem Dhr. Dag Geeraert
Buurthuis 't Kastanjehuis Dhr. Possenier Pieter
Buurthuis 't Kastanjehuis nog niet gekend
Buurthuis 't Senter Dhr. Vanwildemeersch Filip

3 .
Volgende negen bestuurders voor de raad van bestuur van de vzw Ontmoetingscentra
Kortrijk voor te dragen, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
Vlaamse overheid van de omvormingsbeslissing:

1. namens Open Vld (2): Hilde Verduyn en Wouter Allijns
2. namens N-Va (2): Rudolphe Scherpereel en Trui Steenhoudt
3. namens sp.a (1): Patrick Nuyttens
4. namens CD&V (2): Frans Christiaens en Hannelore Vanhoenacker
5. namens Groen (1): Philippe Avijn
6. namens Vlaams Belang (1): Dirk Devoldere

4 .
Akte te nemen van de acht voorzitters van de lokale beheerscomités die fungeren als
bestuurder in de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk:

OC Aalbeke Dhr. Santy Filip
OC De Wervel Dhr. Roobrouck Marc
OC Marke tot 1/07/2016 Dhr. Pauwels Eric
OC Marke vanaf 1/07/2016 Dhr. Dejaeghere Lieven
OC De Troubadour Dhr. Doolaeghe Franky
OC De Vonke Dhr. Cattebeke Nic
Buurthuis 't Molenheem Dhr. Soens Pieter
Buurthuis Rollegem Dhr. Colman Luc
Buurthuis 't Kastanjehuis Dhr. Possenier Pieter

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/VZW OC

7 april 2014 19:58 — Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
Werk, Economie, Leren en Toerisme
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1.  

2.  
3.  
4.  

5.  

13 2014_GR_00034 BouwKan -
Samenwerkingsovereenkomst -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Kortrijk is een stad die onderneemt en deelt. Punt 3 van het Plan Nieuw Kortrijk spreekt
het engagement uit om binnen de sociale pijler partnerships te ontwikkelen met diverse
actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren.

Vanuit volgende vaststellingen werd BouwKan als toeleidingsproject voor de bouwsector in
2006 in Kortrijk opgestart en tot op vandaag verlengd:

Groot aanbod aan vacatures en de significantie van de bouwsector naar
tewerkstelling,
Groot aantal werkzoekenden met voorkeur bouw,
Noodzaak om matching tussen beide te verzorgen, vanuit een sectorale benadering,
Te beperkte kennis van de sector en de beroepen door de
klassieke arbeidsbemiddelaars in de Werkwinkel, 
Nood aan één aanspreekpunt om alle inspanningen te stroomlijnen.

De samenwerking Stad Kortrijk, bouwsector en VDAB sloeg aan en behaalde meer dan de
vooropgestelde doelstellingen. In die mate dat het pilootproject al vlug een model werd
voor :

Roeselare in 2007
Oostende/Westhoek in 2010
Brugge in 2010.

Naast de steden als lokale regisseurs is VDAB als grootste regisseur op de arbeidsmarkt in
Vlaanderen eveneens van bij het begin tot op heden inhoudelijk en financieel betrokken bij
het project.

Argumentatie
BouwKan richt zich vanaf het begin op de as Kortrijk-Roeselare want 50% van de
bouwbedrijven in West-Vlaanderen bevindt zich op die as. Beide steden hebben vanaf het
begin ook hun engagement in het project opgenomen (zie bijlage evaluatie). Door verdere
verankering van BouwKan binnen de diverse werkwinkels van de centrumsteden en
belangrijkste regio’s van West-Vlaanderen, wordt het project beter gekend, én vinden meer
werkzoekenden hun weg naar de  toeleiding naar werk in de bouw.                             
Dankzij een goed uitgebouwd netwerk binnen de sector, Werkwinkel, .... en de
samenwerking met de VDAB, én de groeiende naambekendheid van BouwKan, evolueert
en groeit het project. Daarnaast werkt BouwKan met mensen, in een steeds evoluerende
arbeidsmarkt. Zelfs in tijden waar het economisch wat moeilijker gaat, en vacatures
moeilijker open komen te staan, slaagt BouwKan erin om mensen aan het werk te helpen.
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Daarenboven moet BouwKan ook snel op subregionale evoluties kunnen inspelen (vb.
faillissement, opportuniteiten van een regio,...). Kortom het is aangewezen dat steden zich
blijven engageren binnen het project om een maximale return te genereren.

Ook VDAB blijft zeker tot eind 2014 volgende tussenkomsten voorzien:

per screening: € 25
per jobmatching: € 127
per werk (volgens definitie gemeten 3 m na beëindiging jobmatsching): € 174

De VDAB middelen worden op Vlaams niveau verdeeld over de verschillende provincies.
VDAB verhoogt voor 2014 het West-Vlaams plafond tot € 85.000. Andere niet-kwalitatieve
doelstellingen worden via de Vlaamse bouwsector en SAB-middelen voorzien (vb. nazorg,
begeleiding tijdens de opleiding, infosessies, deelname jobbeurzen, acties binnen onderwijs
i.k.v. doorstroming,...). Deze tussenkomst van VDAB is niet voldoende om de volledige
werkingskosten van BouwKan te dragen (+/- € 60.000 is nog nodig bovenop
VDAB-tussenkomsten).Deze restkost werd tot en met mei 2013 voorzien door de steden
Kortrijk en Roeselare.

De verdeling zou idealiter gebeuren over de resoc-gebied steden (nieuwe verdeling
BouwKan provinciaal). Er is echter een maximum plafond aan de financiering vanuit de
steden. Voor de stad Kortrijk betekent dit een maximale inbreng van € 20.000.

1. Overzicht van de geraamde doelstellingen (zie bijlage addendum)

# DOELSTELLINGEN
2014

WVL Kortrijk Ro
eselare

Brugge OostendeIeper/WH

# screening 900 300 200 150 150 100

# jobmatching 450 150 100 75 75 50

# werk (einde
bemiddeling vanaf jan

2014)

250 85 60 45 40 20

# werk vdab (na 3m :
einde bemiddeling

vanaf okt 2013)

180 60 45 30 25 20

 2. Financiële vertaling naar steden = resultaatsfinanciering met plafond

Basiskost/actie

Per screening : €25 (VDAB) +  = €35 / screening€10 (steden)
Per jobmatching : €127 (VDAB) +  = € 227 / jobmatching€100 (steden)
Per werk (volgens definitie gemeten de dag na beëindiging jobmatching) : 

107 / 271



.€150 (steden)
Per duurzame tewerkstelling (volgens definitie werk 3m na beëindiging jobmatching) :
€174 (VDAB)

3. Berekening t.a.v. de vooropgestelde doelstelling

Raming € /
resultaat

WVL Kortrijk Roeselare Brugge OostendeIeper/WH

€ screening (€10) € 9.000 € 3.000 € 2.000 € 1.500 € 1.500 € 1.000

€ jobmatching
(€100)

€ 45.000 € 15.000 € 10.000 € 7.500 € 7.500 € 5.000

€ werk (einde
bemiddeling vanaf

jan 2014 - €150)

€ 37.500 € 12.750 € 9.000 € 6.750 € 6.000 € 3.000

Indien alle
doelstellingen
gehaald worden,
betekent dit voor de
steden een totaal €
van :

€ 91.500 € 30.750 € 21.000 € 15.750 € 15.000 € 9.000

 4. Plafond financiering per stad

Plafond € WVL Kortrijk Roeselare Brugge OostendeIeper/WH

Maximum
financiering 2014

€ 65
000

€ 20.000 € 17.500 € 10.000 € 10.000 € 7.500

Zie bijlagen: 
1. SO Kortrijk - BouwKan 
2. Addendum 2014
3. Overzicht regio's
4. Overzicht realisaties
5. Tussentijdse evaluaties
6. Geschiedenis opstart en evolutie
7. De bouwsector in Kortrijk

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Financinull;le informatie
WELT :

2014/GBB-CBS/0904-00/6493000/IE-geen (20.000)

Adviezen

Fin
Advies: Gunstig advies

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De verlenging van het project BouwKan voor de periode van 1 januari tot en 31 december
2014, inclusief de participatie ten bedrage van € 20.000 goed te keuren.

2 .
Opdracht te geven aan de directie Financiën om de in de overeenkomst afgesproken
modaliteiten uit te betalen op de rekening van BouwKan met rekeningnummer BE34 3101
2389 8590.

3 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk, het Fonds voor
Vakopleiding in de Bouwnijverheid, VDAB Kortrijk - Roeselare en de Werkwinkel goed te
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/140110
overzicht regio
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/Bijlage 1
BouwKan - overzicht realisaties 2006-2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/Bijlage 2
BouwKan - tussentijdse evaluatie 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/Bijlage 3
Geschiedenis opstart en evolutie BouwKan.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/Bijlage 4
De bouwsector in Kortrijk.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/bzseheidi/Documents/CBS/BouwKan/2014/BouwKan
2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Sociale Economie/1Werk/Projecten/Bouwkan/140106
ADDENDUM 2014 Kortrijk.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Sociale Economie/1Werk/Projecten/Bouwkan/140106
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8.  

Samenwerkingsovereenkomst Kortrijk.docx
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Addendum : BouwKan 2014

1. Financiering  

De stad Kortrijk stelt in 2014 voor de uitvoering van het project een budget ter beschikking 
van €20.000. 
Het totale budget zal dienen om de werkings- en personeelskosten te dekken, conform de 
doelstellingen en behaalde resultaten. 

De financiering  is  een resultaatsfinanciering,  waarbij  70% (d.i.  €14.000)  betaalt  wordt  bij 
aanvang van het kalenderjaar, en de resterende 30% (d.i. €6.000) op basis van de resultaten 
eind 2014. 
Indien de resultaten de beoogde doelstelling overschrijden, wordt maximaal €20.000/Kortrijk 
uitbetaald. 

2. Doelstellingen   

(definities en toelichting acties : zie punt 3.)

 Overzicht van de geraamde doelstellingen.

# DOELSTELLINGEN 2014 WVL Kortrijk Roeselare Brugge Oostende Ieper/WH
# screening 900 300 200 150 150 100

# jobmatching 450 150 100 75 75 50
# werk (einde bemiddeling 

vanaf jan 2014) 250 85 60 45 40 20

# werk vdab (na 3m : einde 
bemiddeling vanaf okt 2013) 180 60 45 30 25 20

 Financiële vertaling naar steden = resultaatsfinanciering met plafond.
 Basiskost / actie :

• Per screening : €25 (VDAB) + €10 (steden) = €35 / screening
• Per jobmatching : €127 (VDAB) + €100 (steden) = € 227 / jobmatching
• Per  werk  (volgens  definitie  gemeten  de  dag  na  beëindiging 
jobmatching)  :  
€150 (steden).
• Per duurzame tewerkstelling (volgens definitie werk 3m na beëindiging  
jobmatching) : €174 (VDAB)
•
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 Berekening t.a.v. de vooropgestelde doelstelling :

Raming € / resultaat WVL Kortrijk Roeselare Brugge Oostende Ieper/WH
€ screening (€10) € 9.000 € 3.000 € 2.000 € 1.500 € 1.500 € 1.000

€ jobmatching (€100) € 45.000 € 15.000 € 10.000 € 7.500 € 7.500 € 5.000
€ werk (einde bemiddeling 

vanaf jan 2014 - €150) € 37.500 € 12.750 € 9.000 € 6.750 € 6.000 € 3.000

Indien alle doelstellingen 
gehaald worden, betekent 
dit voor de steden een totaal 
€ van :

€ 91.500 € 30.750 € 21.000 € 15.750 € 15.000 € 9.000

 Plafond financiering per stad :

Plafond € WVL Kortrijk Roeselare Brugge Oostende Ieper/WH
Maximum financiering 2014 € 65 000 € 20.000 € 17.500 € 10.000 € 10.000 € 7.500

****
Addendum 2014 opgemaakt in 4 exemplaren te Kortrijk op ……………….., elk der partijen 
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Stad Kortrijk

De heer Vincent Van Quickenborne De heer Rudolf Scherpereel
Burgemeester Stad Kortrijk Eerste Schepen,

De Heer Geert Hillaert
Stadssecretaris Stad Kortrijk

Voor fvb

De heer Bruno Vandenwijngaert
Directeur-generaal fvb-ffc Constructiv
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3. Definities en toelichting acties :  

4. SCREENING:  
Een screening omvat minstens het oriënteren van het individu op het vlak van mogelijkheden 
en aspiraties in functie van het  aanbod op de arbeidsmarkt.  Hierbij  wordt  een realistisch 
jobdoelwit op korte, indien nodig op langere termijn vastgelegd. Hierbij kan beroep gedaan 
worden op gespecialiseerde screening (profielbepaling in de competentiecentra).  
Het individu kan toegeleid worden naar competentieversterkende actie indien dit vereist is 
om duurzame tewerkstelling te kunnen realiseren.

5. JOBMATCHING:  
De werkzoekende wordt ondersteund bij het opmaken van een concreet actieplan dat moet 
leiden tot een job in de bouwsector.  De fvb-adviseur helpt dit plan te realiseren aan de hand 
van  diverse  acties,  gaande  van  toeleiding  naar  competentieversterkende  acties  alsook 
informatie over,  screening en aanbod van vacatures, sollicitatietips, en mogelijkheden om 
vacatures  op  te  zoeken,  feed  back  over  sollicitatie-acties,  effectief  ondersteunen  van 
concrete sollicitaties,…
Met de kennis over de WZ actualiseert het fvb het werkzoekendendossier van de cursist.

6. STAGE - WERKERVARING:  

 Stage tijdens opleiding 
 (zie 7. Begeleiding tijdens opleiding)

 Beroepsverkennende stage
Een  beroepsverkennende  stage  is  een  oriënterende  tool.  Het  inplannen  van  een 
beroepsverkennende stage is slechts één van de mogelijke stagevormen die in een traject 
kan besloten worden. (Ook stage i.k.v. opleiding, instapstage, stage ikv doorstroom sociale 
naar reguliere economie, … zouden i.f.v. de situatie moeten kunnen ingepland worden. 
De fvb-adviseurs kunnen een oriënterende stage voorstellen aan werkzoekenden die geen 
duidelijk jobdoelwit hebben. 
Met een beroepsverkennende stage krijgt de werkzoekende een duidelijker beeld van een 
bepaalde  job/manier  van  werken.  De  stage  wordt  ingezet  om  de  werkzoekende  te 
(her)oriënteren. 

 Werkplekleren – tijdelijke en/of mobiele opleidingen
Afhankelijk van opportuniteiten en noden op de arbeidsmarkt kan het zijn dat BouwKan ism 
met VDAB projecten Werkplekleren of mobiele/tijdelijke opleidingen mee opstart (ifv zoeken 
naar  geschikte  werkzoekenden,  werkgevers  met  vacatures,  begeleiding  cursisten  ifv 
doorstroom naar werk, stage,…). Indien dit voorkomt, wordt dit  gemeld op de stuurgroep 
BouwKan.

7. INFOSESSIES:  
fvb verzorgt informatiesessies voor diverse doelgroepen. Infosessies hebben naargelang het 
doelpubliek een doelstelling die divers kan zijn (sectorinfo en vacature-aanbod, promotie- en 
recruteringsacties, inschrijving als werkzoekende). Erkende doelgroepen waar een info voor 
kan  georganiseerd  worden  zijn:  werkzoekenden/werkgevers/overleg  van  VDAB-
medewerkers/ sectorintreders/ sectorverlaters/ overleg van sociale partners / … 
Binnen de benadering naar werkgevers zet fvb zijn bedrijvencontacten in om ook op locatie 
van  bouwbedrijven  info  aan  de  bedrijven  te  gaan  geven  over  BouwKan/mogelijke 
kandidaten/tewerkstellingsmaatregelen e.d.
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8. CAMPUSACTIES / info scholen  
Er zijn meerdere kanalen om binnen de scholeninfo’s die fvb opneemt ook de combinatie te 
maken met de inschrijving van de gesproken laatstejaarsleerlingen als  werkzoekende bij 
VDAB. Meestal gebeurt na een begeleiding door en een individueel gesprek met de fvb-
adviseur een inschrijving via website of servicelijn. Er zijn ook projecten waar VDAB samen 
met  fvb  meekomt  naar  de  scholen.  Scholen  waar  dit  gebeurt  kiezen  hier  vrijwillig  voor. 
Belangrijk voordeel hierbij is dat de leerling zich na afstuderen niet meer naar werkwinkel 
hoeft  te  begeven  voor  de  inschrijving  en  toch  onmiddellijk  in  orde  is  met 
beroepsinschakelingstijd, … Kort na afstuderen wordt elke leerling individueel gecontacteerd 
om op basis van vrije keuze, een begeleiding door BouwKan op te starten.

9. JOBBEURZEN:  
fvb neemt actief deel aan dergelijke evenementen met actieve inbreng van sectorinformatie 
en gericht vacature-aanbod.

10. BEGELEIDING TIJDENS OPLEIDING:  
Werkzoekenden  met  een  jobdoelwit  in  de  bouw  met  onvoldoende  kennis  worden 
doorgestuurd naar een VDAB-competentiecentrum. Tijdens de cursistenbespreking in  het 
competentiecentrum is  BouwKan aanwezig  en  worden  alle  cursisten  besproken.   Indien 
nodig  wordt  de  hulp  van  BouwKan  ingeschakeld  om  een  stageplaats/werk  te  vinden. 
BouwKan is op regelmatige tijdstippen aanwezig in de competentiecentra om ondersteuning 
te bieden naar tewerkstelling toe.
Momenteel  is  er  een  mobiel  opleidingscentrum in  Wervik,  waar  opleiding  metsen  wordt 
aangeboden  aan  werkzoekenden.  Ook  hier  worden  tijdens  de  cursistenbespreking  alle 
cursisten besproken en is BouwKan nauw betrokken bij de zoektocht naar een stageplaats 
en/of tewerkstelling van de cursisten.  
Bij tijdelijke opleidingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de opleiding gevelbepleistering in het VTI 
Ieper,  in  samenwerking met  de firma Cherchye,  kunnen de  diensten  van BouwKan ook 
worden ingeschakeld in kader van tewerkstelling.

11. NAZORG TIJDENS TEWERKSTELLING:  
Voor werkzoekenden, die via de bemiddelingsacties van fvb aan het werk gegaan zijn in de 
bouwsector én bij wie één of meerdere risicofactoren opvolging op de werkvloer noodzakelijk 
maken, staat de fvb-adviseur in voor nazorg tijdens tewerkstelling.
Deze actie houdt in dat het verloop van de tewerkstelling opgevolgd wordt. Hiervoor wordt 
gebruik  gemaakt  van  telefonische  contacten  alsook  plaatsbezoeken/contacten  met 
werkgever en werknemer.
Meer specifiek wordt  met de werkgever onderhandeld welke bijkomende opleidingsacties 
kunnen ingeschakeld worden om de tewerkstelling binnen de bouw en in het bedrijf sterker 
te kunnen verankeren. Het resultaat van deze competentie-acties leveren voor de verdere 
carrière van de werknemer een meerwaarde op. 

12. VACATURES – prospectie bedrijven:  
Vanuit  BouwKan wordt gestimuleerd dat bij  het fvb gekende vacatures bij  VDAB kunnen 
geregistreerd  worden.  Dit  ten  bate  van  zowel  klanten  binnen  BouwKan  als  andere 
werkzoekenden. Hiertoe wordt met werkgevers die deze service bevragen, met een accent 
op de micro-ondernemingen, overlegd over de inhoud van de vacature en wie het beheer 
van de vacature opneemt.
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Samenwerkingsovereenkomst BouwKan

Tussen :

Stad Kortrijk
Met maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door 
dhr. Vincent Van Quickenborne, Burgemeester stad Kortrijk,
dhr. Rudolf Scherpereel, eerste schepen Kortrijk,
dhr. Geert Hillaert, stadsecretaris

en 
fvb-ffc Constructiv
met maatschappelijke zetel Koningsstraat 132/5, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door
dhr. Bruno Vandenwijngaert, directeur-generaal fvb-ffc Constructiv (hierna fvb genoemd)

Wordt het volgende uiteengezet en overeengekomen :

1. Benaming project  

Het  initiatief  is  een  samenwerking  tussen  Stad  Kortrijk  en  fvb,  dit  waar  mogelijk  in 
samenwerking met andere steden in West-Vlaanderen (zoals Roeselare, Brugge, Oostende, 
Westhoek)  en  aangevuld  met  SAB  (sectorale  arbeidsbemiddeling  bouw –  een  Vlaamse 
samenwerking tussen vdab en fvb).
Het project krijgt de naam BouwKan.

2. Duurtijd project  

Het project loopt tot eind 2014. 
Er wordt jaarlijks een addendum aan deze overeenkomst toegevoegd die de doelstellingen, 
de financiering en/of nieuwe accenten definieert.

3. Voorwerp van de overeenkomst en kerntaken van BouwKan  

 Het voorwerp van deze overeenkomst beoogt
 het inventariseren van de kerntaken van BouwKan 
 het  definiëren van een structuur  die de partners toelaat  het  project 

efficiënt te beheren en te sturen
 het vastleggen van de subtaken van de partners
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 Kerntaken van BouwKan zijn:
 Tewerkstellen  van  werkzoekenden  in  de  knelpuntberoepen  van  de 

bouwsector
 Toeleiding en rekrutering van de doelgroep via collectieve acties
 Screening en oriëntering van werkzoekenden op individuele basis 
 Zoeken  van  stageplaatsen,  inventariseren  van  vacatures  en 

jobmatching

 Begeleiden  naar  tewerkstelling  en  begeleiding  tijdens  de  eerste 
maanden van de tewerkstelling van de werkzoekenden

 Sensibilisering van werkgevers
 Netwerkvorming 
 De intermediairen uit het netwerk vorming geven over de bouwsector
 Werken met de basiscompetenties via de beroepenfiches
 Het bepalen van opleidingsmodules / optimaliseren en aanvullen van 

bestaande aanbod aan beroepsgerichte opleiding in de bouwsector

 De partners engageren zich om hun specifieke knowhow in te brengen in BouwKan 
namelijk: 

 VDAB : toeleiding, opleidingscapaciteit, oriëntering en vacatures,…
 Steden : sensibilisering, netwerking,… 
 fvb : sectorkennis, vacatures,… 

De hoofdstandplaats van projectmedewerker(s) is in het regionaal kantoor van het Fonds 
voor  Vakopleiding  in  de  Bouwnijverheid  West-Vlaanderen,  Kortrijksestraat  389  b,  8500 
Kortrijk.  De projectmedewerker zal echter in de praktijk zijn feitelijke werkplaats hebben in 
de Lokale Werkwinkel(s). 
Het  aantal  zitdagen  wordt  aangepast  al  naargelang  de  noodwendigheden  –  er  wordt 
gestreefd naar een permanentie van 1 zitdag perweek in de werkwinkel van Kortrijk.

4. Doelstelling en inhoud  

De steden, fvb en VDAB zetten samen BouwKan verder, om werkzoekenden toe te leiden, 
op  te  leiden  en  naar  de  arbeidsmarkt  te  begeleiden  met  het  oog  op  een  duurzame 
tewerkstelling. 

Hierbij  wordt rekening gehouden met de vraag op de regionale arbeidsmarkt en wordt er 
aandacht  besteed aan kansengroepen en jongeren.  Hierbij  wordt  qua subsector  voor  de 
regio Kortrijk gedacht aan ‘afwerking’ aangezien Kortrijk een belangrijke positie inneemt op 
het vlak van interieur en design.
Aangezien deze vraag kan variëren, moet de keuze voor de concrete opleidingsprojecten 
ook flexibel zijn. Fvb vervult in deze een signaalfunctie. 

Het is de bedoeling om met dit project aanvullende inspanningen te leveren en versterking te 
bieden aan de acties die vandaag ondernomen worden door bestaande initiatieven, eerder 
dan in de plaats te treden van de reeds actieve organisaties en initiatieven.

5. Financiering van de partners  

Elke stad  voorziet  een  resultaatsfinanciering,  waarbij  het  maximum budget/jaar  (plafond) 
bepaald  wordt  onder  andere  op  basis  van  de  lokale  bouwarbeidsmarktgegevens.  
Het concrete budget wordt jaarlijks vastgelegd in het addendum.
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De VDAB draagt bij aan de hand van het sector arbeidsbegeleiding bouw (SAB). Dit is een 
samenwerking op Vlaams niveau tussen VDAB & bouwsector, en loop van 1 mei 2012 tot en 
met  31  december  2014.  Onderhandelingen  voor  een  nieuwe  SAB (vanaf  2015)  worden 
opgestart.

Het totale budget zal dienen om de werkings- en personeelskosten te dekken.

De  bouwsector  stelt  aanvullend  een  parttime  sectorconsulent  en  regiomanager  ter 
beschikking, alsook de huisvesting van de projectmedewerkers.

De financiering is een resultaatsfinanciering, waarbij 70% betaalt wordt bij aanvang van het 
kalenderjaar,  en  de  resterende  30%  op  basis  van  de  resultaten  einde  kalenderjaar  – 
rekening  houdende  met  het  plafond  per  partner  (indien  de  resultaten  de  beoogde 
doelstellingen overschrijden).

Indien tijdens de loop van het kalenderjaar opgemerkt wordt dat een bepaalde doelstelling 
niet  realiseerbaar  is  in  functie  van  een  veranderende  arbeidsmarkt,  kan  de  stuurgroep 
binnen het beschikbaar budget nieuwe doelstellingen bepalen.
Ook kan elke partner  punctueel  nieuwe acties vragen (indien passend in het  kader  van 
BouwKan), mits hiervoor extra financiering (buiten deze overeenkomst) te voorzien. Ook dit 
wordt voorafgaandelijk binnen de stuurgroep besproken.

Stand  van  zaken  BouwKan  worden  gepresenteerd  op  de  stuurgroepvergadering  (zie  7. 
Sturing) en via mail-rapportage. 

6. Engagementen van de partners  

 De projectmedewerker (toeleidingsadviseur BouwKan) zal zich concreet richten op:
 Het versterken en informeren van het bestaande netwerk
 Het informeren, motiveren en screenen van werkzoekende kandidaten 

in de bouwsector
 De arbeidsbemiddeling van de kandidaten
 Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding om een 

duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen
 Opvolging van de kandidaten bij de eerste maanden van tewerkstelling 

(jobcoaching)
 Hierbij  werkt  de  projectmedewerker  aanvullend/ondersteunend  aan 

reeds lopende initiatieven

 In kader van het SAB (d.i. sectorale arbeidsbemiddeling bouw) engageert ‘VDAB’ zich 
tot :

 Uitnodiging van werkzoekenden in kader van trajectbegeleiding;
 Sensibilisering lokale werkwinkels;
 Organiseren van infosessies voor werkzoekenden in het kader van OC 

(Oriëntatiecentrum);
 Voorzien van opleidingen aangepast aan lokale arbeidsmarktsituatie;
 Het optimaal ter beschikking stellen van hun diensten.

 De Lokale Werkwinkels engageren zich tot:
 Optimale ondersteuning van het project en zijn projectmedewerker(s).
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 Fvb  stelt  voor  de  uitvoering  van  het  project  volgende  omkaderingsstructuur  ter 
beschikking :

 1 deeltijds sectorconsulent. 
De deeltijdse sectorconsulent zal zich in zijn functie concreet richten 
op:

• Algemene coördinatie in overleg met de fvb regiomanager
• Rapportage aan partners van het project
• Het versterken van het bestaande netwerk
• Het  informeren,  motiveren  en  screenen  van  werkzoekende 

kandidaten in de bouwsector

• De arbeidsbemiddeling van de kandidaten
• Het begeleiden van de kandidaten naar de gepaste opleiding 

om een duurzame tewerkstelling te kunnen garanderen
• Nazorg

 1 deeltijds fvb regiomanager. 
De deeltijds fvb regiomanager richt zich concreet op:

• Algemene coördinatie in overleg met de sectorconsulent
• Verdere uitbouw van de contacten met de sociale partners
• Sensibilisering van werkgevers
• Uitdragen en naambekendheid van het project

 Kantoormateriaal van de standplaats
 Huur van de standplaats
 Gebruik databank fvb
 Opleidingskost projectmedewerker

7. Sturing  

 Stuurgroep
Een sturing van het project gebeurt door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van de partners. Indien wenselijk geacht kan deze stuurgroep met andere partners worden 
uitgebreid. De stuurgroep komt ten minste 2 maal per jaar samen, en wordt op regelmatige 
basis via mail op de hoogte gehouden.

 Samenstelling stuurgroep :
• De Stuurgroep wordt voorgezeten door :

o de voorzitter van het Dagelijks Bestuur fvb-regio West-
Vlaanderen; 

o de vice-voorzitter is de regiomanager van fvb.
• De overige leden van de stuurgroep zijn: 

o vertegenwoordigers van de participerende steden, 
o VDAB  (provinciaal  verantwoordelijke  SAB  + 

vertegenwoordiger van CC), 
o fvb en BouwKan/SAB) 
o Sociale Partners Bouwsector West-Vlaanderen 

(ACV Bouw, Industrie & Energie, De Algemene Centrale 
ABVV, ACLVB, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en 
Bouwunie).
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 Taken van de Stuurgroep:
• Bepalen van operationele doelstellingen
• Concretiseren van vastgelegde taakverdeling
• Instaan voor regelmatige evaluatie en bijsturing
• bepalende communicatie en sensibilisering

 Dagelijkse aansturing:
 De dagelijkse aansturing van het project is in handen van het fvb en omvat :

 De dagelijkse leiding over de projectmedewerker(s)
 De afstemming
 Het stimuleren en verbreden van het netwerk van bouwsectorgerichte 

organisaties  die  werken  rond  toeleiding,  opleiding  of  tewerkstelling 
voor kansengroepen in de bouwsector

 Rapportage naar de stuurgroep toe

8. Doelstellingen - acties  

Zie jaarlijks addendum
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9. Communicatie en publiciteit  

Elke  communicatie  (bekendmaking,  aankondiging,  promotie  of  publiciteit,…)  wordt 
besproken op de vergadering van de stuurgroep en goedgekeurd door de partners.
BouwKan zal in afstemming met de verantwoordelijken van de partners de logo’s gebruiken 
en vermelden bij elke vorm van communicatie en/of publicatie in verband met dit project.

10. Registratie en databeheer  

Er wordt gebruikt gemaakt van het registratiesysteem van VDAB (Mijn Loopbaan). 

Op basis van de maandelijkse stuurboordtabellen SAB-VDAB worden de stand van zaken 
opgevolgd en gerapporteerd.

11. Correspondentie en contactpersonen  

Contactpersoon – ook voor de correspondentie – voor Stad Kortrijk is : 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Tel: …………………………– fax …………………………– GSM …………………………
E-mail: …………………………

Contactpersoon – ook voor de correspondentie – voor VDAB is :
Hilde Ameye,
Provinciaal verantwoordelijke VDAB-SAB (Sectorale Arbeidsbemiddeling Bouw)
Rijselsestraat 57 – 8500 Kortrijk
Tel: 056/24 74 15 – fax 056/24 47 44 – GSM 0486/90 93 81
E-mail: hilde.ameye@vdab.be

Contactpersoon – ook voor de correspondentie – voor fvb is : 
Tatjana Samaey, Regiomanager West-Vlaanderen fvb-ffc Constructiv 
Kortrijksestraat 389 - bus B - 8500 Kortrijk
Tel: 056/24 55 40 - Fax: 056/24 55 45 – GSM 0478/84.33.36
E-mail: tatjana.samaey@constructiv.be
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Samenwerkingsovereenkomst opgemaakt in 4 exemplaren te Kortrijk op ……………….., elk 
der partijen verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Stad Kortrijk

De heer Vincent Van Quickenborne De heer Rudolf Scherpereel
Burgemeester Stad Kortrijk Eerste Schepen,

De Heer Geert Hillaert
Stadssecretaris Stad Kortrijk

Voor fvb

De heer Bruno Vandenwijngaert
Directeur-generaal fvb-ffc Constructiv
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Catherine Waelkens

14 2014_GR_00035 Eerste budgetwijziging 2014 -
Technische aanpassing ten gevolge van
de overschakeling naar BBC - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
1. De investeringsbudgetten voor deze uitgaven werden voorzien in het budget 2013,
aangezien de werken niet gegund werden in 2013 en door de overgang naar de
BBC-regelgeving eind 2013 zijn deze budgetten vervallen. Dit zorgt voor een gunstig effect
op de rekening van 2013, waardoor de financiering in 2014 is gegarandeerd. Dit gaat over
de dossiers van het Vlasmuseum, Profit, Gassoft, Groeningeheem jeugdherberg en
dienstkledij Fluvia.

2. De toelagenlijst is een budgetneutrale wijziging, maar voor de vlotte werking werden
deze nominatief benoemd.

Argumentatie
Het komt aan de gemeenteraad toe om de budgetwijzigingen vast te stellen. Het betreft
hier de eerste wijziging van het budget 2014.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij naar:
- het Koninklijk Besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 10 mei 2013 met kenmerk BB 2013/4 van het Vlaams Ministerie van
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen- Financiën en Personeel, Boudenwijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K.
Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A.
Weydts, P. Roosen
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18 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt,
P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron, M.
Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
1. De eerste wijziging aan het budget als volgt vast te stellen:

Resultaat op kasbasis Meerjarenplan
2014

BP2014-0_1 Verschil
                         
I. Exploitatiebudget (B-A) 8.431.408,00 8.431.408,00 0,00
A. Uitgaven 114.257.473,00114.257.473,000,00
B. Ontvangsten 122.688.881,00122.688.881,000,00
a. Belastingen en boetes 63.948.578,00 63.948.578,00 0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden

0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort
van het boekjaar

0,00 0,00 0,00

2. Overige 58.740.303,00 58.740.303,00 0,00
II. Investeringsbudget (B-A) -25.176.749,00 -26.790.569,00 1.613.820,00
A. Uitgaven 25.397.749,00 27.300.150,00 -1.902.401,00
B. Ontvangsten 221.000,00 509.581,00 -288.581,00
III. Andere (B-A) -5.500.543,00 -5.500.543,00 0,00
A. Uitgaven 18.132.900,00 18.132.900,00 0,00
1. Aflossing financiële schulden 17.132.900,00 17.132.900,00 0,00
a. Periodieke aflossingen 17.132.900,00 17.132.900,00 0,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen
in contanten

0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen
het jaar vervallen

0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 12.632.357,00 12.632.357,00 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden

2.132.357,00 2.132.357,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.132.357,00 2.132.357,00 0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen
het jaar vervallen

0,00 0,00 0,00
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c. Schenkingen, andere dan opgenomen in
de exploitatie- of investeringsontvangsten

0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -22.245.884,00 -23.859.704,00 1.613.820,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar

28.020.340,00 29.742.121,00 -1.721.781,00

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)

5.774.456,00 5.882.417,00 -107.961,00

VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)

0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen

0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.774.456,00 5.882.417,00 -107.961,00
Autofinancieringsmarge Meerjarenplan

2014
BP2014-0_1 Verschil

                         
I. Financieel draagvlak (A-B) 13.272.501,00 13.272.501,00 0,00
A. Exploitatieontvangsten 122.688.881,00122.688.881,000,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

109.416.380,00109.416.380,000,00

1. Exploitatie-uitgaven 114.257.473,00114.257.473,000,00
2. Nettokosten van schulden 4.841.093,00 4.841.093,00 0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.841.636,00 19.841.636,00 0,00
A. Netto-aflossingen van schulden 15.000.543,00 15.000.543,00 0,00
B. Nettokosten van schulden 4.841.093,00 4.841.093,00 0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -6.569.135,00 -6.569.135,00 0,00

2 .
2. De eerste budgetwijziging over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Omzendbrief BB 2013_4 versie 10_05_2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Investeringsbudget 1e BW.pdf
Bijlage bij dit besluit: Toelagen 1e BW.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/zzzz-nieuwe boomstructuur/STAD/Budgetwijziging/BW
2014/1e BW/documenten/20140310 BW1 Budget KORTRIJK 2014.pdf

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Beheer Openbaar Domein
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15 2014_GR_00028 B.O.D. Vervangen verlichting - Vervangen
van de verlichting op het
Schouwburgplein - Voorwaarden, wijze
van gunnen en gunning

Beschrijving

Aanleiding en context
De verlichting op het Schouwburgplein is sterk beschadigd. Binnen Plan Nieuw Kortrijk
voorzien we nieuwe verlichting die meteen een stuk energiezuiniger is.

Argumentatie
Op het Schouwburgplein zijn 14 verlichtingstoestellen geplaatst voor het verlichten van het
plein.Deze toestellen hebben een vermogen van 6.000 W.
Deze verlichtingspalen zijn sterk beschadigd, ondermeer door de palen jaarlijks weg te
nemen en terug te plaatsen n.a.v. de paasfoor.
Het afkoppelen, wegnemen, wegvoeren, terugbrengen en herplaatsen van deze palen kost
jaarlijks 5.700 € ( excl. btw).
Momenteel lopen 2 schadedossiers waarbij de schadeaanbrenger gekend is. Concreet
kunnen we hierdoor 6.267 € recuperen.

We stellen voor de aangereden palen niet te vervangen maar de volledige
verlichtingsinstallatie te vervangen door een nieuwere en energiezuinigere verlichting. Het
voetpad aan de overzijde werd recent verbreed waardoor we nu de mogelijkheid hebben
om de verlichting op deze kant van de straat te plaatsen zodat de jaarlijkse wegname van
de palen niet meer nodig is. Er blijft ruim 2m vrije doorgang voor de voetgangers.

De verlichtingspalen hadden wel een bijkomende functie, namelijk een aankleding van het
plein.
Misschien kan er nagedacht worden om na de wegname van de palen te kiezen voor een
"groene aankleding" van het plein (vb. wegneembare bloembakken, plantenvazen...).

Dit voorstel biedt een meervoudige besparing, de energiefactuur daalt (het vermogen
wjzigt van 6.000 W naar 1260 W) en het vermijden van de jaarlijkse kost van 5.700 € voor
wegname n.a.v. de foor.
De kostprijs voor de uitvoering van het nieuw voorstel wordt geraamd op 13.146,54 €.
Een bijkomend voordeel van de nieuwe verlichting is dat deze gedimd kan worden vb. om
middernacht tot 06.00 u.

Dit voorstel is dan ook een echte quick-win.

Op verzoek van de stad stuurt de CIV Gaselwest ons de offerte met ref. 230616 die
voorziet in :
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* Slopen en wegname van de bestaande verlichting
* Leveren en plaatsen van 6 palen en armaturen type Neos 2 met lamp van 210W -
dimbaar.

De totale kosten hiervoor worden geraamd op 13.146,54 € ( btw incl.).

Deze uitgave kan betaald worden met kredieten voorzien op beleidsitem 0670-01 op
algemeen rekeningnr. 2289007.

 

 

Juridische grond
Wij verwijzen naar artikel 26 §1 van de wet op de overheidsopdrachten dd. 15 juni 2006

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
artikel 2014 / IE geen /ACTIE GBB-CBS / item 670-00 rekeningnr. 2289007 en moeten via
IKA voorzien worden op item 06701 rekeningnr 2289007

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor het vervangen van de verlichting op het Schouwburgplein vast te
stellen zoals ze voorzien zijn in de offerte van de CIV Gaselwest met ref. 230616 waarin de
kostprijs geraamd wordt op 13.146,54 € (btw incl).

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure conform artikel 26 §1-
1ste lid van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

3 .
De nodige kredieten hiervoor zijn beschikbaar op artikel 2014 / IE geen /ACTIE GBB-CBS
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1.  
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4.  
5.  

/ item 670-00 rekeningnr. 2289007 en moeten via IKA voorzien worden op item 06701
rekeningnr 2289007.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Persoonlijk/Veerle/Raming nieuwe ov Schouwburgplein.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Persoonlijk/Veerle/Overzichtsplan nieuwe ov
Schouwburgplein.TIF

16 2014_GR_00030 B.O.D. Gietasfalt 2014 - Buitengewone
herstellingswerken aan asfaltlagen:
gietasfalt / dichten voegen -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor
slijtagebestendige technieken. Beschadigde wegen leiden tot meldingen, en deze
meldingen worden zo snel mogelijk afgehandeld (punt 43 PNK).

Argumentatie
Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt
omvat dit herstel:

het voorzien van een bestrijking
het aanbrengen van reparatiegietasfalt
het voorzien of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen)
het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
het vervangen van de betonplaten

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek B.O.D. Gietasfalt 2014) heeft betrekking op de
herstellingswerken voorzien volgens punt 2, met andere woorden het aanbrengen van
reparatiegietasfalt.

Door bevriezing van vocht in de toplaag van asfaltlagen kunnen delen van die toplaag
loskomen. Dit schadebeeld is door de afgelopen strenge winters veelvuldig te zien op het
grondgebied van Kortrijk en de deelgemeenten. De loskomende delen van de toplaag
zullen we in deze aanneming opvullen met warme gietasfalt.

Deze herstellingstechniek is waterdicht, beschermend, en zorgt voor een effen oppervlak.
Daarbij komt nog dat de weg onmiddellijk na het afkoelen, wat een halfuur duurt, terug
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voor het verkeer kan worden opgengesteld wat de overlast tot een minimum herleidt. In
de meeste gevallen zullen we het gietasfalt aanbrengen met een mobiele werf, dit
betekent met behoud van doorgaand verkeer.

Volgende straten komen in aanmerking voor herstel (niet-limitatieve stratenlijst)

Diverse locaties tussen de Kleine Ring (oude entiteit Kortrijk)
Baaistraat ter hoogte van drempel
Markekerkstraat
Diverse interventies verspreid over het grondgebied van de Stad Kortrijk.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 29.427,20 (incl. BTW). De nodige
kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 /
algemeen rekeningnummer 2240007 en moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 /
IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007

Er wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten is hier van toepassing.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Raming: € 29.427,20 (incl. BTW). De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel
2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 en
moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/
algemeen rekeningnummer 2240007

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen:
gietasfalt / dichten voegen" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. Gietasfalt 2014,
opgemaakt door team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

2 .
Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de Wet van 15
juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

128 / 271



1.  

2.  

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Gietasfalt/2014 (BOD)/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming
B.O.D. Gietasfalt 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Gietasfalt/2014 (BOD)/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Ontwerpbestek B.O.D Gietasfalt 2014.pdf

17 2014_GR_00048 B.O.D. Trage wegen 2014 - Aanleg en
onderhoud van trage wegen -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Heule bevat een beperkt, maar zeer waardevol trage wegennetwerk.
In 2011-2012 werd dit netwerk geïnventariseerd en geëvalueerd door vrijwilligers.

Het geheel aan verbindingen tussen het Astridpark, Heule Watermolen en de Warande
biedt zowel voor voetgangers als fietsers een veilig alternatief voor de drukke
Izegemsestraat. 

Argumentatie
Via de trage weg door de sportvelden van de Stade, de Sint-Godelievestraat en de
autovrije verbinding over de Heulebeek kom je in Heule Watermolen. Van daaruit loopt de
trage verbinding door via de autoluwe Waterolenwal, via de in 2013 vernieuwde trage weg
tussen Watermolenwal en de Izegemsestraat, om dan aan te sluiten met de nieuwe
verbinding door Warande.

De verbinding tussen de Weverstraat en de Molenstraat, doorheen de sportvelden van de
Stade, werd met de herinrichting van de sportvelden deels verlegd en heraangelegd. Zie
hiervoor ook wegje 39 uit de evaluatiekaart trage wegen.

Deze nota legt de voorwaarden vast en de goedkeuring van het bestek om het resterende
stuk heraan te leggen, volgens dezelfde principes als het reeds heraangelegde stuk:

Een beperkte verbreding van de zate van 1m10 tot 1m70, wat tegemoet komt aan de
publieksbevraging uit 2011.
Een comfortabele asfaltverharding
Oplossen van de wateroverlastproblematiek op het laagst gelegen gedeelte

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Trage wegen ter goedkeuring voor. De kostprijs van
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deze werken wordt geraamd op € 83 679,97 (incl. BTW). Op artikel 2014 / IE 14 / actie
GBB-CBS / item 0200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007 zijn de nodige kredieten
voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een openbare aanbesteding.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007
/ € 83 679,97 (incl. BTW)

Adviezen

Fin
Advies: Gunstig advies

Aut
Advies: Gunstig advies

Motivering: Ziet er Ok uit.

Aut
Advies: Gunstig advies

Motivering: ok

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Aanleg en onderhoud van trage wegen", zoals ze
vervat zijn in het bestek "B.O.D. Trage wegen", opgemaakt door het team Beheer
Openbaar Domein op 9 januari 2014, vast te stellen.
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding.

3 .
Om via Interne Kredietaanpassing een verschuiving uit te voeren van item 0200-00- actie -
GBB-CBS - algemeen rekeningnummer 2240007 - investeringsenveloppe - IE-14 naar item
0200-01- actie GBB-CBS - algemeen rekeningnummer 2240007 - investeringsenveloppe -
IE-14

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/_Algemeen/Inventaris/Trage
wegen/_Algemeen/Evaluatiekaarten/EvaluatiekaartHeuleZ.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/_Algemeen/Inventaris/Trage
wegen/_Algemeen/Eindrapport/Eindrapport/Publieksadvies Stad Kortrijk.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Trage
wegen/2014 (B.O.D.)/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming B.O.D.
Trage wegen.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Trage
wegen/2014 (B.O.D.)/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/Situatieplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Trage
wegen/2014 (B.O.D.)/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Plannen/Uitvoeringsplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Trage
wegen/2014 (B.O.D.)/Fase 2 - Ontwerp/V&G-plan/V&G-plan B.O.D. Trage wegen.pdf
Bijlage bij dit besluit: B.O.D. Trage wegen.pdf

18 2014_GR_00049 B.O.D. Fund. & Verh. (asfalt) - 2014 - 1e
bestek - Heraanleg funderingen en
verhardingen in delen van de
Candeléstraat en Ronsevaalstraat. -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor
slijtagebestendige technieken.

Argumentatie
Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid
te houden worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven. De
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criteria die voor eventuele herstelling bepalend zijn, zijn in dalende volgorde van
belangrijkheid:

het veilig weggebruik
de verkeersfrequentie
de verbetering van het comfort
het vermijden van grotere herstellingswerken op langere termijn

Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt
omvat dit herstel:

het voorzien van een bestrijking / slem
het aanbrengen van reparatiegietasfalt
het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen)
het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
het vervangen van de betonplaten

Het dossier dat nu wordt voorgelegd heeft betrekking op het "Voorzien of vervangen van
de funderingen en verhardingen" (punt 4). Het team Beheer Openbaar Domein maakte
dan ook dit bestek hiervoor op.

Volgende straten zijn in het bestek opgenomen (niet-limitatieve stratenlijst):

Candeléstraat: tussen Chemin Vert en Scheldebeek (980 lm)
Ronsevaalstraat: net voorbij autostrade tot net voorbij Rue du Ronceval (580 lm)

De werken omvatten in hoofdzaak:

het opbreken van de bestaande verharding (incl. fundering en onderfundering)
het aanleggen van een nieuwe verharding in asfalt
het aanleggen van opritten landbouwpercelen in herbruikkasseien
het aanleggen van uitwijkstroken in asfalt

Voor de werken in de Candeléstraat en Ronsevaalstraat (deelweg met Moeskroen) stellen
we voor om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Het voorwerp van de
samenwerkingsovereenkomst werd op 6 maart 2014 besproken met de Stad Moeskroen.
We leggen deze overeenkomst ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

De kosten in dit specifieke dossier voor het ontwerp, opmaak bestek, publicatie,
verbetering en opvolging van de werken, voor wat betreft het gedeelte Moeskroen (deel B
van de meetstaat), gebeuren door Kortrijk, in samenspraak met Moeskroen en worden
aangerekend. De kosten hiervoor bedragen € 885,00.

De totale kosptrijs van de werken wordt geraamd op € 576.373,46 (incl. BTW), waarvan €
301. 635,82 (incl. BTW) ten laste van de Stad Kortrijk en € 274.737,64 (incl. BTW) ten
laste van de Stad Moeskroen. De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel 2014 /
IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 en moeten via
IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-01 / algemeen
rekeningnummer 2240007
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2.  

Het bijhorende veiligheids- en coördinatieplan wordt opgemaakt door BVBA Vecobo uit
Waregem.

Juridische grond
Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen 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.

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Raming: € 576.373,46 (incl. BTW) waarvan € 301.635,82 (incl. BTW) voor de Stad Kortrijk
en € 274.737,64 (incl. BTW) voor de Stad Moeskroen. De nodige kredieten hiervoor zijn
voorzien op artikel 2014 / IE-14 / actie -CBS / item 200-00 / algemeenGBB
rekeningnummer 2240007 en moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE-14 /
actie -CBS / item 200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007GBB

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Heraanleg funderingen en verhardingen in delen van
de Candeléstraat en Ronsevaalstraat" zoals ze vervat zijn in het bestek B.O.D. Fund. &
Verh. (asfalt) - 2014 - 1e bestek, opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein,
vast te stellen.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de Wet van 15
juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

3 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de Stad Moeskroen goed te
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Bestek deelwegen Moeskroen.docx
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming B.O.D. Fund & Verh (asfalt) - 2014 - 1e
bestek.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Basisplan/Plan 1.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Basisplan/Plan 2.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Basisplan/Plan 3.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Basisplan/Plan 4.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende dossiers/Fund &
verh/2014 (BOD- 1 e bestek - asfalt)/Fase 2 -
Ontwerp/Moeskroen/samenwerkingsovereenkomst Moeskroen.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst met de Stad Moeskroen

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Tussen ondergetekenden, 
Partij enerzijds: 
- De Stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelend in naam en voor 
rekening van de Stad Kortrijk in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet 
van een besluit van de Gemeenteraad van                      en onder voorbehoud van 
voogdijtoezicht, 
Afgekort : stad Kortrijk, 

 
en 
 
Partij anderzijds : 
- De Stad Moeskroen, alhier vertegenwoordigd door de heer Alfred Gadenne, 

burgemeester van de stad Moeskroen en Christian Delaere, Secretaris, handelend in 
naam en voor rekening van de Stad Moeskroen, in uitvoering van een besluit van de 
Gemeenteraad van                            en onder voorbehoud van voogdijtoezicht, 
Afgekort : stad Moeskroen,  

 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
Artikel 1 : 
Zowel de stad Kortrijk als de stad Moeskroen wensen volgende werken uit te voeren: 
“Vernieuwen rijwegverhardingen met hun fundering in delen van de Candeléstraat en 
Ronsevaalstraat ” 
 
Beide partijen zijn van oordeel dat voormelde werken best worden samengevoegd. 
Daarom beslissen beide partijen om de werken in het algemeen belang samen te voegen 
en de stad Kortrijk aan te duiden om in gezamenlijke naam zowel bij de studieopdracht 
als bij de gunning en uitvoering van de werken als aanbestedende overheid op te treden. 
 
Artikel 2 : 
De stad Kortrijk staat in voor de studie van het ontwerp voor de werken. De stad Kortrijk 
neemt ten opzichte van de stad Moeskroen de volledige verantwoordelijkheid voor het 
ontwerp en het bestek op.  De stad Moeskroen staat echter wel in voor wijzigingen of 
meerwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zouden blijken en die 
verband houden met de uitvoering van de werken lastens de stad Moeskroen, mits deze 
meerwerken of wijzigingen niet  hun oorzaak vinden in een zware fout van organen of 
aangestelden van de stad Kortrijk betrokken bij het ontwerp. De door de stad Kortrijk 
opgemaakte stukken (bestek, plan, meetstaat, schetsen…) worden tijdig aan de stad 
Moeskroen bezorgd. 
 
De studie van het ontwerp, opmaak bestek , publicatie en verbetering aanbesteding en 
opvolging van de werken, voor wat betreft het gedeelte stad Moeskroen (deel B van de 
meetstaat), gebeuren door stad Kortrijk in samenspraak met stad Moeskroen en zijn ten 
laste van stad Moeskroen. Deze kosten worden geraamd op een forfaitair bedrag van € 
885 ( werd berekend op basis van geraamde tijd). 
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De stad Kortrijk stelt overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en 
wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, overeenkomstig het KB van 25 januari 2001, een veiligheidscoördinator 
ontwerp en verwezenlijking aan voor deze opdracht ““Vernieuwen rijwegverhardingen 
met hun fundering in delen van de Candeléstraat en Ronsevaalstraat ”. 
 
De stad Kortrijk ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking 
zijn opdrachten voor het geheel der samengevoegde werken, ten allen tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het 
bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn 
opdracht.  De stad Moeskroen zal daartoe alle eventueel nodige gegevens tijdig aan de 
stad Kortrijk en rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator bezorgen.  
 
Alle kosten voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking worden, elk wat 
hun deel betreft, pro rata gefactureerd aan de stad Kortrijk en de stad Moeskroen. Voor 
deze opdracht “Vernieuwen rijwegverhardingen met hun fundering in delen van de 
Candeléstraat en Ronsevaalstraat” bedraagt de kost voor de stad Moeskroen 1 694 euro 
inclusief 21% btw.  
De veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking dient bij het einde van de opdracht 
een exemplaar van alle documenten (veiligheid- en gezondheidsplan, 
coördinatiedagboek, postinterventiedossier, …) met betrekking tot de samengevoegde 
opdrachten over te maken aan alle partijen. 
 
 
Artikel 3 : 
De werken ten laste van de stad Kortrijk en de stad Moeskroen worden in het bestek en 
de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld. Deze opsplitsing zal ook het 
voorwerp uitmaken van afzonderlijke hoofdstukken in de door de aannemer op te stellen 
vorderingsstaten. De respectievelijke vorderingsstaten en bijhorende facturen worden 
door de aannemer rechtstreeks overgemaakt aan die partij die voor de betaling instaat. 
 
Voor de veiligheidscoördinatie van het deel Moeskroen zal de stad Kortrijk préfinancieren. 
 
Artikel 4 : 
 
Als aanbestedende overheid schrijft de stad Kortrijk de gunningsprocedure uit, staat in 
voor de opening der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht 
toe.  Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar 
geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste 
regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de twee delen samen). 
 
De stad Kortrijk zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken 
slechts betekenen nadat de stad Moeskroen haar goedkeuring heeft gehecht aan het 
gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij 
akkoord gaat met het gedeelte der werken ten hare laste en dat zij voor de betaling 
ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
In elk geval zal de stad Moeskroen dit akkoord geven binnen de maand nadat ze hierom 
werd verzocht.  Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen de gestelde termijn 
dan wordt dit gezien als een stilzwijgend akkoord. 
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Artikel 5 - Borgtocht 
De stad Kortrijk verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen.  Deze heeft betrekking op 
de totaliteit der werken.  De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op 
de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten 
voordele van de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in 
verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
 
Artikel 6 - Leiding der werken 
De stad Kortrijk is aanbestedende overheid van de werken en duidt bijgevolg de leidende 
ambtenaar aan.  De leidende ambtenaar neemt de leiding van de werken waar.  Dit 
betekent dat hij alleen gemachtigd is om voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, 
opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling te laten 
opmaken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering te laten opmaken, de 
werken te laten schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen voor te stellen 
en goed te keuren, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz.  
 
Voor de beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de stad Moeskroen, 
zal de leidende ambtenaar voorafgaandelijk zijn beslissing, tijdig advies vragen aan de 
stad Moeskroen.  Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies 
bindend.  In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van zeven 
werkdagen.  
 
Beide partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer 
het tijdig verlenen van dit advies. 
 
Artikel 7 - Toezicht der werken  
De stad Kortrijk staat in voor het toezicht van alle werken. 
 
De stad Moeskroen mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten hare 
laste mee mogen opvolgen.  Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven 
betreffende de werken lastens de Stad Moeskroen aan de toezichter en/of leidend 
ambtenaar.  Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen 
uit voortvloeien. 
 
De stad Moeskroen draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 
gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de kosten hiervan. 
 
Artikel 8 
Indien de stad Kortrijk tijdens de uitvoering een wijziging van de opdracht of de plannen 
voor het gedeelte ten laste van de  stad Moeskroen noodzakelijk acht, wordt voor de 
betekening aan de aannemer de goedkeuring van stad Moeskroen bekomen met de 
vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
Artikel 9 - Betaling der werken 
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de stad Kortrijk en deels voor 
rekening van de stad Moeskroen, zoals eerder omschreven in artikel 3. 
 
PER DEEL worden afzonderlijke betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. 
In de vorderingsstaten dienen de werken ten laste van de verschillende partijen onder 
verschillende hoofdstukken opgenomen te worden. 
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De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden per deel ingediend bij de betalende 
partij, ttz : 
- het deel ten laste van de stad Kortrijk; 
- het deel ten laste van de stad Moeskroen ; 
 
De stad Kortrijk en de stad Moeskroen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer 
en de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking elk voor wat betreft hun deel en 
verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige 
kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel. 
 
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit 
voortvloeiende verwijlintresten en schadevergoedingen, en zullen deze de andere partij 
volledig vrijwaren. 
 
Artikel 10 – Facturen veiligheidscoördinatie 
De veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering zal voor wat het deel Moeskroen betreft, 
gepréfinancierd worden door Kortrijk. Nadien zal Kortrijk deze kosten factureren aan 
Moeskroen. 
 
Artikel 11 - Boetes en kortingen wegens minwaarde 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van 
algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn 
aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de 
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
 
Artikel 12 - Voorlopige en definitieve oplevering - vrijgave borgtocht 
Gezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en 
definitieve oplevering wordt door de leidende ambtenaar gegeven. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan de stad Moeskroen. Pas na 
goedkeuring van de voorlopige en definitieve oplevering door de stad Kortrijk en stad 
Moeskroen zal de betekening aan de betrokken aannemer worden overgemaakt. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de voorlopige en definitieve oplevering dient de 
stad Moeskroen tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. De stad Moeskroen dient 
aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, haar opmerkingen te 
formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 
hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in 
artikel 6. 
 
Na de definitieve oplevering hebben de leidend ambtenaar en de aanbestedende overheid 
hun taak tot een einde gebracht.  
 
Artikel 13 Beheer en onderhoud 
Beide partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken 
door de aannemer, het beheer en het onderhoud van hun aandeel in de werken te 
hunnen laste te nemen.  
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Artikel 14 Geschillen 
Behoudens in geval van een zware fout vanwege de aanbestedende overheid bij de 
toewijzing of in de loop van de overheidsopdracht, verbindt de stad Moeskroen zich ertoe 
om, beperkt tot de werken te zijne laste, in alle geschillen tussen de aannemer en de 
stad Kortrijk vrijwillig tussen te komen en de aanbestedende overheid te vrijwaren 
beperkt tot het pro rata van het aandeel van de stad Moeskroen in het totale 
inschrijvinsgbedrag der werken. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen 
ten behoeve van de gerechtelijke procedure.  
 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend te Kortrijk op                                in twee 
exemplaren, elk der partijen erkennend één exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Namens de Stad Moeskroen  
 
De Secretaris  De Burgemeester 
 
 
Christian Delaere  Alfred Gadenne  
 
 
Namens de Stad Kortrijk 
 
De Stadssecretaris De Burgemeester 
 
 
Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne 
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19 2014_GR_00052 B.O.D. Duurzame markeringen 2014 -
Leveren en aanbrengen van duurzame
thermoplastische markeringen -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het belang van wegmarkeringen neemt alsmaar toe door het steeds intensiever en
gecompliceerd worden van het verkeer. Markeringen zijn enerzijds onmisbaar om het
verkeer in goede banen te leiden, en anderzijds noodzakelijk om weggebruikers tegen
zichzelf en elkaar te beschermen.

Het grootste gedeelte van de wegmarkeringen werden in het verleden aangebracht door
het spuiten van wegenverf met de verfspuitmachine van de directie Mobiliteit en
Infrastructuur. Dit was echter een tijdrovende, arbeidsintensieve en complexe uitvoering
(sjablonen). Voor specifieke gevallen (stadscentrum, drukkere straten en kruispunten)
maakte de directie Mobiliteit en Infrastructuur echter al meer en meer gebruik van
duurzame markeringen.

Vorig jaar kozen we ervoor om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
vooraf uit te schrijven voor deze opdracht, meer bepaald voor het leveren en aanbrengen
van parkeerinrichtingen in thermoplastische witte en blauwe markeringen.

Gezien de positieve ervaringen verkiest de directie Ruimtelijke en Economische
Stadsontwikkeling dit jaar om terug een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
vooraf uit te schrijven voor deze opdracht meer bepaald voor het leveren en aanbrengen
van parkeerinrichtingen in thermoplastische witte en blauwe markeringen.

Argumentatie
In tegenstelling tot gewone geschilderde wegmarkeringen (die jaarlijks dienen vernieuwd
te worden) zijn deze thermoplastische markeringen duurzaam (levensduur tussen 7 en 10
jaar).

De thermoplastische markeringen zijn in aankoop wel duurder, maar zijn duurzamer
waardoor de kostprijs over meerdere jaren kan verdeeld worden en de jaarlijks
terugkerende hinder voor het verkeer bij het hermarkeren en ook de kosten hiervan
kunnen vermeden worden.

Het materiaal is bestand tegen benzine, olie, sneeuw en vorst. De markeringen hebben
goede reflecterende eigenschappen door het nastrooien met glasparels.

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Duurzame markeringen ter goedkeuring voor. De
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kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 39 592,41 (incl. BTW). Op artikel 2014 / IE
14 / actie GBB-CBS / item 0200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007 zijn de nodige
kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007
/ 39 592,41 (incl. BTW)

Adviezen

Aut
Advies: Gunstig advies

Motivering: OK

Aut
Advies: Gunstig advies

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
vooraf.

2 .
De voorwaarden voor de opdracht "Leveren en aanbrengen van duurzame
thermoplastische markeringen", zoals ze vervat zijn in het bestek "B.O.D. Duurzame
markeringen 2014", opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein op 9 januari
2014, vast te stellen.

Bijlagen
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1.  
2.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbestek B.O.D. Duurzame markeringen.docx
Bijlage bij dit besluit: Raming B.O.D. Duurzame markeringen.pdf

20 2014_GR_00054 B.O.D. Asfalt 2014 - Onderhoudswerken
aan asfaltbetonverhardingen in
verschillende straten - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor
slijtagebestendige technieken.

Argumentatie
Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt
omvat dit herstel:

het voorzien van een bestrijking / slem
het aanbrengen van reparatiegietasfalt
het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen)
het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
het vervangen van de betonplaten

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek B.O.D. Gietasfalt 2014) heeft betrekking op de
herstellingswerken voorzien volgens punt 3, met andere woorden het voorzien van nieuwe
of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen).

Bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag mogen de funderingen en de onderlagen van
het rijwegdek in dit geval nog geen gebreken vertonen, die van die aard zijn dat ook deze
vernieuwd moeten worden. Afhankelijk van de diepte van de putten en/of verzakkingen en
van het profiel van de verhardingen worden hier één of meerdere asfaltlagen aangebracht.

Als de niveauverschillen tussen bestaande en oude niveaus problemen kunnen scheppen
worden deze werken ofwel voorafgegaan door het verwijderen van de oude asfaltlagen (=
affrezen of afschaven), ofwel worden de zijbermen aan de nieuwe peilen aangepast en
worden de riooldeksels vernieuwd.

Volgende straten komen in aanmerking voor herstel (niet-limitatieve stratenlijst)

Luingnestraat: tussen Bergstraat en Allartbosweg (AAL)
Koningin Elisabethlaan : delen tussen Brugsesteenweg en Izegemsestraat incl.
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fietssuggestiestroken in gekleurd asfalt (KOR)
Groeningelaan: aansluiting met Veemarkt, kant even huisnummers 2-4 (KOR)
Rotonde Ambassadeur Baertlaan - Bad Godesberglaan - Baaistraat (KOR)
Wandelingstraat: tussen Lode de Boningelaan en Veldstraat (KOR)
Lieven Bauwensplein: zijweg naar schooltje (MAR)

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 159.583,06 (incl. BTW). De nodige
kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 /
algemeen rekeningnummer 2240007 en moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 /
IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007.

Gezien de aard van het bestek wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze
van gunnen.

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt door de BVBA Vecobo uit
Waregem.

Er wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten is hier van toepassing.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Raming: € 159.583,06 (incl. BTW). De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel
2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 en
moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/
algemeen rekeningnummer 2240007

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen in
verschillende straten" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. Asfalt 2014, opgemaakt door
team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

2 .
Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de Wet van 15
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juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Asfalt/2014 ( BOD )/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming
B.O.D. Asfalt.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Asfalt/2014 ( BOD )/Basisplan/BODasfalt2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Asfalt/2014 ( BOD )/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Ontwerpbestek B.O.D. asfalt 2014.docx

21 2014_GR_00053 B.O.D. Bestrijkingen en slems 2014 -
Buitengewone herstellingswerken aan
asfaltlagen: bestrijkingen en slems -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor
slijtagebestendige technieken.

Argumentatie
Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt
omvat dit herstel:

het voorzien van een bestrijking / slem
het aanbrengen van reparatiegietasfalt
het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen)
het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
het vervangen van de betonplaten

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek B.O.D. Bestrijkingen en slems) heeft betrekking op
de herstellingswerken voorzien volgens punt 1, met andere woorden het voorzien van een
bestrijking / slem.

Op locaties waar de bestaande asfaltlaag uitschuurt, maar waarbij nog geen grote putten
zijn, kan het aanbrengen van een bestrijking of slem op de bestaande verharding deze
terug waterdicht maken zodat de levensduur van deze verhardingen verlengd wordt.
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Volgende straten komen in aanmerking voor herstel (niet-limitatieve stratenlijst)

Kwabrugstraat: vanaf huisnr. 159 tot net voorbij Einde Munkendoornstraat (BEL)
Bosstraat: vanaf huisnr. 9 tot aan wachtbekken (KOR)
Wijk Koffiehoekstraat: Pastoor Diericklaan, Serafijn vermotelaan, Blauwvoetlaan en
Koffiehoekstraat (BIS)
Luingnestraat: tussen Schorbeekstraat en Allartbosweg, exclusief deel met recent asfalt
(AAL)
Moeskroensestraat: vanaf Tombroekstraat tot aan huisnr. 7 (ROL)
Preisbergstraat: delen die in 2013 niet werden geherasfalteerd (AAL)

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 149.970,43 (incl. BTW). De nodige
kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 /
algemeen rekeningnummer 2240007 en moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 /
IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007.

Gezien de aard van het bestek wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze
van gunnen.

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt door de BVBA Vecobo uit
Waregem.

Er wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten is hier van toepassing.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Raming: € 149.970,43 (incl. BTW). De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel
2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 en
moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 200-01/
algemeen rekeningnummer 2240007

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen:
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bestrijkingen en slems" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. Bestrijkingen en slems 2014,
opgemaakt door team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

2 .
Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de Wet van 15
juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Bestrijkingen of slems/2014 (
BOD)/Basisplan/BODbestrijkingenenslemst2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Bestrijkingen of slems/2014 ( BOD)/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming B.O.D. Bestrijkingen en slems.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Bestrijkingen of slems/2014 ( BOD)/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Ontwerpbestek B.O.D. Bestrijkingen en slems
2014.docx

22 2014_GR_00051 B.O.D. trottoirs max. 25 m² - 2e bestek -
Leggen, herleggen en aanpassen van
trottoirs max. 25 m². -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00107 - B.O.D. trottoirs max. 25 m² - Leggen, herleggen en aanpassen van
trottoirs max. 25 m² - Lijst aannemers

Aanleiding en context
Voor dossier "Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25 m² - bestek B.O.D.
trottoirs max. 25 m²" koos de Gemeenteraad, in zitting van 10 februari 2014, voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Er werden echter geen offertes ingediend voor dit dossier. Bijgevolg wensen wij dit bestek
te hernemen.

Argumentatie
De Gemeenteraad stelde, in zitting van 10 februari 2014, de voorwaarden vast voor de
opdracht "Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25 m²" en koos voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
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Het college van burgemeester en schepenen keurde, in zitting van 17 februari 2013, de
lijst van de aan te schrijven aannemers goed.

De opening van deze offertes vond plaats op maandag 10 maart 2014 om 12 uur in de
kantoren van het Team Beheer Openbaar Domein. Wij stelden echter vast dat er geen
enkele offerte werd ingediend. Deze opdracht kan bijgevolg niet gegund worden.

De aannemers die werden aangeschreven voor deze opdracht (Cvba Clarus, NV Bernard
Ockier en Veerkracht 4) ontvingen tezelfdertijd met deze uitnodiging ook een uitnodiging
voor deelname aan bestek "Herstellen en aanpassen van specifieke verhardingen max. 25
m² - bestek B.O.D. specifieke verhardingen 2014". Dit bestek is heel gelijkaardig met het
bestek B.O.D. trottoirs max. 25 m² waardoor de aannemers vermoedelijk dachten dat ze
2x hetzelfde bestek hadden ontvangen en maar 1  bestek indienden.

Het Team Beheer Openbaar Domein wenst dan ook deze aanneming te hernemen.

Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft de Stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

Het is de bedoeling om met deze aanneming volgende werken uit te voeren:

Heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs (o.a. opritten, verlagen boordstenen,
etc...)
dringende herstellingen van verhardingen

Het gaat hier over retributies. Dit betekent dat de aanvrager een factuur zal ontvangen
met de kostprijs van de uitgevoerde werken.

De aan te leggen, aan te passen of te herstellen bestratingen zullen nooit een grotere
oppervlakte hebben dan 25 m² en liggen verspreid over de entiteit van de Stad Kortrijk.

Het team Beheer Openbaar Domein legt dan ook bestek "Leggen, herleggen en aanpassen
van trottoirs max. 25 m² - bestek B.O.D. trottoirs max. 25 m² - 2e bestek" ter goedkeuring
voor.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 39.869,50 (incl. BTW). Op artikel 2014 /
IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 zijn de nodige
kredieten hiervoor zien. Deze moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE-14 /
actie GBB-CBS / item 200-01/ algemeen rekeningnummer 2240007.

Vroeger waren dergelijke aannemingen uitsluitend bestemd voor bedrijven die voorzien in
sociale tewerkstelling. Omdat we echter de concurrentie willen laten spelen worden ook
firma's aangeschreven die niet voorzien in sociale tewerkstelling. Desalniettemin is 1 van
de gunningcriteria "sociale tewerkstelling". Dit betekent dat bedrijven die wel voorzien in
sociale tewerkstelling hiervoor een hogere puntenquotatie krijgen.

Omwille van de aard van de opdracht en het beperkte bedrag wordt gekozen voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Het komt aan het college van burgemeester en schepenen toe om de lijst van de aan te
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schrijven aannemers goed te keuren. Voor deze opdracht wordt dan ook voorgesteld om
volgende aannemers aan te schrijven:

Cvba Clarus, Watermolenstraat 69B te 8500 Kortrijk
NV Bernard Ockier, Sint-Elooisdreef 21 te 8500 Kortrijk
Veerkracht 4, Kazernestraat 7/11 te 8930 Menen

Juridische grond
Artikel 26 §1, 1°a) van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is hier van
toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid
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.

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Raming: € 39.869,50 (incl. BTW). De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien op artikel
2014 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer 2240007 en
moeten via IKA voorzien worden op artikel 2014 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-01/
algemeen rekeningnummer 2240007.

 

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Leggen, herleggen en aanpassen van  trottoirs max. 25
m²" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. trottoirs max. 25 m² - 2e bestek, opgemaakt door
team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

2 .
Te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf conform artikel
26 §1, 1°a) van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Trottoirs 25m/2014 (BODA)/Fase 2 - Ontwerp/2e
ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/Raming B.O.D.A. Trottoirs max. 25 m.pdf
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2.  Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers zonder nummer/Lopende
dossiers/Trottoirs 25m/2014 (BODA)/Fase 2 - Ontwerp/2e
ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Ontwerpbestek B.O.D. trottoirs max. 25 m - 2e
bestek.docx

7 april 2014 20:07 — An Vandersteene, schepen verlaat de zitting

23 2014_GR_00050 B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden
2014 - Aanpassingswerken aan
fietspaden - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft de Stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

De zeer frequente gebruikte fietsverbinding tussen de Pater Damiaanstraat en de
 wordt, reeds een aantal jaren, geteisterd door opstekendeMeiweg (Hoog Mosscher)

boomwortels. Dit zorgt voor zeer oncomfortabel rijcomfort voor de fietsers.

Argumentatie
Om dit te verhelpen voorzien wij in het bestek "B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden
2014" de heraanleg van deze fietsverbinding.

Het concept van de heraanleg voorziet in de aanleg van een betonnen anti-wortelscherm
gecombineerd met een asfaltoverlaging. Deze techniek werd in 2012 gebruikt voor het
oplossen van de gelijkaardige problematiek op het Bruyningpad.

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden 2014 ter goedkeuring
voor. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 59 226,48 (incl. BTW). Op artikel
2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240007 zijn de
nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een openbare aanbesteding.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
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Ja

Financinull;le informatie
Artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240007
/ € 59 226,48 (incl. BTW)

Adviezen

Aut
Advies: Gunstig advies

Aut
Advies: Gunstig advies

Aut
Advies: Gunstig advies

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Aanpassingswerken aan fietspaden", zoals ze vervat
zijn in het bestek "B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden 2014", opgemaakt door het team
Beheer Openbaar Domein op 9 januari 2014, vast te stellen.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Raming B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden.pdf
Bijlage bij dit besluit: Situatieplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: Lengteprofiel en dwarsprofiel.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbestek B.O.D. Aanpassingswerken fietspaden
201424feb.docx

Planning en Openbaar Domein
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24 2014_GR_00037 Beheersoverdracht - Beheersoverdracht
van het Vlaamse Gewest aan de stad
Kortrijk van een deel van het
Bruyningpad - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Op 3 maart 2014 ontving de Stad vanuit het Vlaamse Gewest de vraag tot overdracht van
een gedeelte van het Bruyningpad. Het betreft hier meer bepaald het gedeelte gelegen
tussen het kruispunt Munkendoornstraat/Pres. Kennedylaan en de fietsbrug over de E17
(zoals weergegeven op het overzichtsplan in bijlage en in detail op plan 1M3D8J G 105060
01).

Argumentatie
Deze overdracht kadert in de geplande werken in de omgeving die nodig zijn om de
bereikbaarheid van de bestaande en geplande ontwikkelingen op Hoog Kortrijk te blijven
waarborgen. In een eerdere fase heeft de stad reeds de Pres. Kennedylaan tussen de
Marionetten en de Munkendoornstraat overgenomen (GR van 6 december 2010). Deze
overdrachten zijn een uitvloeisel van de module 14 die de stad heeft afgesloten met het
Vlaams Gewest voor de heraanleg van de Pres. Kennedylaan en de aanleg van een nieuwe
verbindingsweg tussen de Pres. Kennedylaan en de verkeerswisselaar het Ei. De
overdracht gebeurt kosteloos.

Op termijn zal de stad ook het resterend gedeelte van het Bruyningpad (tussen de E17 en
de Bruyningstraat) overnemen. In eerste instantie wenste het Vlaams gewest ook dit
gedeelte over te dragen, maar er is echter nog geen akkoord over de precieze grenzen van
de overdracht. Ook over het beheer van de twee fietsbruggen op dit tracé (fietsbrug over
E17 en over R8) moet er nog een akkoord worden afgesloten.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De overdracht naar de stad Kortrijk van het fietspad Bruyningpad gelegen tussen het
kruispunt Munkendoornstraat/Pres. Kennedylaan en de fietsbrug over de E17 zoals
weergegeven op het overzichtsplan in bijlage en in detail op plan 1M3D8J G 105060 01
goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/_Algemeen/Overdrachten/Bruyningpad/c_Aanvraag
MOW overdracht/140226_vraag_overdracht_fase1.pdf
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2.  Bijlage bij dit besluit:
G:/Wegen/_Algemeen/Overdrachten/Bruyningpad/b_Plannen/1M3D8JG10506001
(overdrachtsplan Bruyningpad fase1).pdf

25 2014_GR_00055 VK Torkonjestraat - Aanstelling
ontwerper en goedkeuring ontwerp -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
 

Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 22 juli 2013 een vergunning aan
de verkavelaar Hyboma nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 11
loten voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd op 11  een maart 2014
overeenkomst afgesloten tussen de bouwheer Hyboma 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.

Argumentatie
 

1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord
te gaan met het voorstel van de verkavelaar Hyboma nv om studiebureau Verhaeghe &
Partners bvba uit Zedelgem aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Verhaeghe & Partners bvba diende op 17 januari '13 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. 

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende
infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
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- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van infiltratievoorziening voor regenwater (wadi);
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden/parkeervakken /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 323.552,67 € (incl. BTW) en vallen
volledig ten laste van de verkavelaar.

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. Het CBS is bevoegd
op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming waarvan de uitslag luidt als volgt:
37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, K. Detavernier, P. Lombaerts,
S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L.
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F.
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron
 

 

1 .
 

Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Verhaeghe & partners bvba uit Zedelgem en voorgesteld door verkavelaar Hyboma nv, in verband met

"ontwerp tot aanleggen van nieuwe wegenis en riolering in de verkaveling langsheen de Torkonjestraat" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek

nr. VK63/12 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
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Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Bufferbekken.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Grondplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/LP.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Marke
- Torkonjestraat (aanbesteding - beschr. meetstaat).pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Marke
- Torkonjestraat (aanbesteding - bestek).pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Marke
- Torkonjestraat (aanbesteding - offerteformulier).pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 -
Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/TDP.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Bestek/Marke
- Torkonjestraat (aanbesteding - raming).pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1177___VK Torkonjestraat/Fase 1 -
Aanvang/c_Overeenkomst/overeenkomst.pdf

7 april 2014 20:13 — Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 20:15 — Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen

26 2014_GR_00056 Rooilijn - infrastructuurwerken in functie
van uitbreiden bedrijventerrein Kortrijk
Noord: aanvaarden stratentracé -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Beschrijving:
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De intercommunale Leiedal plant de realisatie van de infrastructuurwerken in functie van de uitbreiding van het
bedrijventerrein Kortrijk-Noord. Hiervoor werd het rooilijnplan met wegentracé opgemaakt. Op de plannen zijn
de ligging, de breedte en de dwarsprofielen aangeduid.

Het te ontwikkelen gebied heeft een totale oppervlakte van 21ha. De site wordt grotendeels op het grondgebied
van Kuurne uitgebreid. Slechts een klein deel in het westen van de site is op het grondgebied van Heule
gelegen. De percelen, kadastraal gekend als 8  afdeling, sectie B nrs. 504G, 505A, 502K, 506B, 507A, bevindene

zich ter hoogte van de Izegemsestraat, ten noorden van de Industrielaan.

 

Ligging volgens plannen van aanleg:

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

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006. Het betreffende gebied is opgenomen in het deelplan 3a
gemengd regionaal bedrijventerrein Heule-Kuurne uitbreiding.

 

Volgens het RUP is het gemengd regionaal bedrijventerrein Heule-Kuurne uitbreiding bestemd voor bedrijven
van regionaal belang met een van volgende hoofdactiviteiten:

-       productie en verwerking van goederen;

-       afvalverwerking, recyclage inbegrepen;

-       op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie;

-       gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het functioneren van een
gemengd regionaal bedrijventerrein.

Het project bevindt zich deels in de bufferzone. De bufferstroken zijn minimum 30m breed aansluitend bij het
gemengd regionaal bedrijventerrein. De functie van de buffer bestaat uit een visuele afscherming en de
buffering van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving.

 

Openbaar onderzoek:

 

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.

 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 27.01.2014 tot 25.02.2014.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.
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Het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat:

Elia heeft in principe geen bezwaar tegen de vermelde werken, voor zover rekening wordt gehouden met een
aantal bepalingen en met de geldende veiligheidsvoorschriften.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in het kader van de vergunningsaanvraag omtrent deze
bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.

Het bezwaarschrift gegrond te verklaren, omwille van de in het overwegend gedeelte opgenomen motivatie.

Adviezen:

 

Het advies van  met datum 12.02.2014 en referentie L-FLX2014009240 is Fluxys gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van  met datum 27.02.2014 en referentie 2014-0307 is team Planning & Openbaar Domein
gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van  met datum 06.02.2014 en referentie BVK/U140095 is Dienst Brandvoorkoming gunstig met
voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
Beschrijving

 

De aanvraag betreft infrastructuurwerken in functie van de aanleg van het gemengd regionaal bedrijventerrein
als uitbreiding van het industrieterrein Heule-Kuurne.

 

De geplande werken omvatten de infrastructuurwerken (wegen- en rioleringswerken en groenaanleg) voor het
plangebied, en dit in functie van het bouwrijp maken van het terrein. De werken omvatten binnen het
grondgebied Heule:

het aanleggen van een fietspad in kws langs de noordelijke zijde van het terrein met een breedte van 2,50m
het aanleggen van een groenbuffer aansluitend met het fietspad met een breedte van 20 à 25m
het vernieuwen van de bestaande rijweg (Izegemsestraat) die aansluit met de nieuwe wegenis
het aanleggen van een nieuwe rijweg die aansluit op de Izegemsestraat met een rooilijnbreedte van 13m.
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De verharde rijweg is 6m breed met aan beide zijden een goot en daarnaast niet-verharde zijbermen (met
langs de noordzijde een gracht)
het aanleggen van een bufferbekken dat aansluit met de Magerstraatbeek in het zuiden van het terrein.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

 

Functie:

 

De aanvraag kadert binnen de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Kortrijk Noord. De
infrastructuurwerken zijn noodzakelijk om deze ontwikkeling mogelijk te maken en zorgen voor een kwalitatieve
groene omkadering van de site. Het gedeelte gelegen op grondgebied van Heule is gelegen binnen de
bestemmingszone 'gemengd regionaal bedrijventerrein' volgens het gewestelijk RUP Afbakening
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Gelet op het reeds aanwezige bedrijventerrein waarop huidige aanvraag een
uitbreiding is en op de bepalingen van het gewestelijk RUP, is de voorziene functie een aanvulling en
aanvaardbaar.

 

De aanleg van de weg kadert binnen de uitbouw van het bedrijventerrein. Het ontsluiten via de Izegemsestraat
(met doortrekking tot de nieuwe wegenis op grondgebied Kuurne) zorgt ervoor dat in een goede bereikbaarheid
van de volledige site kan worden voorzien.

 

De groenzone bevindt zich binnen de strook die bestemd is als bufferzone. Deze moet voor een visuele
afscherming en de buffering van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving zorgen. De bufferzone
wordt opgevat als een groenscherm van streekeigen groen. Binnen het RUP wordt gesteld dat dit dient te
bestaan uit streekeigen hoog- en laagstammige bomen en struiken en onderhouden als een dicht groen scherm,
enkel toegankelijk voor onderhoudswerken. Zoals gesteld binnen het advies van Planning & Openbaar Domein
dient vooraf een gedetailleerd beplantingsplan ter goedkeuring voorgelegd (vóór gunning).

 

Inplanting:

 

De wegenis en bufferstrook zijn in overeenstemming met de zonering van het deelplan van het gewestelijk RUP.
De bufferstrook wordt voorzien met een totale breedte van minimum 30m. Deze is ontworpen langs de
noordelijke kant van de site waarmee een visuele afscherming en de buffering van de bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van de omgeving wordt bekomen. De ontsluiting langs de Izegemsestraat werd vooraf besproken met
Planning & Openbaar Domein.
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Verkeersaantrek:

 

De aanleg heeft als doel een verdere ontsluiting van de site mogelijk te maken. Naar aanleiding van de
ontwikkeling van de site zal een sterke toename van de verkeersaantrek mogelijk zijn. De ontsluiting op de
Izegemsestraat zorgt ervoor dat de huidige verkeersstromen van het bestaand bedrijventerrein Kortrijk Noord
verder worden uitgebreid. Dit is aanvaardbaar gelet op de vlotte verbinding tot de Ringlaan R8.

 

Groen- en omgevingsaanleg:

 

De geplande rijweg heeft een breedte van 6m, wat als normaal kan beschouwd worden voor een
ontsluitingsweg binnen een bedrijventerrein.

 

De groenbuffer wordt voldoende breed aangelegd in streekeigen groen. Hiervan dient vooraf een detailleerd
beplantingsplan ter goedkeuring voorgelegd. Het dient te bestaan uit beplantingen met streekeigen hoog- en
laagstammige bomen en struiken en onderhouden als een dicht groen scherm, enkel toegankelijk voor
onderhoudswerken.

De aanleg van de groenbuffer met aansluitend een fietspad en gracht hebben een positieve invloed op de
beeldkwaliteit binnen de site. Er wordt een visuele afscherming t.o.v. het agrarisch gebied en de open vlakte
ontworpen.

 

Het voorzien van een bufferbekken langs de zuidelijke kant van de site zorgt ervoor dat het
verloren natuurlijke buffervolume (met de uiteindelijke aanleg van de site) gecompenseerd
wordt. Het bufferbekken zorgt eveneens voor een grens tussen het bestaande en nieuw te
ontwikkelen bedrijventerrein.

Juridische grond
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over de
bouwaanvraag.

 

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:

-       het decreet van 29 maart inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, met latere wijzigingen en
aanvullingen, gecoördineerd bij decreet van 22 oktober 1996;
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-       het decreet van 18 mei 1999 inzake stedenbouw en de ruimtelijke ordening met latere wijzigingen en
aanvullingen;

-       de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening

-       het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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

Adviezen

P&OD
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Fluxys
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Dienst Brandvoorkoming
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Inzake het stratentracé:

-       Het tracé van de nieuw aan te leggen weg voor de ontsluiting van de uitbreiding van het bedrijventerrein
Kortrijk-Noord, met insteek vanaf de Izegemsestraat, zoals voorgesteld op het plan 1 ‘Rooilijnplan –
overzichtskaart – omgevingsplan project – typedwarsprofiel – situeringsplan’, opgemaakt op 19.02.2014 door de
Intercommunale Leiedal, te aanvaarden.

2 .
-       De ontwikkelaar de verplichting op te leggen een overeenkomst te sluiten met de stad Kortrijk tot
regeling van onder andere volgende lasten en plichten:

o    de kosteloze afstand van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, electriciteit,
aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;

o    de voorwaarden zoals gesteld binnen het advies van de stad Kortrijk - Planning & Openbaar Domein zullen
in deze overeenkomst worden vastgelegd;

o    het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de
opgelegde infrastructuur.

Bijlagen
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1.  Bijlage bij dit besluit: G:/2 dienstverlening/stedenbouwkundige vergunningen/advies
GSA/adviezen bouwdossiers/201400047 - Rooilijnplan uitbreiding KOR-Noord.pdf

Bijlagen bij adviezen
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7 april 2014 20:18 — Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 20:18 — An Vandersteene, schepen betreedt de zitting

Planning en Openbaar Domein

27 2014_GR_00058 RUP 'Bellegem Centrum' - voorlopige
vaststelling - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Aanleiding
Het gemeentelijk RUP 'Bellegem Centrum' wordt opgemaakt ter uitvoering van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. 
De aanleiding tot opmaak van het RUP is tweeledig. Enerzijds is er een beperkte
uitbreiding of herorganisatie en optimalisatie van Bockor. Er is een behoefte aan
uitbreiding van de productieactiviteit waardoor een uitbreiding van de bestemming voor
bedrijvigheid nodig is. Deze uitbreidingsvraag is gekoppeld aan een gedeeltelijke
herorganisatie van het bedrijf. Het is de bedoeling om de distributieactiviteit op een locatie
buiten het centrum van Bellegem te herlocaliseren, waardoor een belangrijk deel van het
zwaar verkeer uit het centrum wordt geweerd. Deze herlocalisatie wordt voorzien op de
voormalige site van Emdeka in de Manpadstraat in het oosten van Bellegem. 
Anderzijds bestaat er de mogelijkheid tot herbestemming van een andere open ruimte in
Bellegem Centrum. Doordat er nood is aan een woonzorgcentrum, wordt na de afweging
van verschillende locaties voor de bouw van een WZC, in Bellegem hiervoor de nodige
ruimte gereserveerd. In functie daarvan werd een onteigeningsplan opgemaakt. Op basis
van ontwerpend onderzoek zijn de wenselijke en haalbare bebouwingsmoglijkehden voor
de site onderzocht.

Recente historiek:
Op 12 september 2012 besliste het CBS tot opmaak van het RUP Bellegem Centrum. 
Op 27 mei 2013 keurde het CBS de startnota en planMERscreening goed.
Op 9 september 2013 keurde het CBS het eerste voorontwerp goed.
Een tweede voorontwerp werd opgemaakt conform de opmerkingen van de plenaire
vergadering en op vraag van het OCMW werd een onteigeningsplan toegevoegd. Dit
tweede voorontwerp werd door het CBS goedgekeurd op 20 januari 2014.

Argumentatie
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:
Op het moment van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waren de
uitbreidingsbehoeften van brouwerij Bockor en de noden voor een woonzorgcentrum nog
niet gekend. In het richtinggevend deel van het GRS is opgenomen dat het bedrijf Bockor
ruimtelijk kwalitatief moet worden ingekaderd. Verdere uitbreiding kan niet meer volgens
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het GRS. De redenen die hiervoor aangehaald worden zijn de leefbaarheid van de kern en
de landschappelijke omgeving. Deze mogen niet in het gedrang komen door bijvoorbeeld
overdadig en zwaar verkeer en door inname van kwalitatieve open ruimte. De geplande
uitbreiding voor Bockor snijdt echter geen kwalitatieve open ruimte aan. Bovendien blijkt
uit gegevens van Bockor, dat door het herlocaliseren van de distributieactiviteit er na de
uitbreiding in Bellegem Centrum minder verkeer en minder zwaar verkeer naar de site zal
rijden. Op basis daarvan wordt geoordeeld dat het toch aanvaardbaar is om deze
uitbreiding in Bellegem centrum mogelijk te maken. Deze afwijking is gemotiveerd in de
toelichtingsnota bij het RUP. 
Voor de site Bellegemkerkdreef is in het richtinggevend deel van het GRS opgenomen dat
het woongebied daar kan worden afgewerkt rekening houdende met de realisatie van een
kleine openbare verblijfsruimte naast de school. Het panoramisch zicht vanaf de kerk naar
het open landschap moet zoveel mogelijk worden gevrijwaard. De mogelijkheden van het
RUP passen binnen de doelstelling van het GRS om een gevarieerd woonaanbod te
voorzien in Kortrijk. Anderzijds moet het door de ligging van het woonzorgcentrum in het
centrum van Bellegem mogelijk zijn om een deel van de open ruimte te behouden. Ook zal
door de ligging in het centrum geen kwalitatieve open ruimte aangesneden worden en
wordt het landschap gevrijwaard. In die zin is de invulling van de site met een
woonzorgcentrum niet tegenstrijdig aan de bepalingen van het GRS. Dit is gemotiveerd in
de toelichtingsnota bij het RUP.

Plangebied:
De contour van het RUP volgt maximaal bestaande wegenis en wordt begrensd door de
Bellegemsestraat, Dottenijsestraat, Bellegemkerkdreef en de Kortestraat. Het busbedrijf
Dmuynck & Vansteelandt Autocars wordt niet mee opgenomen in het plangebied doordat
herbestemming niet nodig is. De BPA bestemming wordt behouden als zone voor
nijverheid en de gebouwen kunnen hergebruikt worden.

Masterplan Bellegem centrum:
- Langs de westelijke zijde wenst de bierbrouwerij Bockor haar depot en distributiepunt te
verhuizen naar een andere locatie. Dit laat toe dat de bestaande site van Bockor kan
worden gereorganiseerd waarbij in hoofdzaak zal worden gefocust op de bierbrouwerij, de
kantoor- en onthaalfaciliteiten van Bockor. Een nieuw depot wordt voorzien op de nieuwe
KMO-zone aan de Manpadstraat. Het driehoekig perceel tussen de Kwabrugstraat en de
Kortestraat, dat in eigendom is van Bockor, kan worden ingezet voor een extra brouwzaal,
foederlokaal en een parking van circa 25 wagens voor zowel personeel als bezoekers.
Hierdoor kan de huidige parkeeroverlast worden tegengegaan en kan de smalle
Kwabrugstraat onderbroken worden voor autoverkeer. Er wordt binnen het RUP voor de
site van Bockor de mogelijkheid van een 'bezoekersfunctie' opgenomen. 
- Langs de oostelijke zijde van de Kwabrugstraat ontstaat de mogelijkheid voor de invulling
van een nog vrijliggend binnengebied. Het OCMW van de stad Kortrijk wenst in de vacante
zones ten noorden van de Bellegemkerkdreef een nieuw woonzorgcentrum te realiseren.
Conform de opties van het GRS moet een nieuwe openbare verblijfsruimte gerealiseerd
worden, waarbij de gewenste doorwaadbaarheid van het gebied wordt gerealiseerd. Vanaf
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de Bellegemkerkdreef worden er twee nieuwe erftoegangswegen voorzien, die het
binnengebied moeten ontsluiten. Hierdoor kan de noodzakelijke parkeercapaciteit ontsloten
worden en kan deze ook complementair gebruikt worden door de school.

Visievorming RUP:
Langs de Bellegemstraat wordt de bestaande verweving van verschillende centrumfuncties
behouden. Hoewel enkele gebouwen ten westen van de kerk deel uitmaken van de
bedrijfssite van Bockor, wordt bewust de bestemming van de centrumfuncties behouden.
Het betreft immers een café, een woning en de kantoren van Bockor, die deel uitmaken
van het karakteristieke centrum van Bellegem. Ook de bestaande woonbebouwing langs de
Dottenijsestraat en de Bellegemkerkdreef wordt behouden. De bestaande verweving van
de niet-woonfuncties wordt geconsolideerd.

 De algemene planopties die in het RUP Bellegem Centrum aan bod komen zijn:
- Reliëf: Het gebied wordt gekenmerkt door een groot hoogteverschil. In het RUP wordt
opgenomen dat met dit niveuaverschil dient rekening te worden gehouden
- Programma: Globaal onderscheiden we twee grote delen in het plangebied van het RUP:
ten westen de bedrijfssite van brouwerij Bockor, ten oosten het bouwblok tussen
Bellegemplaats, de Bellegemkerkdreef en de Dottenijstraat (met wonen,
gemeenschapsfuncties en andere centrumfuncties). Centraal tussen beide delen vormt de
as van de Walleweg/Bellegemkerkdreef op vandaag de structurerende drager van
verschillende gemeenschapsvoorzieningen in het centrum van Bellegem: ten noorden het
vernieuwde ontmoetingscentrum, centraal Bellegemplaats met de kerk en ten zuiden langs
de Bellegemkerkdreef de bestaande school en ruimte voor nieuwe
gemeenschapsvoorzieningen. De vraag voor een nieuw woonzorgcentrum kan hieraan een
mogelijke invulling geven.
- Schaal: Het plangebied bevat twee schaalniveaus. Enerzijds de kleine schaal van een
woondorp in het buitengebied van Kortrijk (i.c. woningen en kleinschalige
centrumfuncties). Anderzijds de grotere schaal van enkele bakens (grotere gebouwen) in
het centrum van Bellegem. Mogelijk toekomstige bebouwing hoort conform te zijn aan de
schaal van de omgeving. 
- Doorwaadbaarheid: Het nieuwe dorpsweefsel vraagt een goed doordachte organisatie
van het voetgangers- en fietsverkeer op het terrein, aansluitend op bestaande wegen en
paden. Trage wegen worden opgewaardeerd en geïntegreerd in de toekomstige
ontwikkeling. Een kwalitatief dorpsweefsel bestaat uit een verscheidenheid publieke en
semi publieke ruimtes.
- Autocirculatie: Het plangebied moet ook voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar zijn. De
Kortestraat zal gebruikt worden als ontsluiting voor de bedrijfssite van Bockor, terwijl de
Kwabrugstraat zal onderbroken worden voor autoverkeer. De Dottenijsestraat en de
Bellegemkerkdreef blijven behouden als lokale woonstraten. Vanaf de Bellegemkerkdreef
kan een nieuwe autolus de zuidelijke vacante zone ontsluiten.

De planopties die in het RUP, specifiek voor de zone van Bockor aan bod komen, zijn
samengevat de volgende:
- Een groot deel van de distributie en opslag van Bockor zal verhuizen naar de KMO-zone
aan de Manpadstraat.

163 / 271



- Programma Bockor: Op eigendom van Bockor zal naast een bestaande loods een extra
brouwzaal en foederlokaal gebouwd worden om tegemoet te komen aan de stijgende
ruimtebehoefte. 
- Aangepaste aantrekkelijke architectuur zullen het bouwproces ook visueel zichtbaar
maken in het straatbeeld om de traditie in de architectuur na te streven, met aandacht
voor kwaliteit.
- Een parking die de behoefte van zowel bezoekers als personeel kan opvangen, kan de
huidige parkeeroverlast op het openbaar domein opvangen.
- De Kwabrugstraat zal heringericht worden als verblijfsruimte waarbij doorgaand verkeer
wordt verhinderd. Het verkeer wordt vervolgens afgeleid naar de Kortestraat. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid om de Kwabrugstraat te betrekken bij Bellegemplaats.
- Het profiel van de Kortestraat zal verbreed worden om beide rijrichtingen in combinatie
met een bushalte en voetpad te herbergen. Hiervoor staat Bockor een deel van zijn
eigendom af en voorziet het bedrijf de aanleg van een groenscherm van 5 meter breed aan
de Kortestraat.
- Bij een mogelijke nabestemming voor de site van Bockor dienen de zichtlijnen vanuit de
kerk over de vallei uitgewerkt of hersteld te worden en mag de nieuwe functie de
draagkracht van de site niet overschrijden.

De planopties die in het RUP voor de zone van het woonzorgcentrum aanbod komen, zijn
samengevat de volgende:
- Programma woonzorgcentrum: Het woonzorgcentrum bevat een maximumcapaciteit van
96 bedden. De 96 te realiseren woongelegenheden zijn samengesteld uit 72
woongelegenheden vervangingsnieuwbouw van woongelegenheden van het
woonzorgcentrum Sint-Jozef en 24 woongelegenheden uitbreiding. Assistentiewoningen
dienen verbonden te worden met het WZC op minimale loopafstand voor verplegend
personeel. Nieuwe woonunits kunnen zorgen voor een aanvullende functie. Woningen
kunnen gecombineerd worden met gemeenschapsfuncties. 
Het OCMW wil 96 bedden voorzien op de site in Bellegem. Dit programma werd aan de
hand van een ontwerpend onderzoek naar draagkracht en ruimtelijkheid onderzocht.
Indien het OCMW later toch nog extra bedden wil toevoegen zal zij extra grond moeten
aankopen (een deel tuinen van de woningen aan de Bellegemsestraat in te richten als
woningenrij of uitbreiding van het WZC). De toevoeging van een extra bouwlaag is niet
mogelijk doordat de ruimtelijke draagkracht en de landschappelijke inpasbaarheid hierdoor
in gedrang zou komen. 
De publieke ruimte is in functie van meervoudig gebruik voor gemeenschapsfuncties
(bijvoorbeeld: school…). 
- Schaal: Het woonzorgcentrum vormt een middelschaal en krijgt centraal een groter
bouwelement of 'architecturaal accent' waardoor het zich inpast in de schaal van de
omgeving. Tegelijkertijd wordt het afmaken van de bestaande bouwblokken naar voor
geschoven als mechanisme voor verdichting en inbreiding.
- Autocirculatie: Een autolus ontsluit het zuidelijke woonplein en het woonzorgcentrum,
terwijl een semi-verharde weg functioneert als garageweg en het noordelijke plateau
bereikbaar maakt voor (nood)diensten. De voorziene parking moet multifunctioneel gebruik
toelaten: het personeel en de bezoekers van het woonzorgcentrum, bewoners en voor de
school.

164 / 271



Onteigeningsplan:
Op vraag van het OCMW wordt bij het gemeentelijk RUP Bellegem-Centrum een
onteigeningsplan opgemaakt om de verwezenlijking van de zone voor
gemeenschapsvoorzieningen te verzekeren. Er wordt verwezen naar de
stedenbouwkundige voorschriften van de desbetreffende zone.

Het OCMW Kortrijk wil binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een nieuw
woonzorgcentrum realiseren vanwege zijn maatschappelijke taak om kwalitatieve en
betaalbare ouderenzorg uit te bouwen. De te onteigenen zone is qua oppervlakte
noodzakelijk om het woonzorgcentrum te bouwen, het programma van het nieuw WZC
werd bepaald op basis van de vooropgestelde prognoses van de Vlaamse Overheid, die
een totale bijkomende woonzorgbehoefte van een 99 tal bedden voorziet voor de kernen
Bellegem, Rollegem en Kooigem. Er wordt voor Bellegem gekozen omdat het de grootste
kern is, in combinatie met zijn centrale ligging. Binnen Bellegem wordt gekozen voor de
site aan de Bellegemkerkdreef vanwege zijn centrale ligging en de mogelijkheid om het
WZC te linken aan bestaande gemeenschapsvoorzieningen.

Voor de te onteigenen percelen wordt het OCMW Kortrijk aangeduid als de onteigenende
instantie. In de toelichtingsnota van het RUP werd de argumentatie van de schaal, de
omvang en de locatie van het woonzorgcentrum al onderbouwd. Het OCMW trachtte reeds
in het verleden om de gronden binnen het plangebied aan de kopen. Deze
onderhandelingen voor minnelijke verwerving(en) slepen nog steeds aan of zijn
afgesprongen. De onteigening van de desbetreffende gronden is bijgevolg noodzakelijk om
tot de realisatie van het programma te kunnen komen.

De hoogdringendheid van de onteigeningsbevoegdheid wordt drieledig onderbouwd:
- Uitstel of vertragingen zouden tot gevolg hebben dat de toenemende vraag tegen 2020
niet zal kunnen worden opgevangen.
- Om VIPA-subsidies te krijgen dient tegen eind 2014 een technisch-financieel plan
ingediend te worden bij VIPA. Op dit moment dient het OCMW Kortrijk eigenaar te zijn van
de terreinen.
- De te verkrijgen VIPA-subsidies leggen duidelijke deadlines en bouwverplichtingen op,
waardoor de bouw van het WZC, de assistentiewoningen en het Lokaal Dienstencentrum
gegarandeerd is.

De onteigening steunt op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen (BS 16 december 2011, inwerking op 26 december 2011) en
het decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS
15 juli 2011, inwerking getreden op 25 juli 2011). Bovendien wordt beroep gedaan op de
wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening te algemenen nutte.

Plan-MER-screening:
Na het doorlopen van de formele procedure van de screeningsnota werd een ontheffing
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van de planMER-plicht verkregen op 30 augustus 2013. De Dienst MER van de Vlaamse
Overheid concludeerde dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.

Tweede plenaire vergadering:
De tweede plenaire vergadering werd op 26 februari 2014 georganiseerd. De adviserende
instanties brachten allen een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire
vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder
fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden enkele aanvullingen en
aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota gevraagd.
De conclusies van de plenaire vergadering werden opgenomen in het verslag. De
aanwezige besturen hadden geen opmerkingen op het verslag.

Ontwerp RUP:
Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast, Zo
werd onder meer de motivering voor het onteigeningsplan opgenomen in de
toelichtingsnota. Ook werden enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan aan de
stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende toelichtende kolom. In hoofdzaak gaat
het om volgende elementen: duidelijkere bepalingen over het relïef, zowel algemeen als
voor het WZC; duidelijkere omschrijving van de openbare verblijfsruimte; beperken van de
activiteit van de zone voor bedrijvigheid tot bierbrouwerij; aanduiding van alle panden uit
de inventaris onroerend erfgoed als bouwkundig erfgoed; aanduiding van de kerk als
beschermd monument.

Dit ontwerp wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige vaststelling.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Bellegem Centrum' bevat een verordenend grafisch
plan met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een onteigeningsplan; een
weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; een opgave van de voorschriften die
strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; een overzicht van
de conclusies van de planMER-screening; en een register van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

De voorschriften van de geldende verkavelingen gelegen binnen het plangebied
verhinderen een eenduidig en vlot vergunningenbeleid. Deze verkavelingen worden
opgeheven na de inwerkingtreding van het RUP en zijn als dusdanig ook zo aangeduid op
het verordenend grafisch plan.

Vervolg procedure:
Na de voorlopige vaststelling zal het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen worden aan
een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. 
De adviezen en eventuele bezwaren worden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de
Gecoro wordt nadien voorgelegd aan de Gemeentaraad, die zich moet uitspreken over de
bezwaren en adviezen en het ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

Regelgeving: bevoegdheid
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1.  

2.  

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer,
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F.
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 onthoudingen:  C. Matthieu, B. Caron

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bellegem Centrum', bestaande uit een
verordenend grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige
voorschrfiten, een onteigeningsplan, en een toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen
conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen, voorlopig vast te stellen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/rup/gemeentelijk rup/rup016-bellegem
centrum/05 Voorontwerp/Plenaire vergadering nr 2/verslag plenaire nr 2/20140226 -
verslag 2e plenaire vergadering - Bellegem Centrum.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/rup/gemeentelijk rup/rup016-bellegem
centrum/06 Ontwerp/20140106 RUP-KOR-Bellegem-centrum-voorstel ontwerp - met
bijlages.pdf

28 2014_GR_00057 RUP 'AZ Groeninge - herziening' -
Definitieve vaststelling ontwerp van
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'AZ Groeninge - herziening' - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit genull;mporteerde systemen
Voorlopige vaststelling ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan &#39;AZ
Groeninge - herziening&#39;.
Voorlopige vaststelling ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan &#39;AZ
Groeninge - herziening&#39;.

Aanleiding en context
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Het college ging op 29 april 2013 principieel akkoord met het alternatief ontwerp voor het
parkeergebouw en de bijhorende randvoorwaarden voor AZ Groeninge. Dat ontwerp is
beter landschappelijk inpasbaar dan het eerder ontworpen gebouw. Het alternatief is zoals
bekend niet verenigbaar met de geldende stedenbouwkundige voorschriften op die site.
Die voorschriften zijn vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'AZ
Groeninge'. Dat plan moet dus worden gewijzigd om de realisatie ervan mogelijk te maken.

Argumentatie
Het huidige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'AZ Groeninge' dateert van 2010. Het
plan legt de contouren vast voor de ontwikkeling van de ziekenhuiscampus en voor de
geplande verbindingsweg tussen de President Kennedylaan en het Ei. Op de site is de
bouw van een parkeergebouw voorzien. De randvoorwaarden voor dat gebouw zijn strikt
geregeld in het bestaande RUP. In essentie maakt dat plan het oprichten van een
parkeergebouw mogelijk. Dat gebouw is ca. 100 bij 100 meter groot, telt in totaal zes
parkeerdekken waarvan er twee ondergronds worden voorzien en heeft een capaciteit van
ongeveer 2.000 parkeerplaatsen. Voor de eerste fase van dat gebouw heeft het college in
maart 2013 de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.
 
Ondertussen is het inzicht gegroeid dat er alternatieven denkbaar zijn die beter
landschappelijk integreerbaar zijn in de context van het stadsgroen Marionetten. In 2012 is
de piste onderzocht om het gebouw deels onder de President Kennedylaan en deels in het
Kennedybos in te planten. Voor dat voorstel bleek het maatschappelijk draagvlak afwezig
en bovendien kon de tijdige realisatie niet worden gegarandeerd. Nadien is in nauw
overleg tussen de stad en het AZ Groeninge gezocht naar andere alternatieven. Het
resultaat daarvan is een nieuw ontwerp voor het parkeergebouw op de campus met twee
tot drie parkeerdekken, een lagere capaciteit, een dubbele ruimte-inname maar een sterke
integratie in het landschap. Het nieuwe ontwerp wordt voor meer dan de helft voorzien
van een groendak. Het andere deel van het gebouw ligt verzonken in het landschap. De
herziening van bestaande RUP moet de geldende voorschriften aanpassen zodat er een
vergunning voor kan worden afgeleverd in functie van de realisatie voor eind 2016.
 
Openbaar onderzoek
 
De gemeenteraad heeft op 18 november 2013 het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
voorlopig vastgesteld. Dat ontwerp is inmiddels onderworpen aan een openbaar onderzoek
dat liep van 28 november 2013 tot en met 27 januari 2014. De Gecoro heeft op 19 februari
2014 een advies uitgebracht over de resultaten van dit openbaar onderzoek. Tijdens het
openbaar onderzoek zijn er geen bezwaarschriften ontvangen. De deputatie en het
departement Ruimte Vlaanderen brachten respectievelijk op 16 en 27 januari 2014 een
gunstig advies uit.
 
De Gecoro heeft na afloop van het openbaar onderzoek op 19 februari 2014 advies
uitgebracht over het plan en de ontvangen adviezen. Het verslag van de Gecoro wordt in
bijlage bij dit besluit gevoegd. Het advies van de Gecoro over dit ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan is gunstig.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Een voorlopig vastgesteld ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan kan enkel gewijzigd
worden op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek. Aangezien geen van de
adviezen aanstuurt op een wijziging aan het ontwerp van plan en er verder geen bezwaren
werden ontvangen, wordt het plan ongewijzigd aan de gemeenteraad voorgelegd in functie
van de definitieve vaststelling ervan. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt
vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.
 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
24  ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, M. Seynaeve, I.
Verschaete
15 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C.
Matthieu, B. Caron

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

1 .
het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘AZ Groeninge’ definitief vast te
stellen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/rup/gemeentelijk rup/rup005-bis-az
groeninge-herziening/04_rup005-bis-az-groeninge_openbaar_onderzoek/20140116 -
advies deputatie.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/rup/gemeentelijk rup/rup005-bis-az
groeninge-herziening/04_rup005-bis-az-groeninge_openbaar_onderzoek/20140127 -
advies ruimte vlaanderen.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/rup/gemeentelijk rup/rup005-bis-az
groeninge-herziening/05_rup005-bis-az-groeninge_definitieve_vaststelling/20140225
u-KOR-RUP-AZ-Groeninge-herziening-definitieve-vaststelling.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/1 planning/externe diensten/gecoro/GECORO
adviezen-agenda/2014/20140219/20140219_gecoro-verslag 1.pdf
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7 april 2014 20:23 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein

29 2014_GR_00065 Sociale tewerkstelling - Outsourcen van
opdracht grasmaaien - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
In de periode tussen 1 april en 31 oktober wordt er gras gereden.
Hiervoor worden volgende middelen en personeel ingezet:

Personeel
Besturen grote grasmaaiers:
4 personen gedurende 145 werkdagen
1 persoon gedurende 75 werkdagen

Rijden kleine grasmachines en bosmaaien:
6 personen gedurende 145 werkdagen
7 personen gedurende 75 dagen

totaal: 2.030 werdkagen of 16.420 manuren

Materiaal
5 grote grasmachines (aankoopprijs 45.000,00 euro jaarlijks)
26 kleine grasmachines (aankoopprijs 6.000,00 euro jaarlijks)

Verbruik
Voor de grote grasmachines werd ongeveer 23.580 liter diesel verbruikt.
Voor de kleine machines wordt het verbruik geraamd op 3.500 liter mens- en
milieuvriendelijke benzine.

Onderhoud
Het onderhoud en herstel van de verschillende grasmaaiers kostte in 2013 15.440 euro.

Argumentatie
De noodzakelijke vervangingen van personeel in de cel Groen worden niet doorgevoerd.
In 2012 en 2013 verlieten respectievelijk 4 en 6 personeelsleden de cel Groen en werden
tot op heden niet vervangen.  Het niet-vervangen vermindert de personeelskost met
446.800 euro (10 x 44.680 euro), loonkost en overheadkost.

Het maaien van het gras wordt uitbesteed aan de sociale economie. Het uitbesteden van
16.000 manuren wordt geraamd op 314.600 euro (BTW 21 % inclusief).  Hierin zitten alle
kosten vervat: personeel, materieel, brandstof, vervoer, verzekering,...

170 / 271



Hierdoor worden ook volgende kostenplaatsen verminderd of vallen volledig weg: 

onderhoud grasmachines 15.440 euro 

verbruik grote grasmachines 18.831 euro

verbruik kleine grasmachines 11.760 euro

vervanging grote en kleine grasmachines 51.000 euro (jaarlijks)

De resterende 25,2 VTE worden ingezet voor het verhoogd onderhoud van stadsparken,
het specifiek onderhoud van het stadscentrum en de centra van de deelgemeenten,
bebloeming, het onderhoud van wijk- en verkeersgroen,...

Calculatie van de besparing:

uitbesteden onderhoud grasbeuren op jaarbasis  +  € 314.600,00

     
niet vervangen van 10 VTE Groen  -  € 446.800,00

onderhoud grasmachines  -  €   15.440,00

verbruik grote grasmachines  -  €   18.831,00

verbruik kleine grasmachines  -  €   11.760,00

     
totale besparing op exploitatiebudget    € 178.231,00

Totale besparing op investeringsbudget    €   51.000,00

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen en
waarvan de uitslag luidt als volgt:
33  ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, F. Santy, P.
Jolie, S. De Clerck, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, H. Vanhoenacker, B. Caron, M.
Seynaeve, I. Verschaete
1 nee stem: L. Lybeer 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
de voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in bestek nr. 2014/07-LV, opgemaakt door
Team Planning & Openbaar Domein in samenspraak met Team Beheer Openbaar Domein
op 13 maart 2014.

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor de algemene offerteaanvraag in toepassing van de wet
van  15 juni 2006 op de overheidsopdrachten
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1.  

3 .

2014GBB-CBS 0530-00 6201000BESTUUR IE-GEEN -141.057

2014GBB-CBS 0530-00 6201100BESTUUR IE-GEEN -11.484

2014GBB-CBS 0530-00 6201200BESTUUR IE-GEEN -9.359

2014GBB-CBS 0530-00 6201300BESTUUR IE-GEEN -896

2014GBB-CBS 0530-00 6202000BESTUUR IE-GEEN -43.642

2014GBB-CBS 0530-00 6202100BESTUUR IE-GEEN -3.354

2014GBB-CBS 0530-00 6202200BESTUUR IE-GEEN -2.922

2014GBB-CBS 0530-00 6202300BESTUUR IE-GEEN -182

2014GBB-CBS 0530-00 6203000BESTUUR IE-GEEN -109.581

2014GBB-CBS 0530-00 6203100BESTUUR IE-GEEN -7.725

2014GBB-CBS 0530-00 6203200BESTUUR IE-GEEN -7.588

2014GBB-CBS 0530-00 6203300BESTUUR IE-GEEN -612

2014GBB-CBS 0530-00 6211000BESTUUR IE-GEEN -61.275

2014GBB-CBS 0530-00 6212000BESTUUR IE-GEEN -2.976

2014GBB-CBS 0530-00 6213000BESTUUR IE-GEEN -33.146

2014GBB-CBS 0530-00 6231004BESTUUR IE-GEEN -7.714

2014GBB-CBS 0530-00 6212200BESTUUR IE-GEEN -199

2014GBB-CBS 0530-00 6211200BESTUUR IE-GEEN -658

2014GBB-CBS 0530-00 6213200BESTUUR IE-GEEN -2.431

2014GBB-CBS 0680-00 6001000BESTUUR IE-GEEN -15.440

2014GBB-CBS 0119-01 6160004BESTUUR IE-GEEN -30.591

2014GBB-CBS 0680-00 6150015BESTUUR IE-GEEN 314.600

            -178.231

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Groenonderhoud (uitbesteed)/2014 gras onderhoud/2
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1.  

2.  
ontwerp/bestek 2014-07.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/Groenonderhoud (uitbesteed)/2014 gras onderhoud/2
ontwerp/raming.docx

30 2014_GR_00066 Reglement voor het bekomen van gratis
huisvuilzakken - reglement voor het
bekomen van gratis huisvuilzakken voor
personen met een medisch probleem -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
De inwoners van de stad Kortrijk met een medisch probleem (incontinentie), ontvangen
volgens artikel 1 punt 2.3 van het algemeen retributiereglement, goedgekeurd in de
gementeraad van 16 december 2013, 30 gratis huisvuilzakken.

Hiervoor ontvangen zij via hun erkend ziekenfonds een waardebon. Deze bon moet
ingeruild worden bij de handelaars welke de voorgeschreven huisvuilzakken van de stad
Kortrijk verkopen.

In de meeste centrumsteden is er naast een opname in hun algemeen retributiereglement
een apart reglement waarin alle voorwaarden worden vermeld waaraan de begunstigden
moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van gratis huisvuilzakken.
Een dergelijk reglement voor de stad Kortrijk is er op vandaag niet.

Argumentatie
Op vandaag worden de waardebonnen voor het verkrijgen van de gratis huisvuilzakken
verdeeld door de erkende ziekenfondsen. Daartoe worden deze ziekenfondsen in het begin
van het kalenderjaar bevraagd hoeveel waardebonnen zij nodig hebben voor hun klanten
die hiervoor in aanmerking komen. Controle of de waardebonnen bij alle rechthebbenden
terechtkomen is onmogelijk. 
Er wordt vanuit gegaan dat de ziekenfondsen in eer en geweten correct handelen.

De inwoners moeten met hun waardebon naar een winkelier gaan welke de
voorgeschreven afvalzakken verkopen. Hierdoor komt ook de privacy van deze bewoner in
het gedrang, doordat hij niet altijd alleen staat aan een kassa.

De handelaars moeten dan hun ontvangen waardebonnen inruilen in het magazijn van het
team Beheer Openbaar Domein in Marke.
Bepaalde grootwarenhuizen (o.a. Colruyt) weigeren deze werkwijze en sturen een factuur
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ten bedrage van de verkoopprijs van het aantal omgeruilde zakken volgens de ontvangen
waardebonnen. Op die manier moet er ieder jaar in het budget een krediet worden
voorzien om deze facturen te betalen.

In het voorgestelde reglement wordt een andere werkwijze voorgesteld, waarbij  geen
tussenkomst meer is voorzien van een erkend ziekenfonds en verkoper van huisvuilzakken.
De inwoners die recht hebben op de gratis huisvuilzakken zouden deze rechtstreeks
ontvangen in het stadhuis, na voorlegging van hun elektronische identiteitskaart en het
aanvraagformulier ingevuld door een geneesheer.

Dit nieuwe reglement gaat in voege de eerste (1°) van de maand volgend op de datum
van goedkeuring ervan door de gemeenteraad.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het stedelijk reglement voor het bekomen van gratis huisvuilzakken en het
aanvraagformulier zoals hieronder beschreven vast te stellen.

REGLEMENT VOOR HET BEKOMEN VAN GRATIS HUISVUILZAKKEN
(Addendum retributiereglement)

 

 Artikel 1        In navolging van artikel 1 punt 2.3 van het algemeen retributiereglement
van de stad Kortrijk kunnen personen die leven met chronische incontinentie of chronische
stoma jaarlijks van de stad Kortrijk 30 gratis huisvuilzakken bekomen. Om recht te hebben
op deze gratis huisvuilzakken moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in
onderhavig reglement.

Artikel 2         Om recht te hebben op de gratis huisvuilzakken moeten men voldoen aan
volgende voorwaarden:

-      Gedomicilieerd zijn in Kortrijk;

-      Niet verblijven in rust- en verzorgingstehuis;

-      Leven met chronische incontinentie of chronische stoma.

Artikel 3         Het verkrijgen van de gratis huisvuilzakken moet aangevraagd worden via
het aanvraagformulier (te downloaden op de website van de stad Kortrijk of verkrijgbaar
op eenvoudig verzoek bij de directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling,
Beheer Openbaar Domein te Marke, Rekkemsestraat 54 of per telefoon 056/23 98 11).
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Artikel 4         Het aanvraagformulier moet ondertekend en gedateerd worden door een
geneesheer die bevestigt dat bij de aanvrager de vereiste medische pathologiën aanwezig
zijn, met name chronische incontinentie of chronische stoma.

 

Artikel 5         De gratis huisvuilzakken moeten afgehaald worden op het stadhuis, Grote
Markt 54 te 8500 Kortrijk en dit tijdens de openingsuren. Voor het verkrijgen van de gratis
huisvuilzakken moet men bij de afhaling ervan een recent en volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier (maximaal drie (3) maanden oud), samen met de
elektronische identiteitskaart van de aanvrager voorleggen.

 

Artikel 6         Dit reglement treedt in werking de eerste (1°) van de maand volgend op de
datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN 30 GRATIS HUISVUILZAKKEN

 

 

Ondergetekende,                                                                        dokter in de
geneeskunde, bevestigt hierbij

dat bij de heer    mevrouw  

 

 

Voornaam en
naam:……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wonende:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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De vereiste medische pathologie (chronische incontinentie of chronische stoma) aanwezig
is om in aanmerking te komen voor het bekomen van 30 gratis huisvuilzakken.
Niet verblijft in een rust- en/of verzorgingstehuis.

 

 

 

Datum ……………………………….                            Handtekening
…………………………………………………..

 

Stempel van de geneesheer (verplicht).

7 april 2014 20:28 — Geert Hillaert, stadssecretaris verlaat de zitting
Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Staf

31 2014_GR_00068 Functiebeschrijvingen -
Functiebeschrijvingen decretale graden -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
De stadssecretaris verlaat de zitting. Hij wordt vervangen door het jongste raadslid S.
Vanneste.

Ingevolge artikel 23 van het het Vlaamse besluit RPR (Rechtspositieregeling) stelt de raad
de functiebeschrijvingen (functieprofiel met competentievereisten) vast voor de
zogenaamde decretale graden. Deze functiebeschrijvingen zijn onontbeerlijk in het kader
van een eventuele selectieprocedure of een traject van evaluatie.

Argumentatie
Met deze nota worden de functiebeschrijvingen voor de functies van stadssecretaris en
financieel beheerder ter vaststelling door de gemeeenteraad vastgelegd.
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1.  
2.  

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raad moet de functiebeschrijvingen vaststellen van de decretale graden conform artikel
23 van het besluit van de Vlaamse regering RPR.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
In uitvoering van artikel 23 van het Vlaamse besluit RPR, de functiebeschrijving voor de
functie van stadssecretaris vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage.

2 .
In uitvoering van artikel 23 van het Vlaamse besluit RPR, de functiebeschrijving voor de
functie van financieel beheerder vast te stellen, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: FB stadssecretaris.pdf
Bijlage bij dit besluit: FB financieel beheerder.pdf
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7 april 2014 20:29 — Geert Hillaert, stadssecretaris betreedt de zitting

32 2014_GR_00060 Dagelijks personeelsbeheer - Definiëring
van het begrip dagelijks
personeelsbeheer - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Artikel 86 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeentesecretaris aan het hoofd van
het personeel staat en bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer. Het is, verder
volgens vermeld artikel 86 van het gemeentedecreet, de gemeenteraad die bepaalt wat
onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan.

Argumentatie
Na overleg in de schoot van het MAT (MAT van 11 februari ll.) wordt voorgesteld, naast de
toekenning van een aantal bevoegdheden inzake verloven en afwezigheden, ook een
aantal kleinere bevoegdheden onder de definitie van het begrip dagelijks
personeelsbeheer te brengen. Een aantal bevoegdheden vallen krachtens het
gemeentedecreet, krachtens het besluit VR RPR of krachtens het RPB van toepassing op
het personeel van de stad Kortirjk, rechtstreeks onder het hoofd van het personeel. Deze
bevoegdheden worden niet opgenomen in de definitie van dagelijks personeelsbeheer. De
bevoegdheden die het gemeentedecreet of het besluit VR RPR of het RPB van toepassing
op het personeel van de stad Kortrijk uitdrukkelijk toevertrouwen aan de gemeenteraad
worden evenmin opgenomen in de definitie van het begrip dagelijks personeelsbeheer. 

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het begrip dagelijks personeelsbeheer als volgt te definiëren :
- Toekenning jaarlijks vakantieverlof
- Toekenning vaderschapsverlof
- Toekenning omstandigheidsverlof
- Toekenning vakbondsverlof
- Toekenning dienstvrijstellingen
- Toekenning borstvoedingspauzes
- Vaststelling en aanpassing individuele uurroosters en werkregimes
- Toekenning supplementaire toelagen/compenserende rust
(zaterdagwerk/zondagwerk/nachtwerk/verstoring)
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- Aanwijzing van individuele personeelsleden met permanentieplicht (incl. toekenning
wachtvergoeding)
- Toestemming voor dienstreizen/keuze vervoermiddel (incl. vergoeding reis- en
verblijfskosten)

7 april 2014 20:40 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 20:40 — Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 20:40 — Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting

33 2014_GR_00061 Managementteam (MAT) - Aanpassing
samenstelling managementteam (MAT) -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het managementteam (MAT) werd laatst samengesteld door de gemeenteraad op 9 juli
2012. De samenstelling werd toen als volgt vastgelegd :
- de decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder);
- de drie directeur-mandaathouders;
- de strategisch coördinator;
- het hoofd van de kanselarij.

De nieuwe coalitie, de nieuwe organisatiestructuur die recent werd ingevoerd in de
stadsorganisatie, alsook de afsprakennota tussen het college van burgemeester en
schepenen en het managementteam (MAT), zoals goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2014, en waarbij afspraken werden
gemaakt over de samenwerking en de wederzijdse communicatie tussen het college van
burgemeester en schepenen en de stadsadministratie, nopen tot een aanpassing van de
samenstelling van het managementteam (MAT).

Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat het managementteam (MAT) bestaat uit
de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en alle
andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de deelname aan het managementteam
nuttig wordt geacht voor het functioneren van de gemeente.

Artikel 75 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad het organogram van de
gemeentelijke diensten vaststelt en dat organogram de organisatiestructuur van de
gemeentelijke diensten en de gezagsverhoudingen weergeeft en de functies aanduidt
waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester, of in voorkomend geval
de schepen door hem aangeduid, met raadgevende stem deel uitmaakt van het
managementteam (MAT).
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Argumentatie
Volgende samenstelling wordt voorgesteld :
- De burgemeester, of in voorkomend geval de schepen door hem aangeduid, maakt met
raadgevende stem deel uit van het managementteam (MAT);
- De decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder);
- De drie directeur-mandaathouders (directeur-mandaathouder Mens en Samenleving,
directeur-mandaathouder Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling en
directeur-mandaathouder Bedrijfsvoering);
- De directeur van de directie Welzijn;
- De strategisch coördinator of bij afwezigheid de programmadirecteur;
- Het hoofd van het team Communicatie en Recht;
- De kabinetschef van de burgemeester;
- Per fractie een vertegenwoordiger uit de kabinetten.
- In functie van de te bespreken agendapunten, wordt het managementteam (MAT)
aangevuld met andere medewerkers met het oog op een vlotte werking en goede
communicatie.

De aanpassing van de samenstelling werd besproken in het managementteam van 11
februari 2014.

Kortrijk wordt bestuurd door een nieuwe coalitie die bestaat uit 3 partijen en die in alles
optreden als gelijke.

Bijgevolg is het wenselijk dat niet alleen de kabinetschef van de burgemeester in het MAT
zetelt, maar ook per partij nogmaals 1 vertegenwoordiger.

Deze 4 kabinetsmedewerkers bereiden nu steeds gezamenlijk alle dossiers voor (begroting,
SMJP, enz.) in samenwerking met de leden van het MAT.
Ook in het financieel comité wordt op deze wijze gewerkt om de transparantie en
samenwerking tussen beleid en organisatie te versterken en de efficiciëntie te verhogen.
Als basis voor dit samenwerkingsmodel tussen MAT en kabinet geldt het model van Otto
Scharmer (U-theory) waarbij wordt uitgegaan van co-creatie (als model dat voortbouwt op
het klassieke model van beleidsvoorbereiding, beleidsbeslissing, beleidsuitvoering).

Goede samenwerking tussen MAT en college consolideren zodat voor- en nabereiding goed
verloopt, staat voorop.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 96 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
aanstelling en het ontslag van de leden van het managementteam (MAT).

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen, waarbij
raadslid M. Seynaeve bijkomend aanwezig is, en waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
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Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
18 nee stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, B. Caron, M. Seynaeve I. Verschaete

 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het managementteam (MAT) als volgt samen te stellen (met onmiddellijke ingang) :
- De burgemeester, of in voorkomend geval de schepen door hem aangeduid, maakt met
raadgevende stem deel uit van het managementteam;
- De decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder);
- De drie directeur-mandaathouders (directeur-mandaathouder Mens en Samenleving,
directeur-mandaathouder Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling en
directeur-mandaathouder Bedrijfsvoering);
- De directeur van de directie Welzijn;
- De strategisch coördinator of bij afwezigheid de programmadirecteur;
- Het hoofd van het team Communicatie en Recht;
- De kabinetschef van de burgemeester;
- Per fractie, een vertegenwoordiger uit de kabinetten.
In functie van de te bespreken agendapunten, wordt het managementteam aangevuld met
andere medewerkers met het oog op een vlotte werking en goede communicatie.

7 april 2014 20:51 — Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
Projecten

34 2014_GR_00059 2014/824 - Bibliotheek Leiestraat:
leveren en plaatsen van een nieuwe
vloerbekleding. - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Dit project betreft een dringend herstellingswerk. Door schade aan de vloerbekleding door
snel opstijgend grondwater in de hoofdbibliotheek in de Leiestraat dient een deel van de
vloerbekleding van de kelderverdieping vernieuwd te worden.

Argumentatie
In 2013 werd de bibliotheek in de Leiestraat volledig heropgefrist. Onderdeel hiervan was
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een nieuwe vloerbekleding. Deze werd dan ook correct uitgevoerd.
Door herhaaldelijke defecten aan de grondwaterpomp in de kelder van de bibliotheek en
het uiteindelijk uit dienst stellen hiervan is het grondwater in het najaar 2013 beginnen
stijgen waardoor de vinyl vloerbekleding is beginnen krimpen. Gevolg hiervan is het
barsten van de egalisatielaag en het omhoog komen van deze tegels.

Op vandaag is er een nieuwe grondwaterpomp geinstalleerd en is het vocht weggetrokken
uit de vloer. De losse tegels zijn onveilig (struikelgevaar) en worden dus best integraal
vervangen inclusief een nieuwe egalisatielaag.

De kostprijs van de werken wordt geraamd op 18.467,63 euro (inclusief 21% btw).

Schade door opstijgend grondwater valt niet te verhalen op de brandverzekering. De
werken kunnen eveneens niet binnen de garantieperiode van de uitvoering van de
opfrissingswerken van de bibliotheek opnieuw uitgevoerd worden gezien de firma de
werken perfect had uitgevoerd. Hierdoor is er over gegaan naar het opmaken van een
nieuw dossier.

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.
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.

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
2014/GBB-CBS/0703-00/221 0007/IE-13

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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1.  

2.  

1 .
de voorwaarden vast te stellen volgens bestek 2014/824.

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking in toepassing van artikel 26 § 1 - 1° a van de wet van 15 juni 2006 met
volgende firma's:

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente

Oxfloor bvba Munkendoornstraat
110

8500 Kortrijk

Jodecor bvba Doenaertstraat 18 8510 Marke

Groep Kordekor nv Vierschaarstraat 8 8500 Kortrijk

3 .
Goedkeuring te verlenen aan de interne kredietaanpassing voor een bedrag van 18.467,63
euro binnen de investeringsportefeuille IE-13 van budgetsleutel
2014/GBB-CBS/0820-01/2210507 naar budgetsleutel 2014/GBB-CBS/0703-00/2210007
In de eerstvolgende begrotingswijziging voor te stellen om ditzelfde bedrag te verplaatsen 
van budgetsleutel 2014/GBB-CBS/0119-01/2210007 naar 2014/GBB-CBS/0820-01/2210507

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Q:/Server/Documents/Contracts/2014/824/3
Gunningswijze/2014824_2014_03_11_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: Q:/Server/Documents/Contracts/2014/824/2
Lastvoorwaarden/2014824_Raming.xls

7 april 2014 20:52 — Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
An Vandersteene
Communicatie en Recht
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35 2014_GR_00062 Adviescomité sculpturen in de stad -
Aanstelling van het vernieuwd
adviescomité sculpturen in de stad wat
betreft de vertegenwoordigers van de
filosofische en ideologische strekkingen -
Benoeming

Beschrijving

Aanleiding en context
Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, dient ook het adviescomité
Sculpturen in de stad vernieuwd te worden.

Met de collegebeslissing d.d. 10 juli 2002 is de samenstelling van het adviescomité als
volgt bepaald: 

burgemeester
schepen van cultuur en evenementen
directeur cultuur of afgevaardigde
directeur stedelijke academie voor schone kunsten
conservator stedelijke musea
stadsarchitect
directeur stadsplanning
deskundig medewerker directie cultuur (secretaris)
namens de fracties in de gemeenteraad: door de gemeenteraad aan te duiden leden op
basis van hun deskundigheid in de materie
namens hun deskundigheid: 2 à 3 externen aan te duiden op de eerstvolgende
bijeenkomst van het adviescomité

Naast de deskundigen, moet men dus in de adviesraden, conform het Cultuurpact, ook een
evenwichtige vertegenwoordiging hebben van de filosofische en ideologische strekkingen,
d.i. van alle politieke fracties. 
De partijen lieten weten voorstander te zijn van 1 vertegenwoordiger per fractie (i.p.v. 11
vertegenwoordigers waarvan 6 meerderheid en 5 minderheid).

Het bureau van de fractieleiders sprak volgende werkwijze af:
De stadsdiensten leggen per mail een gemotiveerd voorstel van deskundigen voor aan de
leden van het bureau: dit zijn geen amateurkunstenaars, maar professionele kunstenaars
of mensen met kennis over kunst; het hoeven geen Kortrijkzanen te zijn, maar er moet wel
een band met Kortrijk zijn. Als elk lid van het bureau akkoord is met dit voorstel, wordt dit
ter beslissing voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien dit akkoord er niet is, keert het
terug naar het bureau.

Argumentatie
Per e-mailbericht d.d. 10.03.2014 legden de stadsdiensten een gemotiveerd voorstel van
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1.  

deskundigen voor aan de leden van het bureau.

Alle fractieleiders gaven hun schriftelijk akkoord met dit gemotiveerd voorstel, zodat de
hierin voorgedragen deskundigen conform het Cultuurpact kunnen aangesteld worden als
vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen.

Juridische grond
Decreet Lokaal Cultuurbeleid d.d. 6 juli 2012

Collegebeslissing d.d. 10 juli 2002

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Volgende personen als stemgerechtigde leden van het adviescomité Sculpturen in de stad
voor de periode 2013-2018 aan te stellen, namens de filosofische en ideologische
strekkingen in de gemeenteraad van de Stad Kortrijk en conform het door het bureau van
de fractieleiders goedgekeurd voorstel:

1. Danny Veys

2. Carlos Debucquoy

3. Julie Espeel-Vandenbroucke

4. Lode Steenhoudt

5. Moniek Gheysens

6. Mieke Dutoit

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/Adviesraad sculpturen in de
stad/kandidaten VOOR FRACTIES adviescomit sculpturen stad.docx

7 april 2014 20:52 — Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting

36 2014_GR_00032 VZW Stedelijke Musea. -
Samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota. - Goedkeuren
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Beschrijving

Aanleiding en context
De vzw Stedelijke Musea Kortrijk is een EVA-vzw.

Conform artikel 247 van het gemeentedecreet werd tussen deze EVA-vzw en de Stad een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Met deze overeenkomst komt men tot een duidelijke afbakening van de
verantwoordelijkheden tussen de stad en de EVA-vzw en tot een formulering van duidelijke
doelstellingen. Tevens zijn de beschikbare middelen voor de EVA erin opgenomen.
Tenslotte wordt ook de manier van rapportering opgenomen met het oog op evaluatie.

Deze samenwerkingsovereenkomst nam een einde op 31 december 2012. Artikel 4 van de
samenwerkingsovereenkomst vermeldt evenwel dat bij het verstrijken van de einddatum
de overeenkomst van rechtswege verlengd wordt tot een nieuwe algemene
samenwerkingsovereenkomst in voege treedt. Als geen nieuwe
samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na voormelde
verlenging of als de overeenkomst werd ontbonden of geschorst kan de stad na overleg
met de vzw voorlopige regels vaststellen inzake de in de samenwerkingsovereenkomst
bedoelde aangelegenheden. 

Rekening houdende met de grondige veranderingen in het museumbeleid, raakten de
besprekingen tussen de vzw Stedelijke Musea Kortrijk en de stad niet afgerond tegen 31
december 2013. De gemeenteraad besliste dan in zitting van 9 december 2013 om de
samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9
februari 2009 en de afsprakennota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
13 juli 2009 te verlengen bij wijze van voorlopige regels die zullen gelden tot een nieuwe
overeenkomst in werking treedt.

Inmiddels zijn de besprekingen afgerond en heeft de algemene vergadering van de vzw
stedelijke musea de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota goedgekeurd op 13
februari 2014.  

Argumentatie
De voornaamste bepalingen de  luiden als volgt:samenwerkingsovereenkomst
I. Voorwerp van de overeenkomst
De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de eigenlijke overeenkomst en de
afsprakennota. De afsprakennota maakt onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst en zal
het voorwerp uitmaken van jaarlijkse besprekingen tussen partijen. Zowel de verschillende
directies van de stad als de vzw's zijn vragende partij om een periodieke bespreking te
koppelen aan deze afsprakennota.
De missie en de doelstellingen van de vzw luiden als volgt:

2.1. Missie

De Kortrijkse musea brengen verleden, heden en toekomst van stad en streek samen en
vormen er het geheugen van. Ze vervullen een regionale rol en vormen een permanente
attractiepool voor een aantrekkelijk Kortrijk. Ze dragen mee bij tot de ontwikkeling van en
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slaan bruggen tussen Buda, Historisch Kortrijk en Overleie.

De VZW Stedelijke Musea Kortrijk heeft als doel het voorbereiden en uitvoeren van het
museum- en tentoonstellingsbeleid van de stad Kortrijk.

De Vereniging heeft een programmatie-opdracht en wordt belast met de volgende
opdrachten:

- het verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren (zowel tijdelijk als
permanent) van objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio
Kortrijk (= basisfuncties van een museum)

- het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en
erfgoed voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht
voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie (= regionale functie,
reguliere werking)

- het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk
kunnen aantrekken (bv. groet tentoonstellingen) (= bovenregionale functie, projectmatige
werking)

II. Engagementen en verbintenissen
Hierbij wordt verwezen naar de opdracht van de vzw zoals opgenomen in de statuten.
Verder dient bij de beschrijving van de doelstellingen een verwijzing te gebeuren naar de
door de stad uitgetekende beleidslijnen.
De vereniging engageert zich om de strategische doelstellingen te realiseren. De realisatie
van deze doelstellingen past in het door de stad uitgetekende Plan Nieuw Kortrijk en het
strategisch meerjarenplan 2014-2019. De vereniging onderschrijft de visie van de stad en
helpt deze visie mee uitdragen en realiseren. De krachtlijnen daarbij zijn:
- Kortrijk moet de allure heben van een grootstad, maar ook de charme van een dorp
- Kortrijk moet durven groeien
- Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn
- Verrassend staat niet gelijk aan elitair
- Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels
- Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk
- Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken
- Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal
- Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

De doelstellingen van de vereniging worden geoperationaliseerd in het jaarlijks actieplan
van de vzw. De belangrijkste acties worden eveneens opgenomen in het jaaractieplan van
de stad.

III Middelen
1. Infrastructuur
De stad stelt de volgende infrastructuur ter beschikking van de vzw:

Broelmuseum:
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- Broelmuseum - oud gebouw Broelkaai 6, nieuwe vleugel Burg. Taeyaertstraat, tuin en
oranjerie tot de sluiting voorzien midden 2015

- Kantoren Broelkaai 4, atelier, tuin en opslagruimtes tot de sluiting voorzien midden 2015

Kortrijk 1302

- De volledige site van Kortrijk 1302. De dienst toerisme gebruikt de kantoorruimtes, het
streekbezoekerscentrum en de balie toerisme.

Museum aan de Leie

- Grootwarenhuis met parking gelegen aan de Noordstraat 28 (zie erfpachtovereenkomst)

Tentoonstellingsruimtes

- Paardenstallen gelegen in de Korte Kapucijnstraat als ruimte voor tijdelijke
tentoonstellingen en stapelruimte

- Verschillende ruimtes in de Budafabriek in overleg met de andere partners van de
Budafabriek

- Alle andere stadsruimtes die geschikt zijn voor tentoonstellingen onder de voorwaarden
verbonden aan deze ruimtes (zie lokalenwijzer)

Depotruimtes

- Stadsarchief: het deel dat ingericht is als depot voor de collectie schone kunsten,
toegepaste kunst en textiel, binnen de bepalingen van de overeenkomst met de stad

- Oude tuighuizen

- Alle ruimtes waar in afwachting van de bouw van een depotruimte collectiestukken
bewaard worden

De Vereniging moet de infrastructuur in gebruik gegeven aan de Vereniging of eigendom
van de Vereniging uitsluitend voorbehouden voor manifestaties en activiteiten die
betrekking hebben op de opdracht en de doelstellingen van de Vereniging in de meest
ruime zin van het woord.

De Vereniging kan de door de stad in gebruik gegeven infrastructuur ter beschikking
stellen aan derden voor zover dit past binnen de opdracht en de doelstellingen van de
Vereniging. Er wordt steeds een gebruikersovereenkomst opgesteld tussen de Vereniging
en de gebruiker.

Het gebruik door de Stad en de eventuele dienstverlening wordt in overleg met de
Vereniging vastgelegd. Dit gebruik mag de gewone werking van de Vereniging niet in het
gedrang brengen en mag geen afbreuk doen aan reeds bestaande reservaties. De Stad kan
de infrastructuur enkel gebruiken voor eigen manifestaties en kan deze infrastructuur

204 / 271



onder geen beding ter beschikking stellen van niet-stedelijke diensten of niet-stedelijke
vzw's. Voor dit gebruik is de Stad geen extra vergoeding verschuldigd aan de Vereniging.
De kosten inherent aan de georganiseerde activiteit zijn wel ten laste van de Stad.

2. Personeel
De stad benoemt en ontslaat het personeel van de vzw, bepaalt het personeelskader,
statuut en bezoldiging.
Het is de vzw in principe niet toegelaten om arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Er kan
wel een uitzondering gemaakt worden voor andere categorieën medewerkers (vrijwilligers,
stagiairs, PWA-medewerker, brugprojectjongeren, ...). Voor uitzonderlijke, welbepaalde
projecten en opdrachten die strikt omschreven zijn en voor een bepaalde duur, kan de vzw
wel zelf personeel voordragen.

3. Middelen
De jaarlijkse financiële toelage wordt in drie schijven uitbetaald, met name

- Een voorschot van 33,33% op 15/01 van het nieuwe werkjaar op basis van de
gemeenteraadsbeslissing omtrent jaarplan en -budget

- Een volgende schijf van 33,33% op 15/05 van het nieuwe werkjaar op basis van de
gemeenteraadsbeslissing omtrent goedgekeurde jaarrekening van voorgaande werkjaar

- Een resterende bedrag van 33,34% op 15/09.

Het bedrag van de jaarlijkse financiële toelage wordt onderhandeld tussen de stad en de
vzw in het kader van de jaarlijkse bespreking van de afsprakennota.
Voor tijdelijke en bijzondere projecten kan de vzw een éénmalige toelage aanvragen aan
de stad.

4. Dienstverlening
De vzw en de stad dienen op regelmatige basis overleg te plegen omtrent de
dienstverlening sensu lato. Het initiatief wordt hierin genomen door de beleidsdirecteur.
De basisprincipes omtrent dienstverlening luiden als volgt:
a. De stad faciliteert de interne werking van de vzw en dit op een analoge manier als voor
een stedelijke dienst. Partijen houden steeds rekening met onder meer de criteria van de
kwaliteit van de dienstverlening en het zuinigheidsbeginsel.
b. Specifieke acties die door de vzw geïnitieerd worden binnen het kader van haar globale
opdracht, vallen ten laste van de vzw en worden verder gespecifieerd in de afsprakennota.
c. Als een van de gezamenlijke projecten een permanente presentatie of de inrichting van
het stedelijk erfgoeddepot betreft, valt dit ten laste van de Stad. De vzw treedt hierbij op
als adviserend orgaan.
d. De verdere uitwerking van de samenwerking tussen partijen is bepaald in de
afsprakennota.

IV Financieel beheer
De dagelijkse financiële verrichtingen worden door de vzw waargenomen. De stad
begeleidt de vzw bij het opmaken van de jaarrekening en bij vragen van financiële,
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boekhoudkundige of fiscale aard.
De vzw streeft er naar haar budget in evenwicht af te sluiten. De vzw zal alle mogelijke
inspanningen leveren om maximale subsidiëring van hogere overheden en sponsoring te
verkrijgen.
De gemeenteraad stelt jaarlijks de retributies vast tot vergoeding van het gebruik van de
infrastructuur en de ermee gepaard gaande dienstverlening van de vzw. Dit gebeurt op
voorstel van de vzw. Enkel op uitdrukkelijk gemotiveerde wijze kan de gemeenteraad
afwijken van dit voorstel.
Indien de vzw tarieven gebruikt, dienen deze door de vzw te worden bepaald binnen de
beleidslijnen door de stad uiteengezet.

V. Planning en rapportering
In het voorjaar vindt een formeel overleg plaats tussen de stad en de vzw. Het overleg is
onderverdeeld in een inhoudelijk en beheersmatig luik.
a. inhoudelijk luik: hierbij komt de evaluatie van het jaarverslag en de plannen voor het
volgend werkjaar gekoppeld aan het budgetvoorstel van de vzw aan bod. Partijen
behandelen hierbij de beleidsprioriteiten.
b. beheersmatig luik: hierbij komt de evaluatie van de afsprakennota aan bod, waarbij
deze al dan niet wordt bijgestuurd. De afspraken voor het volgend werkjaar worden
opgemaakt. Op die manier maken partijen keuzes omtrent uit te voeren investeringen of
geplande aankopen.
Indien nodig, vindt in het najaar een tweede formeel overleg plaats waar zowel op
inhoudelijk als beheersmatig vlak beslissingen kunnen genomen worden.

De vzw moet voorzien in een systeem van interne controle.

De  betreft de verdere concretisering van de afspraken waarvan deafsprakennota
principes reeds in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. In concreto handelt het
over welke partij instaat voor welk aspect van de beheersmatige ondersteuning.
Daarin vinden we volgende rubrieken terug.
a) Niet-financiële afspraken
Het algemeen principe daarbij is dat alles wat eigen is aan de stad door de stad wordt
betaald. Alle kosten die eigen zijn aan de programmatie-opdracht van de vzw, worden door
de vzw ten laste genomen.
- verzekeringen
Stad: brandverzekering (ook voor de museale collecties), verzekering omnium
dienstverplaatsing, vrijwilligersverzekering voor contingent vrijwilligers die ter beschikking
worden gesteld aan de vzw
Vzw: BA- verzekering en rechtsbijstand, verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en
ontploffing als exploitant, facultatieve verzekeringen
- studiewerk en adviesverlening
Het eerstelijnsadvies is kosteloos en gebeurt binnen de bestaande werking van de
stedelijke directies. Voor studiewerk en uitgebreide adviesverlening wordt overleg gepleegd
met de betrokken beheersdirectie en wordt nagegaan of dit haalbaar is binnen de werking
van de stedelijke directies, rekening houdend met de werklast en de omvang van de
opdracht. Indien de stedelijke directies het opnemen, is het kosteloos.
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- communicatie
De vzw voert een eigen communicatiestrategie, doch passend binnen de stedelijke
beleidsdoelstellingen. Dit houdt onder meer in dat op alle publicaties het stadslogo
prominent in de typische eigen kleuren vermeld wordt en dat voor alle publicaties voor
zover als mogelijk de huisstijl van de stad gebruikt wordt. 
De vzw's kunnen gebruik maken van de reguliere promotiekanalen van de stad.
- ICT
De basissoftware is ten laste van de stad (o.m. Office (Word, Excel, Powerpoint en
Outlook), de reservatie-, inschrijvings- en ticketverkoopsoftware, betalingssoftware,
boekhoudsoftware en sjabloonsoftware, alsook gewone beamers, digitale fototoestellen).
De stad staat in voor de installatie, onderhoud en bijstelling van deze hard- en software. 
De website is ten laste van de stad. In geval van afwijkende lay-out en aparte website
(hosting inbegrepen) zijn de kosten ten laste van de vzw. 
Specifieke soft- en hardware zijn eveneens ten laste van de vzw.
- Personeel
De stad stelt een contingent van medewerkers ter beschikking van de vzw, die onderdeel
blijven vormen van de stedelijke directies. De stad doet inspanningen om het juiste
contingent te garanderen.
Het personeel voorgedragen door de vzw voor tijdelijke projecten kan niet worden
gemuteerd naar andere stedelijke diensten en staat onder de leiding en gezag van de
secretaris van de vzw.
- Facility
Stad: eigenaar- en huurdersonderhoud, investeringen aan het gebouw, keuringen, 
werkkledij, ter beschikkingstelling van het wagenpark via reservatiesysteem, keuringen,
energiekosten, infrastructuur voor de telefonie, telefoonkosten en kantoorbenodigdheden
(incl. kopiemachines en fax).
Vzw: drukwerk en frankeerkosten, abonnementen en aankoop van boeken.

b) Financiële afspraken
Voor 2014 wordt aan de vzw Stedelijke Musea Kortrijk een toelage toegekend van 121.250
euro. Dit is hetzelfde bedrag als in 2013. Deze toelage wordt niet geïndexeerd.

c) Inhoudelijke afspraken en meetindicatoren
Er is het jaarverslag waarin een uitvoerige beschrijving van alle activiteiten gegeven wordt.
Dit verslag maakt het voorwerp uit van voorafgaandelijk overleg tussen de stad en de vzw,
onder leiding van de beleidsdirecteur.
Er is ook de jaarrekening waarin het verslag van de financiële werking en de toestand van
de vereniging gegeven wordt. Dit document wordt door de bedrijfsrevisor gecontroleerd en
goedgekeurd.
Tevens maken de middelen, die ter beschikking gesteld worden door de stad het voorwerp
uit van een evaluatie.

d) Interne controle
Conform het gemeentedecreet moet de vzw een systeem van interne controle uitwerken.
Daarvoor kunnen aangewend worden: het jaarverslag, de jaarrekening, de evaluatie, de
fiduciaire.
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1.  

2.  

3.  

Juridische grond
We verwijzen naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels
245-247.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Stedelijke Musea
Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

2 .
De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/VZW Stedelijke
musea/Nieuwe samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota/verslag AV vzw
stedelijke musea Kortrijk 130213.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/VZW Stedelijke
musea/Nieuwe samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota/Samenwerkingsovereenkomst tussen stad en vzw stedelijke musea
Kortrijk.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/VZW Stedelijke
musea/Nieuwe samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota/afsrpakennota
definitief tussen stad en vzw stedelijke musea Kortrijk.pdf
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET VZW STEDELIJKE MUSEA 

TITEL I: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

Artikel 1 - Voorwerp van deze overeenkomst 

1.1. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de Stad en de Vereniging, de afstemming van 
het beleid tussen de Stad en de Vereniging en de nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en 
verantwoordelijkheden van de Vereniging ten opzichte van de Stad.  

1.2. Verder wordt tussen de Stad en de Vereniging een afsprakennota gesloten waarin een aantal afspraken met de 
stad, meetindicatoren en financiële engagementen zijn opgenomen. Deze afsprakennota maakt onlosmakelijk deel uit 
van deze overeenkomst, maar zal tussen Partijen jaarlijks worden geëvalueerd en, in onderlinge overeenstemming 
worden herzien. 

De beleidsdirecteur neemt steeds het initiatief voor de bespreking van de afsprakennota. De verdere modaliteiten van 
dit overleg zijn vastgelegd in artikel 18 van de onderhavige overeenkomst. 

De afsprakennota handelt onder meer over volgende zaken:  

a) Niet- financiële afspraken 

- Verzekeringen 

- Juridische ondersteuning 

- Communicatie 

- ICT 

- Personeel 

- Facility 

b) Financiële afspraken (toelage + return van de opbrengsten/retributies) 

c) Inhoudelijke afspraken en meetindicatoren 

d) Interne controle 

Partijen verbinden zich ertoe binnen de kortst mogelijke termijn te komen tot een afsprakennota als bijlage bij de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst. In afwachting van de opmaak en goedkeuring van de afsprakennota, geldt 
tussen Partijen de afsprakennota gehecht aan de beheersovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 
juli 2009. 

1.3. Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen de bepalingen van het Gemeentedecreet en meer in het 
bijzonder van het artikel 247. 

1.4. De Vereniging voert de in de statuten en in deze samenwerkingsovereenkomst omschreven opdrachten autonoom 
uit. De taakvervulling dient in overeenstemming te zijn met het gemeentedecreet en met het door de Stad gevoerde 
beleid inzake cultuur. Hierbij kan in het bijzonder verwezen worden naar: Plan Nieuw Kortrijk en het Strategisch 
meerjarenplan van de Stad Kortrijk. De Vereniging krijgt ook inzage in de BBC en bijhorend document. 

 

Artikel 2 - Publiekrechtelijke programmatie-opdracht  

2.1. Missie 

De Kortrijkse musea brengen verleden, heden en toekomst van stad en streek samen en vormen er het geheugen van. 
Ze vervullen een regionale rol en vormen een permanente attractiepool voor een aantrekkelijk Kortrijk. Ze dragen mee 
bij tot de ontwikkeling van en slaan bruggen tussen Buda, Historisch Kortrijk en Overleie.  
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De VZW Stedelijke Musea Kortrijk heeft als doel het voorbereiden en uitvoeren van het museum- en 
tentoonstellingsbeleid van de stad Kortrijk. 

De Vereniging heeft een programmatie-opdracht en wordt belast met de volgende opdrachten: 

- het verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren (zowel tijdelijk als permanent) van objecten die verband 
houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk (= basisfuncties van een museum) 

- het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en erfgoed voor een ruim publiek 
met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare 
positie (= regionale functie, reguliere werking) 

- het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk kunnen aantrekken (bv. groet 
tentoonstellingen) (= bovenregionale functie, projectmatige werking)  

2.2. De Vereniging zal haar opdracht op een kwaliteitsvolle manier uitoefenen. De Vereniging hanteert 
bedrijfseconomisch verantwoorde principes, waaronder een maximale kostentransparantie en - responsabilisering, 
evenwel zonder hierbij afbreuk te doen aan haar programmatie-opdracht. De Vereniging zal zich bij de uitoefening van 
haar bevoegdheden nauwgezet houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan alle toepasselijke 
regelgeving (gemeentedecreet, wetgeving overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, ...).  

Artikel 3 - Nadere toelichting en modaliteiten van de opdracht 

3.1. De Vereniging mag haar opdracht niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde die zou handelen in eigen 
naam en/of voor eigen rekening.  

3.2. De Vereniging handelt autonoom en is vrij, binnen het kader van haar doelstellingen en binnen het kader van de 
stedelijke beleidsplannen, in de manier waarop ze haar opdracht vervult.  

In het kader van het jaarlijks formeel overleg kunnen Partijen afspraken maken om de aanpak van de Vereniging bij te 
sturen, dit met het oog op een betere realisatie van de beleidsdoelstellingen en het beter vervullen van de opdrachten.  

Artikel 4 - Duur 

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en neemt een einde op 31 december 2018. 

 
Na verloop van 3 jaar, vindt, indien nodig, een tussentijdse evaluatie plaats. Op basis hiervan, kan de 
samenwerkingsovereenkomst desgevallend in onderling overleg aangepast worden.  

Na 31 december 2018 wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd tot een nieuwe algemene 
samenwerkingsovereenkomst in voege treedt. Als geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden 
binnen één jaar na voormelde verlenging of als de overeenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de stad na overleg 
met de Vereniging voorlopige regels vaststellen inzake de in de samenwerkingsovereenkomst bedoelde 
aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als samenwerkingsovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een 
nieuwe in werking treedt. 

 

TITEL II : ENGAGEMENTEN EN VERBINTENISSEN 

Artikel 5 - Engagementen van de Vereniging op het gebied van beleidsuitvoering 

5.1. De Vereniging engageert zich om haar opdrachten, zoals ze in de statuten en in artikel 2 van deze overeenkomst 
werden opgenomen, te realiseren bij wijze van inspanningsverbintenis.  

5.2. De raad van bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor de algemene beleidsuitvoering van de Vereniging 
en volgt hierbij de algemene en specifieke beleidslijnen uitgetekend door de stad.  

5.3. De Vereniging engageert zich om de strategische doelstellingen opgenomen in artikel 3 van de statuten te 
realiseren.  

De realisatie van deze doelstellingen past in het door de stad uitgetekende Plan Nieuw Kortrijk en het strategisch 
meerjarenplan 2014-2019. De Vereniging onderschrijft de visie van de stad en helpt deze visie mee uitdragen en 
realiseren. Krachtlijnen van het Plan Nieuw Kortrijk zijn: 
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- Kortrijk moet de allure hebben van een grootstad, maar ook de charme van een dorp 
- Kortrijk moet durven groeien 
- Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn 
- Verrassend staat niet gelijk aan elitair 
- Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels 
- Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk 
- Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken 
- Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal 
- Een stadsbestuur dat transparant en sober is 

De doelstellingen van de Vereniging worden geoperationaliseerd in het jaarlijks actieplan van de Vereniging. De 
belangrijkste acties worden eveneens opgenomen in het strategisch meerjarenplan en het jaaractieplan van de stad.  

5.4. De Vereniging engageert zich om deze stedelijke beleidsdoelstellingen ook op het vlak van communicatie mee te 
helpen uitdragen.  

Dit houdt onder meer in dat alle publicaties het stadslogo verplicht vermelden. 

5.5. De Vereniging kan hierbij gebruik maken van het arsenaal aan stedelijke communicatiekanalen en -diensten. In 
het kader van de afsprakennota maakt de Vereniging hieromtrent concrete afspraken met de cel communicatie van de 
Stad.  

Artikel 6 - Engagementen van de Vereniging op het gebied van werkwijze 

6.1. Alle middelen waarover de Vereniging beschikt, worden uitsluitend aangewend met het oog op het bereiken van 
de doelstellingen en het vervullen van de opdrachten van de Vereniging. Dit geldt zowel voor de toelagen van de Stad 
of van hogere overheden, als voor middelen door de Vereniging zelf gegenereerd (o.m. toegangsgelden, 
gebruiksvergoedingen, ...) of enig andere middelen waarover de Vereniging beschikt. Deze verantwoording zal blijken 
uit de jaarrekening en het jaarverslag. De Vereniging kan reserves aanleggen voor projecten die de jaarwerking 
overstijgen. Deze projecten dienen te kaderen binnen de beleidsprioriteiten door de Stad uiteengezet. 

6.2. Het in gebruik gegeven patrimonium zal door de Vereniging beheerd en geëxploiteerd worden zonder dat daarbij 
rekening zal gehouden worden met de ideologische of filosofische strekking van de gebruiker.  

Alle verbeteringen die door de Vereniging aangebracht worden aan de in gebruik gegeven infrastructuur, eigendom van 
de Stad, worden bij wijze van natrekking eigendom van de Stad, zonder dat de Stad daarvoor enige vergoeding 
verschuldigd is. De wijzigingen worden aangebracht na voorafgaand overleg met de Stad , zodat de Stad ze kan 
aanvaarden en in voorkomend geval de te verzekeren waarde van de infrastructuur kan aanpassen.  

6.3. De Vereniging kan beslissen tot het oprichten van, het deelnemen in en het zich laten vertegenwoordigen in 
andere rechtspersonen, voor zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk doel en voor zover de 
gemeenteraad hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd.  

6.4. Bevoegdheden van de secretaris  

Onverminderd de bevoegdheid van de Stad en de bevoegdheden van de raad van bestuur en rekening houdend met de 
algemene en specifieke beleidslijnen van de stad, ondersteunt de secretaris de Vereniging maximaal bij de uitvoering 
van volgende opdrachten:  

- dagelijks beheer van de Vereniging 

- dagelijks financieel beheer met gedeelde verantwoordelijkheid van de rekening volmachtdragers 

- behandeling van de lopende zaken 

- vertegenwoordiger van de Vereniging voor de dagelijkse financiële en administratieve organisatie 

- materiële voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering 

- secretaris-verslaggever van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering 

- uitvoeren van de beslissingen van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. 

De Stad en de Vereniging kunnen overeenkomen dat voormelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
toegekend aan een andere stadsmedewerker dan de secretaris van de Vereniging (bvb. dienstchef die geen secretaris 
van de Vereniging is). Alle verantwoordelijkheden zoals hierboven omschreven zijn van overeenkomstige toepassing.  
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De secretaris bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van alle toepasselijke regelgeving 
(gemeentedecreet, wetgeving overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, ...).  

De secretaris voert zijn taak steeds uit in zijn hoedanigheid van stedelijk ambtenaar en is in die hoedanigheid gedekt 
door alle lopende polissen van de stad Kortrijk. 

6.5. Vergunningen 

De Vereniging zal voldoende rekening houden met de geldende milieu-, veiligheids- en gezondheidsnormen. De Stad 
en de Vereniging overleggen wie de vereiste vergunningen zal aanvragen.  

TITEL III : MIDDELEN 

Artikel 7 - Infrastructuur 

De stad geeft aan de Vereniging, die aanvaardt, de volgende infrastructuur in gebruik: 

Broelmuseum: 

- Broelmuseum - oud gebouw Broelkaai 6, nieuwe vleugel Burg. Taeyaertstraat, tuin en oranjerie tot de sluiting 
voorzien midden 2015 

- Kantoren Broelkaai 4, atelier, tuin en opslagruimtes tot de sluiting voorzien midden 2015 

Kortrijk 1302 

- De volledige site van Kortrijk 1302. De dienst toerisme gebruikt de kantoorruimtes, het 
streekbezoekerscentrum en de balie toerisme.  

Museum aan de Leie 

- Grootwarenhuis met parking gelegen aan de Noordstraat 28 (zie erfpachtovereenkomst) 

Tentoonstellingsruimtes 

- Paardenstallen gelegen in de Korte Kapucijnstraat als ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en stapelruimte  
- Verschillende ruimtes in de Budafabriek in overleg met de andere partners van de Budafabriek 
- Alle andere stadsruimtes die geschikt zijn voor tentoonstellingen onder de voorwaarden verbonden aan deze 

ruimtes (zie lokalenwijzer) 

Depotruimtes  

- Stadsarchief: het deel dat ingericht is als depot voor de collectie schone kunsten, toegepaste kunst en textiel, 
binnen de bepalingen van de overeenkomst met de stad 

- Oude tuighuizen 
- Alle ruimtes waar in afwachting van de bouw van een depotruimte collectiestukken bewaard worden 

Deze infrastructuur wordt per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan de Vereniging, zonder dat er sprake kan 
zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring. 

De verdere, concrete afspraken betreffende het onderhoud en de herstellingen zijn opgenomen in de afsprakennota, 
die een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.  

Artikel 8 - Gebruik infrastructuur 

8.1. De Vereniging moet de infrastructuur in gebruik gegeven aan de Vereniging of eigendom van de Vereniging 
uitsluitend voorbehouden voor manifestaties en activiteiten die betrekking hebben op de opdracht en de doelstellingen 
van de Vereniging in de meest ruime zin van het woord.  

8.2. De Vereniging kan de door de stad in gebruik gegeven infrastructuur ter beschikking stellen aan derden voor zover 
dit past binnen de opdracht en de doelstellingen van de Vereniging. Er wordt steeds een gebruikersovereenkomst 
opgesteld tussen de Vereniging en de gebruiker. 

8.3. De Stad kan gebruik maken van de onder artikel 7 genoemde infrastructuur of een deel ervan onder de volgende 
modaliteiten: 
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Het gebruik door de Stad wordt in overleg met de Vereniging vastgelegd. Dit gebruik mag de gewone werking van de 
Vereniging niet in het gedrang brengen en mag geen afbreuk doen aan reeds bestaande reservaties. De Stad kan de 
infrastructuur enkel gebruiken voor eigen manifestaties en kan deze dagen onder geen beding ter beschikking stellen 
van niet-stedelijke diensten of niet-stedelijke vzw's. Voor dit gebruik is de Stad geen extra vergoeding verschuldigd 
aan de Vereniging. De kosten inherent aan de georganiseerde activiteit zijn wel ten laste van de Stad.  

8.4. De Stad kan eigen dranken schenken. In alle andere gevallen worden de dranken van de Vereniging afgenomen, 
tegen de voorwaarden zoals vastgelegd in het gebruikersreglement van de Vereniging. 

Artikel 9 - Vrijwaringsbeding en bevrijdingsbeding m.b.t. de gebouwen / infrastructuur 

9.1. De Stad verklaart ter volledige ontlasting van de Vereniging alle aansprakelijkheid op zich te nemen, voortvloeiend 
uit de bepalingen van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de in gebruik gegeven gebouwen / 
infrastructuur. 

9.2. De Stad verklaart de Vereniging volledig te ontslaan van haar aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover de Stad, 
voor eventuele schade, als gevolg van gerealiseerde of te realiseren infrastructuur in stadsgebouwen die met 
instemming van de Stad is aangebracht.  

Artikel 10 - Toelagen 

De jaarlijkse financiële toelage wordt in drie schijven overgemaakt aan de Vereniging, via een storting op de rekening 
van de Vereniging met nummer 068-2489871-05. Volgende regeling wordt daarbij toegepast :  

- een voorschot van 33,33% op 15 januari van het nieuwe werkjaar op basis van de gemeenteraadsbeslissing omtrent 
jaarplan en –budget (zie artikel 19) 

- een volgende schijf van 33,33% op 15 mei van het nieuwe werkjaar op basis van de gemeenteraadsbeslissing 
omtrent goedgekeurde jaarrekening van voorgaande werkjaar (zie artikel 20) 

- een resterende bedrag van 33,34% op 15 september. 

Het bedrag van de jaarlijkse financiële toelage wordt onderhandeld tussen de Stad en de Vereniging in het kader van 
de jaarlijkse bespreking van de afsprakennota. 

De Stad laat toe dat alle toelagen of subsidies die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht van de 
Vereniging en het behalen van de doelstellingen van de Vereniging rechtstreeks uitbetaald worden aan de Vereniging. 
Bijzondere projecttoelagen of projectsubsidies van de hogere overheid of andere toelagen van hogere overheden die 
gestort worden in de stadskas en die bestemd zijn voor de Vereniging, worden door de Stad aan de Vereniging 
doorgestort, dit binnen de maand na ontvangst in de stadskas. 

Artikel 11 - Toelagen tijdelijke en bijzondere projecten 

Voor tijdelijke en bijzondere projecten kan de Vereniging een éénmalige toelage aanvragen aan de Stad. De Vereniging 
doet hiertoe een schriftelijke aanvraag bij de stad voor 31 augustus van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat. 
Aldus kan deze aanvraag tijdig meegenomen worden tijdens de budgetbesprekingen van de stad. 

Artikel 12 - Personeel 

12.1. De Stad benoemt en ontslaat het personeel, bepaalt het personeelskader, statuut en bezoldiging. De 
functieomschrijving van het personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de Vereniging, wordt door de Stad, in 
nauw overleg met de secretaris van de Vereniging, bepaald. 

Het is de Vereniging niet toegelaten om arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
andere categorieën medewerkers (vrijwilligers, stagiairs, PWA-medewerkers, brugprojectjongeren, ...). Hieromtrent 
neemt de Vereniging het initiatief om de nodige afspraken te maken met de Stad (directie Bedrijfsvoering). 

De aanwerving, selectie, evaluatie en ontslag van het personeel gebeurt door de Stad, in nauw en gemeenschappelijk 
overleg met de secretaris van de Vereniging.  

12.2. De Stad blijft de juridische werkgever van de personeelsleden die ter beschikking gesteld worden van de 
Vereniging. Het volledig personeelsstatuut van de Stad blijft integraal van toepassing. De modaliteiten betreffende 
verloven en andere afwezigheden kunnen het voorwerp uitmaken van afspraken tussen de Stad en de secretaris van 
de Vereniging, dit in functie van de specifieke noden van de Vereniging.  
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De personeelsleden staan wel onder de dagelijkse leiding en gezag van de secretaris van de Vereniging of van de 
dienstchef (bij toepassing van artikel 6.4. van onderhavige overeenkomst), namelijk een stedelijke ambtenaar belast 
met de leiding van cK*, die hiervoor alleen en rechtstreeks aan de Stad (directeur Mens en Samenleving - 
stadssecretaris) verantwoording aflegt. De algemene leiding van het gemeentepersoneel blijft bij de stadssecretaris die 
hiervoor rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen. 

12.3. Voor uitzonderlijke, welbepaalde projecten en opdrachten die strikt omschreven zijn en voor een bepaalde duur, 
kan de Vereniging evenwel zelf personeel voordragen. De arbeidsovereenkomst met de personeelsleden voor deze 
welbepaalde en tijdelijke projecten wordt in elk geval met de Stad aangegaan. We verwijzen hierbij in het bijzonder 
naar artikel 26 van het rechtspositiebesluit van de stad Kortrijk (procedure voor aanwerving contractuele betrekkingen 
waarvan de tewerkstellingsduur tot maximum 2 jaar beperkt is). De Vereniging betaalt hiervoor per kwartaal het loon 
en alle loongerelateerde kosten terug aan de Stad.  

Voor het seizoenspersoneel en de jobstudenten kan de secretaris van de Vereniging aan de Stad zelf een voorstel van 
het personeel doen. De Stad stelt het seizoenspersoneel en jobstudenten aan, in nauw overleg met de secretaris van 
de Vereniging.  

12.4. De Stad staat in voor de loon- en personeelsadministratie.  

Artikel 13 - Dienstverlening 

13.1. Partijen overleggen op regelmatige basis omtrent alle dienstverlening sensu lato (ICT, gebouwenzorg, 
verzekeringen, juridisch advies, communicatie, algemeen inhoudelijk beleid e.a.). De modaliteiten van dit overleg 
worden nader bepaald in artikel 18 van onderhavige overeenkomst. Het initiatief hiertoe wordt genomen door de 
betrokken beleidsdirecteur. 

13.2. De basisprincipes in verband met de samenwerking en dienstverlening worden als volgt bepaald: 

1. De Stad faciliteert de interne werking van de Vereniging en dit op een analoge manier als voor een stedelijke dienst. 
Partijen houden steeds rekening met onder meer de criteria van de kwaliteit van de dienstverlening en het 
zuinigheidsbeginsel. 

2. Specifieke acties die door de Vereniging geïnitieerd worden binnen het kader van haar globale opdracht, vallen ten 
laste van de Vereniging en worden verder gespecificeerd in de afsprakennota. 

3. Als een van de gezamenlijke projecten een permanente presentatie of de inrichting van het stedelijk erfgoeddepot 
betreft, valt dit ten laste van de Stad. De Vereniging treedt hierbij op als adviserend orgaan. 

4. De verdere uitwerking van de samenwerking tussen partijen is bepaald in de afsprakennota.   

13.3. De Vereniging dient haar burgerlijke verantwoordelijkheid te verzekeren op zo'n manier dat zij geniet van 
voldoende dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in het kader van haar werking. 

TITEL IV - FINANCIEEL BEHEER 

Artikel 14 - Financieringsmethode 

De Vereniging kan, voor zover dit past binnen de uitvoering van haar taken, eigen inkomsten verwerven.  

De Vereniging kan geen leningen aangaan die haar vermogen zouden kunnen aantasten. De Vereniging dient voor het 
aangaan van de lening het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Stad (CBS) te ontvangen.  

Wanneer op het einde van het werkingsjaar nog financiële middelen beschikbaar zijn, mag de Vereniging deze 
aanwenden voor de aanleg van een reserve. De reserve kan worden aangewend voor projecten die kaderen binnen de 
beleidslijnen zoals uiteengezet door de stad. 

Artikel 15 – Retributies, tarieven en openingsuren 

15.1. De gemeenteraad stelt jaarlijks de retributies vast tot vergoeding van het gebruik van de infrastructuur en ermee 
gepaard gaande dienstverlening van de Vereniging (zaalpersoneel, vestiaire, inzet technici, gebruik materialen, ...), 
alsook in voorkomend geval de richtlijnen inzake openingsuren. De Vereniging doet hiervoor een voorstel aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad kan enkel op uitdrukkelijk gemotiveerde wijze afwijken van het voorstel van de 
Vereniging. De retributies en eventueel de lijst van de openingsuren worden als bijlage aan onderhavige overeenkomst 
toegevoegd.  
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De opbrengst van deze retributies is bestemd voor de Vereniging. Uitzonderingen hierop zijn evenwel mogelijk, maar 
dienen in de afsprakennota te worden vastgelegd. 

De Vereniging kan steeds een voorstel tot wijziging van de retributies en van de richtlijnen inzake openingsuren 
voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist tot de wijziging, doch bij afwijking van het voorstel van de 
Vereniging wordt dit uitdrukkelijk gemotiveerd.  

15.2. De Vereniging kan de tarieven voor haar opdrachten bepalen binnen de goedgekeurde beleidslijnen door de Stad 

uiteengezet.  

Artikel 16 - Financiële doelstellingen 

De Vereniging streeft ernaar haar budget in evenwicht af te sluiten.  

De Vereniging zal alle mogelijke inspanningen leveren om maximale subsidiëring van hogere overheden en sponsoring 
te verkrijgen.  

Artikel 17 - Financieel beheer 

17.1. De dagelijkse financiële verrichtingen worden door de Vereniging waargenomen. De Stad begeleidt de Vereniging 
bij het opmaken van de jaarrekening en bij vragen van financiële, fiscale of boekhoudkundige aard. De boekhouding 
van de Vereniging wordt gevoerd conform de geldende wettelijke bepalingen en wordt zo georganiseerd dat de 
financiële controle op de aanwending van de subsidies mogelijk is. 

17.2. De Vereniging stemt in met een externe auditcommissie, bij de inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit van 
de betreffende bepalingen van het gemeentedecreet en bij de toepassing binnen de Stad. De wijze waarop de externe 
auditcommissie haar taken uitvoert en de rapportering hierover zal op dat ogenblik nader uitgewerkt worden. Partijen 
sluiten op dat ogenblik een aanhangsel bij onderhavige overeenkomst. 

In afwachting van de inwerkingtreding van de voorgaande bepaling omtrent de auditcommissie, wordt het toezicht 
over de financiën van de Vereniging opgedragen aan één onafhankelijke commissaris, die geen lid is van de Vereniging 
en die terzake over de nodige bekwaamheid en deskundigheid beschikt. Deze commissaris wordt aangesteld door de 
gemeenteraad van de stad Kortrijk en wordt betaald door de Stad. 

 

TITEL V - PLANNING EN RAPPORTERING 

Artikel 18 - Jaarlijks overleg - (beleid, begroting, beheer) 

In het voorjaar vindt een formeel overleg plaats tussen de Stad en de Vereniging. Het overleg is onderverdeeld in 2 
luiken, met name een beheersmatig en een inhoudelijk luik.  

a) Binnen het inhoudelijke luik komt de evaluatie van het jaarverslag (indiening april cfr. artikel 20) en de plannen 
voor het volgend werkjaar gekoppeld aan het budgetvoorstel van de vzw aan bod. Partijen behandelen hierbij de 
beleidsprioriteiten. 

b) Het overleg op beheersmatig niveau behandelt de evaluatie van de afsprakennota, waarna deze al dan niet wordt 
bijgestuurd. De afspraken voor het volgend werkjaar worden opgemaakt. Op die manier maken Partijen keuzes 
omtrent uit te voeren investeringen of geplande aankopen. 

Indien nodig vindt in het najaar een tweede formeel overleg plaats waar zowel op inhoudelijk als beheersmatig vlak 
beslissingen worden genomen. 

De Beleidsdirecteur is de coördinator van dit formeel overleg.  

Artikel 19 - Jaarplan en budget  

De Vereniging maakt een jaarplan en budget op. 

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad voorgelegd. Dit gebeurt ten 
laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het jaar dat aan het begrotingsjaar 
voorafgaat.  

215 / 271



Naar aanleiding van de bespreking van het budget van de Vereniging in de gemeenteraad, presenteert de voorzitter 
van de raad van bestuur van de Vereniging, of zijn afgevaardigde, op vraag van de Stad, tevens het jaarplan voor het 
volgende jaar in de raadscommissie voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. 

Artikel 20 - Rapportering - jaarverslag - financieel verslag 

20.1. Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de onderhavige overeenkomst en de 
aanwending van de middelen die door de Stad ter beschikking gesteld worden aan de Vereniging, alsook met het oog 
op de evaluatie van de uitvoering van de genoemde opdracht, legt de Vereniging een jaarverslag en een financieel 
verslag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad met betrekking tot elk werkingsjaar.  

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder 
de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. Indien de vooropgestelde 
resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor 
correctieve acties, bijsturing van de onderhavige Samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.  

Het financieel verslag omvat: 

- de jaarrekening (balans en resultatenrekening) 

- de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het budget; 

- het verslag van de bedrijfsrevisor. 

20.2. Het jaarverslag en het financieel verslag moeten worden bezorgd aan de directie Bedrijfsvoering van de Stad 
tegen uiterlijk 30 april van elk jaar volgend op het werkingsjaar. De beleidsdirecteur ontvangt hiervan een kopie en 
maakt desgevallend een advies over aan de directie Bedrijfsvoering - kernadministratie.  

20.3. Jaarlijks, tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, worden het jaarverslag en het 
financieel verslag van de Vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 
vraag van de Stad brengt de voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging, of zijn afgevaardigde, naar 
aanleiding daarvan, verslag uit bij de aan de gemeenteraad voorafgaande raadscommissie met betrekking tot de 
evaluatie van het gevoerde beleid van de Vereniging.  

20.4. De Vereniging verbindt zich ertoe om op elk moment buiten de opgelegde rapporteringsdatum en 
rapporteringsverplichting de Stad te informeren over dreigende afwijkingen t.o.v. deze Samenwerkingsovereenkomst 
en het budget.  

Artikel 21 - Verslaggeving van vergadering van de raad van bestuur en algemene vergadering 

De Vereniging bezorgt onverwijld een goedgekeurd verslag van alle vergaderingen van alle bestuursorganen aan 
Communicatie en Recht - dienst Bestuurszaken (stadsbestuur@kortrijk.be) van de Stad en de beleidsdirecteur, alwaar 
deze verslagen ter kennis worden gegeven aan het college van burgemeester en schepenen en ter inzage worden 
gelegd van de leden van de gemeenteraad. 

Artikel 22 - Toezicht en opvolging door de Stad 

Het beheer en de uitbating van de Kortrijkse musea, evenals de activiteiten georganiseerd door de Vereniging zijn 
steeds onderworpen aan het toezicht van de Stad. 

De Vereniging zal op elk ogenblik toegang verlenen tot de verschillende gebouwen en installaties aan de leden van het 
college van burgemeester en schepenen of aan de aangestelde van de Stad die de mogelijkheid moeten krijgen om 
zich rekenschap te geven van de manier waarop de uitbating en het beheer gedaan worden en van de toestand van de 
lokalen, de accommodaties, het materieel, het meubilair en de eventuele collecties. 

Artikel 23 - Interne controle 

De Vereniging voorziet in een systeem van interne controle. De concrete afspraken hierover worden vastgelegd in de 
afsprakennota. 

TITEL VII - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 24 - Ontbinding 
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Bij ontbinding van de Vereniging of indien de overeenkomst één jaar na het einde ervan niet hernieuwd werd, komen 
alle goederen die door de stad in gebruik werden gegeven, evenals deze die door de Vereniging werden verworven, in 
volle eigendom toe aan de Stad." 
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AFSPRAKENNOTA  
 
Artikel 1 - Uitgangspunt  
 
Deze afsprakennota is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw 
Stedelijke Musea Kortrijk en maakt er onlosmakelijk deel van uit.  
 
Deze afsprakennota treedt in werking op de datum van goedkeuring door de gemeenteraad, zijnde 9 
december 2013. De (bestaande) afsprakennota zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 juli 
2009 wordt hierbij beëindigd.  
 
De afsprakennota betreft de verdere concretisering van de afspraken waarvan de principes reeds in 
de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. De afsprakennota handelt in het kort over welke 
partij instaat voor welk aspect van de beheersmatige ondersteuning. Tijdens een jaarlijks 
overlegmoment in het voorjaar zullen partijen met elkaar in overleg treden omtrent enerzijds een 
beleidsmatig-inhoudelijk luik en anderzijds een beheersmatig luik. Indien nodig wordt in het najaar een 
tweede overlegmoment georganiseerd.  
 
Tijdens deze overlegmomenten zullen de aspecten van beheersmatige ondersteuning verder worden 
gespecificeerd, alsook de beleidsmatige overkoepeling verder worden uitgediept. Partijen zullen deze 
overlegmomenten op een constructieve manier aanpakken, waarbij het uitgangspunt is dat 'maatwerk' 
voor elke Vereniging en volgens de noden van de Vereniging moet mogelijk zijn, doch waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de gangbare normen en de budgettaire mogelijkheden bij de stad. Een 
verslag van deze overlegmomenten wordt aan het college van burgemeester en schepenen 
voorgelegd.  
 
Partijen zullen te goeder trouw overleg voeren en uitvoering geven aan de 
samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota.  
 
Artikel 2 - Afspraken m.b.t. de medewerking van en ondersteuning door de directie 
Bedrijfsvoering en Communicatie en Recht van de stad Kortrijk  
 
Het onderscheid tussen een exploitatie- en programmatie-opdracht kan als volgt worden omschreven:  
 
"Aan de Extern Verzelfstandigde Agentschappen worden gebouwen en medegaande infrastructuur ter 
beschikking gesteld in functie van de operationele uitvoering van het stedelijk beleid. Wanneer de 
verzelfstandigde structuur met betrekking tot deze gebouwen en medegaande infrastructuur minstens 
een deel van de onderhoudsverplichting dient op te nemen die eigen is aan de huurder, is er sprake 
van een exploitatie-opdracht naast de programmatie-opdracht die vervat is in de hem toevertrouwde 
operationele uitvoering van het stedelijk beleid."  
 
De Vereniging heeft in essentie een 'programmatie-opdracht', hetgeen impliceert dat alle uitzonderlijke 
en specifieke kosten en uitgaven die een uitvloeisel zijn van deze opdracht, worden gedragen door de 
Vereniging, behoudens hetgeen anders wordt overeengekomen.  
 
Indien een gezamenlijk project door de Vereniging en de Stad wordt gerealiseerd, waarbij de Stad 
hoofdopdrachtgever is van het project, zullen de beheersmatige kosten evenwel door de Stad worden 
gedragen, met dien verstande dat (een gedeelte van) de opbrengsten naar de Stad kunnen 
terugvloeien. Partijen maken hieromtrent concrete afspraken per project. De betrokken 
beleidsdirecteur houdt hierover toezicht en signaleert dit aan de bevoegde diensten.  
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2.1. Communicatie en Recht  
 

2.1.1. Verzekeringen  
 
De Stad sluit op eigen kosten de volgende verzekeringen af:  
 

 brandverzekering van alle stadsgebouwen en de roerende goederen die eigendom zijn van de 
Stad of door de Stad gehuurd worden  

 omniumverzekering voor dienstgebruik van aan personeelsleden toebehorende voertuigen  
 
Ten opzichte van de Vereniging als gebruiker van een stadsgebouw geldt de clausule van afstand van 
verhaal in het kader van de brandverzekering.  
 
De Stad biedt voor een gemeenschappelijke activiteit tussen de Stad en de Vereniging een contingent 
van vrijwilligers aan aan de vereniging. Hierdoor genieten deze vrijwilligers van de vrijwilligers-
verzekering van de Stad op het vlak van lichamelijke ongevallen. De Vereniging betaalt hiervoor geen 
vergoeding aan de Stad.  
 
Indien de Vereniging activiteiten zou organiseren waarbij de link met de Stad minder duidelijk is of niet 
bestaande is, dient de Vereniging zelf en op eigen kosten een minimale verzekering tegen lichamelijke 
ongevallen voor vrijwilligers af te sluiten.  
 
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de BA- verzekering voor de vrijwilligers in principe dient vervat 
te zijn in de algemene BA-verzekering van de Vereniging. Zo niet, moet daartoe een afzonderlijke 
verzekering worden afgesloten.  
 
De Vereniging sluit verplicht op eigen kosten volgende verzekeringen af:  

 verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand  

 verzekering der objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (enkel voor 
deze verenigingen die daar wettelijk toe verplicht zijn als uitbater van een inrichting die 
gewoonlijk toegankelijk is voor publiek, opgenomen in het uitvoeringsbesluit).  

 
De Vereniging kan bijkomende specifieke verzekeringen afsluiten op eigen kosten. De Vereniging 
weegt zelf de opportuniteit van deze verzekeringen af. Het gaat onder meer om volgende 
verzekeringen:  

 verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor de leden van de raad van bestuur  

 verzekering lichamelijke ongevallen leden raad van bestuur en leden algemene vergadering  

 brandverzekering van de inboedel in het geval de Vereniging hiervan eigenaar is  

 tijdelijke verzekering n.a.v. bepaalde activiteiten  

 vestiaireverzekering  
 
De Vereniging geeft jaarlijks aan Communicatie & Recht - cel verzekeringen een overzicht van de 
afgesloten verzekeringen. Communicatie & Recht - cel verzekeringen kan een kopie van de polissen 
opvragen. De Vereniging kan een beroep doen op adviesverlening omtrent hun verzekeringspolissen 
door Communicatie en Recht - cel verzekeringen.  
 
2.1.2. Communicatie  
 
De Vereniging voert een eigen communicatiestrategie, doch passend binnen de stedelijke 
beleidsdoelstellingen. Dit houdt onder meer in dat op alle publicaties het Stadslogo prominent vermeld 
wordt in de typische, eigen kleur en dat voor alle publicaties voor zover als mogelijk de huisstijl van de 
Stad gebruikt wordt. Omwille van de eigenheid van de activiteiten kan gebruik gemaakt worden van 
een eigen huisstijl.  
 
De Stad ondersteunt de Vereniging in het regelmatig en substantieel promoten van de activiteiten via 
de reguliere promotiekanalen van de Stad (stadskrant, Uit-publicaties, website, ledwall, ...).  
 
De Vereniging kan een beroep doen op de cel Communicatie voor het grafisch ontwerp van haar 
advertenties, publicaties, e.d. Partijen kunnen hieromtrent concrete afspraken maken tijdens de 
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overlegmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de werklast bij de cel Communicatie en met 
de omvang van de opdracht. Indien mogelijk, kan de cel Communicatie een sjabloon ter beschikking  
stellen. In het geval de Vereniging een beroep wenst te doen op externe communicatiebureaus of 
grafische ontwerpbureaus, staat de cel Communicatie in voor de adviesverlening en begeleiding.  
 
2.2. Informatie en Communicatietechnologie (ICT)  
 
§1. De basissoftware en hardware is ten laste van de Stad.  
 
Tot dit basispakket behoren onder meer Office (Word, Excel, Powerpoint en Outlook), de reservatie-, 
inschrijvings- en ticketverkoopssoftware, betalingssoftware, boekhoudingssoftware (Fiadpro, Octopus, 
...) en sjabloonsoftware. In principe zijn dit de pakketten die bij meerdere directies worden gebruikt 
en/of die een normale administratieve werking toelaten. Eveneens worden de toegang tot en het 
aansluiten van alle werkposten op het PC-netwerk van de stad, op het internet, een e-mailadres op 
kortrijk.be en telewerken hierbij gerekend.  
 
Tot dit algemene pakket behoren gewone beamers met inbegrip van de ophanging, gewone digitale 
fototoestellen e.d..  
 
De directie Bedrijfsvoering staat in voor de aankoop, installatie, onderhoud en bijstelling van deze 
hard -en software. De Stad volgt hierbij de professionele IT-evoluties en voorziet ook bijhorende 
opleidingen.  
 
§2. De website (met hosting) binnen het DRK-project wordt ten laste genomen door de stad. De 
vereniging kan gebruik maken van alle faciliteiten van de website. In geval een afwijkende lay-out op 
de website (binnen DRK) of een aparte website gewenst zijn, zijn de specifieke kosten voor de 
afwijkende lay-out of aparte website (hosting inbegrepen) ten laste van de vereniging. Hiervoor wordt 
voorafgaandelijk overleg gepleegd met de directie Bedrijfsvoering.  
 
§3. Specifieke hard- en software, websites buiten DRK en installatiekosten vanwege derden zullen in 
principe ten laste genomen worden door de Vereniging. Dit zal gebeuren in overleg met de directie 
Bedrijfsvoering die instaat voor adviesverlening en de nodige ondersteuning bij de installatie door 
eventuele derden.  
 
§4. De Stad bereidt de digitale integratie voor van alle administratie, met inbegrip van betalingen over 
internet en automatische koppelingen met de boekhouding.  
 
2.3. Facility  
 
Zowel het eigenaarsonderhoud als het huurdersonderhoud zijn voor rekening van de Stad. De 
Vereniging verbindt er zich toe als gebruiker van de stadsgebouwen de richtlijnen inzake zuinig 
energieverbruik van de directie Bedrijfsvoering op te volgen.  
 
De Vereniging koopt geen eigen wagens, maar maakt gebruik van het wagenpark van de Stad, bij 
toepassing van het reservatiesysteem van de Stad.  
 
De werkkledij wordt ten laste genomen door de Stad. Indien promotiekledij aangekocht of verworven 
wordt via sponsoring, wordt de dienst IDPB steeds op de hoogte gebracht.  
 
Voor de overige facilitaire kosten worden de grote lijnen als volgt uitgetekend:  
 
a) De Stad neemt de volgende kosten voor haar rekening:  
 

 onderhoudskosten van de gebouwen (hiertoe behoort het schoonmaakmateriaal, alsook de 
dienstverlening inzake schoonmaak)  

 de overige investeringen aan de gebouwen (zoals overeengekomen tijdens de 
overlegmomenten)  

 de keuringen  

 eventuele werkkledij voor de techniekers  

 energiekosten  
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 de infrastructuur voor de telefonie  

 de kantoorbenodigdheden en de kopiemachines en fax  

 de telefoonkosten  
 
De Vereniging verbindt er zich toe de richtlijnen van de directie Bedrijfsvoering nauwgezet te volgen 
en het zuinigheidsbeginsel te respecteren. Dit principe geldt in het bijzonder voor de telefoonkosten.  
 
b) De Vereniging neemt de volgende kosten voor haar rekening:  
 

 drukwerk en frankeerkosten. De Vereniging maakt voor grote zendingen gebruik van de 
stedelijke frankeermachine en betaalt 3-maandelijks de gemaakte frankeerkosten terug aan 
de Stad. Voor het drukwerk maakt de Stad een kostennota over aan de Vereniging.  

 abonnementen en aankoop van boeken.  

 voor beheer en onderhoud van het domein is een beheersplan opgemaakt in overleg met 
Leefmilieu, inclusief afspraken en taakverdeling voor de uitvoering ervan. Eventuele 
wijzigingen worden besproken op het jaarlijks overlegmoment.  

 
2.4. Personeel en Organisatie  
 
§1. De Stad stelt een contingent van medewerkers ter beschikking van de Vereniging. De Stad doet 
inspanningen om de juiste personeelsbezetting te garanderen. De Stad pleegt hiertoe overleg met de 
Vereniging.  
 
De personeelsleden toegewezen aan de Vereniging blijven echter een onderdeel vormen van de 
personeelsgroep van de directie Mens en Samenleving - team Musea en Tentoonstellingen. Het 
personeel van de Vereniging zal in die zin meehelpen om de missie van de directie en van de Stad te 
realiseren. Voor het overige gelden de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Het personeel voorgedragen door de Vereniging voor tijdelijke projecten kan niet worden gemuteerd 
naar andere stedelijke diensten en staat onder de dagelijkse leiding en gezag van de secretaris van 
de Vereniging.  
 
§2. De Stad staat in voor de opleiding en vorming van personeelsleden. In het geval de Vereniging 
wenst dat de personeelsleden die haar ter beschikking zijn gesteld, een uitzonderlijke en specifieke 
vorming volgen (bv. voor specifieke softwarepakketten), worden hieromtrent de nodige afspraken 
gemaakt met de directie Bedrijfsvoering. Indien nodig koppelt de directie Bedrijfsvoering hieromtrent 
terug met de betrokken Beheersdirectie.  
 
2.5. Financiën  
 
De toelage wordt in drie schijven aan de Vereniging overgeschreven.  
 
De directie Bedrijfsvoering - kernadministratie treedt op als fiduciaire voor de Vereniging. Dit houdt in 
dat de Vereniging 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, 
fiscale of boekhoudkundige aard.  
 
2.6. Studiewerk en adviesverlening  
 
Het eerstelijnsadvies is kosteloos en gebeurt binnen de bestaande werking van de stedelijke directies.  
 
Voor het studiewerk en uitgebreide adviesverlening wordt overleg gepleegd met de betrokken 
Beheersdirectie. Bij het overleg wordt rekening gehouden met de werklast bij de betrokken 
Beheersdirectie en met de omvang van de opdracht. In het geval de Beheersdirectie studiewerk 
verricht, gebeurt dit kosteloos.  
 
De Stad biedt in de mate van het mogelijke een gecoördineerde inhoudelijke ondersteuning bij 
bijkomende lasten/kosten die worden opgelegd door of die voortvloeien uit nieuwe decreten en/of 
wetten.  
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Artikel 3 - Inhoudelijke afspraken 
  

3.1. Inhoudelijke afspraken  
 
In het jaarverslag wordt een uitvoerige beschrijving van alle activiteiten gegeven. Het jaarverslag 
maakt het voorwerp uit van voorafgaandelijk overleg tussen de Stad en de Vereniging. De betrokken 
beleidsdirecteur coördineert dit overleg. De overkoepelende beleidslijnen komen hierin aan bod. 
 
3.2. De jaarrekening (balans en resultatenrekening)  
 
In de jaarrekening wordt een verslag van de financiële werking en toestand van de vereniging 
gegeven. Dit document wordt door een bedrijfsrevisor gecontroleerd en goedgekeurd. Hiervoor kan 
verwezen worden naar artikel 17.2 van de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Zowel het jaarverslag als het financieel verslag worden opgestuurd naar de subsidiërende instanties 
als naar de stad Kortrijk. Op basis van deze documenten beoordelen zij de werking van de vereniging. 
  
3.3. Meetindicatoren  
 
In het jaarplan, dat kadert in de beleidsplannen, geeft de vereniging aan wat de belangrijke acties zijn 
tijdens het volgende jaar en wordt melding gemaakt van de beoogde doelstellingen en van de 
meetindicatoren.  
 
3.3.1 Basisfuncties musea  
 
verzamelen:  realisatie collectieplan  
bewaren: vordering dossier erfgoeddepot  
onderzoeken:  aantal publicaties, lezingen, lessen  

aantal geregistreerde voorwerpen  
expertise delen (bv medewerking aan tentoonstellingen in andere musea etc.) 

presenteren:  aantal bezoekers aan vaste opstelling  
aantal en soort bereikte doelgroepen herkomst van de bezoekers  
tevredenheid van de bezoekers (gastenboek, vrienden van de musea...)  
gebruik van de collectie  
 

3.3.2 Financieel en organisatorisch:  
 
behoud 2 erkenningen  
binnengehaalde subsidies en sponsoring  
geen verlies maken  
 
3.3.3 Publiekswerking regulier en projectmatig  
 

 aantal bezoekers in verhouding met ingezette middelen  

 aantal en soort bereikte doelgroepen  

 herkomst van de bezoekers  

 waardering inhoud tentoonstelling (reacties in pers, vaktijdschriften etc.)  

 tevredenheid van bezoekers (gastenboek, mails, vrienden van de musea...)  

 mate van bijdrage aan grote stadsprojecten (bv Leie 2015)  
 
Artikel 4 - Financiële engagementen  
 
Voor het jaar 2014 zal de Stad aan de Vereniging een werkingstoelage toekennen ten bedrage van € 
121.250 via een storting in drie schijven op het rekeningnummer van de Vereniging.  
 
Deze toelage kan aangepast worden naar aanleiding van de overlegmomenten tussen de Stad en de 
Vereniging, wanneer de Vereniging kan verantwoorden dat de toelage van de Stad niet afdoende is 
om de werkingsmiddelen te kunnen betalen.  
 
Deze toelage wordt niet geïndexeerd.  
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In het geval extra beleidsuitvoerende of - voorbereidende opdrachten aan de Vereniging worden 
toegekend, zullen hiervoor bijkomende middelen worden ter beschikking gesteld. Dit wordt besproken 
tijdens de jaarlijkse overlegmomenten.  
 
Artikel 5 - Interne controle  
 
De Vereniging werkt een 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  
 
Deze interne controle gebeurt aan de hand van:  
 

 de directie Bedrijfsvoering -Kernadministratie die optreedt als fiduciaire  

 de controle door de bedrijfsrevisor  

 de voorlegging van het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad  
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Musea en Erfgoed

37 2014_GR_00031 vzw Stedelijke Musea Kortrijk -
Beleidsplan Vlasmuseum - Beleidsplan
Vlasmuseum - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
In overeenstemming met het Cultureel Erfgoeddecreet is het Vlasmuseum een erkend
museum met indeling op regionaal niveau. De provincie West-Vlaanderen is bevoegd voor
de verlenging van deze indeling en het toekennen van de bijhorende werkingssubsidie. In
overeenstemming met het erfgoedreglement van de provincie West-Vlaanderen en de
samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk heeft de vzw Stedelijke Musea van
Kortrijk een aanvraag tot verlenging van de erkenning voorbereid. Deze is samengevat in
het beleidsplan 2015-2019. Omdat de periode van dit beleidsplan langer loopt dan de
bevoegdheid van huidige bestuursploeg van de vzw, leggen we dit document ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het beleidsplan van het Vlasmuseum is opgebouwd uit drie delen. In het onderdeel
“kennismaking” worden de geschiedenis, de toekomstplannen en de collectie toegelicht
opdat de lezer een beeld kan vormen van het museum. In het onderdeel “SWOT-analyse”
wordt een grondige analyse gemaakt van de afgelopen beleidsperiode met enerzijds een
interne focus op de museumtaken en anderzijds een omgevingsanalyse. De laatste
erkenningsronde dient hierbij als referentiepunt. In het laatste onderdeel “strategische
visie” vindt u de missie, de visie, de doelstellingen en de meerjarenplanning.

Het beleidsplan werd geschreven op basis van de visie die samen met het stadsbestuur
Kortrijk ontwikkeld werd rond het nieuwe museum en is afgestemd op de
meerjarenplanning van de stad. De vzw was genoodzaakt om de naam Vlasmuseum te
gebruiken in deze aanvraag, omdat het museum op vandaag onder deze naam erkend is.
De keuze om de naam te veranderen wordt meegegeven in het beleidsplan.

Argumentatie
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota met de stad
Kortrijk legt de vzw Stedelijke Musea Kortrijk het beleidsplan voor het Vlasmuseum voor. 
Dit beleidsplan heeft geen impact op de stadsbegroting. 

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

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
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1.  

Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, B.
Caron
16 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het beleidsplan Vlasmuseum 2015-2019 goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: H:/MUSEA/vzw Stedelijke Musea
Kortrijk/Administratie/beleidsplan/Beleidsplan Vlasmuseum.pdf

38 2014_GR_00036 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Budget
en jaaractieplan 2014 - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde op 13 februari 2014
het jaaractieplan en het budget 2014 goed.

Jaaractieplan 2014

De acties van het Broelmuseum en het Vlasmuseum zijn een vertaling van de operationele
doelstellingen geformuleerd in de beleidsplannen 2009-2014. De plannen houden eveneens
rekening met de aanbevelingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de
regionale erkenning van het Vlasmuseum en Broelmuseum en met de
subsidieovereenkomst inzake de provinciale werkingssubsidie van een regionaal erkend
museum afgesloten met het Vlasmuseum en Broelmuseum en met het cultuurbeleidsplan
van Cultuurintendant Wim Van Severen.

Ondertussen wordt de uitvoering van de nieuwe visie van het stadsbestuur, zoals
omschreven in het Plan Nieuw Kortrijk, voorbereid. De stad kiest voor een beleid uit vier
pijlers:

Een Vlasmuseum over het ondernemerschap in het zuiden van West-Vlaanderen en
vakmanschap in de textielsector
Een stadsmuseum over de (kunst)geschiedenis van de stad Kortrijk
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1.  

2.  

Een kunsthal met een tentoonstellinsgbeleid rond hedendaagse beeldende kunst.
Een regionaal erfgoeddepot waar alle stedelijke collecties in ondergebracht worden.

Budget 2014

De begroting 2014 is in evenwicht met € 441.000 activa en passiva.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk wordt het jaaractieplan en
het budget 2014 aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van de artikels 42-43 van het gemeentedecreet.
We verwijzen hierbij ook naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en
de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
2 nee stemmen: C. Matthieu, B. Caron
16 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het jaaractieplan 2014 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

2 .
Het budget van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk, welke sluit in evenwicht en waarbij de
geraamde inkomsten en uitgaven € 441.000 bedragen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: H:/MUSEA/vzw Stedelijke Musea
Kortrijk/Administratie/Jaaractieplan/jaaractieplan en begroting 2014 vzw musea.pdf
Bijlage bij dit besluit: H:/MUSEA/vzw Stedelijke Musea Kortrijk/AV/AV
2014/verslagen/140213/verslag 140213.pdf
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39 2014_GR_00063 vzw Stedelijke Musea Kortrijk -
Langdurige bruikleen aan Kerkfabriek
Sint-Maarten - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Kerkfabriek Sint-Maarten vraagt tien stukken uit hun collectie terug aan het
Vlasmuseum om deze permanent tentoon te stellen in de Sint-Maartenskerk. Deze stukken
werden tentoongesteld in het vroegere Kant- en Linnenmuseum en zullen niet opgenomen
worden in de permanente presentatie van het nieuwe museum.  

Eigendomskwestie

Het eigenaarsstatuut van deze collectie is onduidelijk. De stukken werden door de
Kerkfabriek Sint-Maarten aan de private vzw Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum ter
beschikking gesteld voor de permanente presentatie van het Kant- en Linnenmuseum. In
het contract werd niet omschreven of het over een schenking (= permanente overdracht)
of een bruikleen (=tijdelijke overdracht) betrof. Ook de notulen van de Kerkfabriek bieden
geen duidelijkheid.

De vzw Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum werd in 2000 overgenomen door de stad
Kortrijk. Deze werd hiermee eigenaar van de collectie. Bij de overname werd een overzicht
opgemaakt van de permanente bruiklenen. De stukken van de Kerkfabriek Sint-Maarten
staan hier niet op vermeld. Hierdoor moet de stad Kortrijk deze stukken beschouwen als
zijn eigendom en de officiële procedures volgen. Dit wil zeggen: de stukken schenken
aan de Kerkfabriek Sint-Maarten of de stukken in permanente bruikleen geven aan de
Kerkfabriek. Beiden zijn bevoegdheid van de gemeenteraad.

Advies

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk adviseert de Stad Kortrijk om de stukken in
langdurige bruikleen te geven aan de Kerkfabriek Sint-Maarten. Ten eerste omdat de
stukken dan opnieuw zichtbaar zijn voor het publiek. Ten tweede omdat dit op korte
termijn gerealiseerd kan worden.

Stukkenlijst

koperen schelletje met 4 belletjes
piek kerkbaljuw
neogotische standconsole
kaarslantaarn met 6 wandglazen
wierookschuitje
pateen
verzilverde kelk
reliekhouder in kruisvorm
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1.  

verkoperd wierookvat aan kettingen
koperen kruisbeeld met vergulde kuip

Argumentatie
In afwachting van definitief uitsluitsel over de eigendom volgt de stad Kortrijk het advies
van de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk om de stukken in langdurige bruikleen te geven
aan de Kerkfabriek Sint-Maarten.

Een bruikleenovereenkomst tussen beide partijen wordt opgesteld. In toepassing van
artikel 182 van het gemeentedecreet wordt de bruikleenovereenkomst ondertekend door
de burgemeester en de stadssecretaris.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De langdurige bruikleen van tien voorwerpen uit de collectie van het Vlasmuseum aan de
Kerkfabriek Sint-Maarten goed te keuren, conform de overeenkomst zoals opgenomen in
bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: C:/Users/cumuannsophie/Desktop/overeenkomst langdurige
bruikleen Sint-Maartenskerk.pdf
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2014 - bruikleen Sint-Maartenskerk 

 

 

                                                                                            

Stad Kortrijk 
Grote Markt 54 

8500 Kortrijk 

 

OVEREENKOMST VAN LANGDURIGE BRUIKLEEN 

 

Tussen de ondergetekenden: 

Enerzijds de stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen 

voor wie optreden de heren Vincent Van Quickenborne en Geert Hillaert respectievelijk burgemeester 

en stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid, in toepassing van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. 07/04/2014, verder 

bruikleengever genoemd; 

en 

Anderzijds Kerkfabriek Sint-Maarten,  Nedervijver 5, Kortrijk, vertegenwoordigd door Bert Van Belle, 
voorzitter, verder bruikleennemer genoemd; 

 
Is overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 De bruikleengever geeft de objecten zoals vermeld in art 2 per loutere gedoogzaamheid in 

bruikleen aan de bruikleennemer, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, 
verpachting of verhuring. Deze bruikleen geschiedt met als enig doel de objecten op te 

nemen in de collectie van de Sint-Maartenskerk. De objecten worden in bruikleen gegeven 

voor onbepaalde tijd. 

Artikel  2 Volgende objecten worden in bruikleen gegeven: 

    

  collectienummer 
Koperen schelletje met 4 belletjes 01850 

Piek kerkbaljuw 01856 

Neogotische standconsole 02198 

Kaarslantaarn met 6 wandglazen 02331 

Wierookschuitje 02803 

Pateen 02960 

Verzilverde kelk 02962 

Reliekhouder in kruisvorm 03006 

Verkoperd wierookvat aan kettingen 03011 

koperen kruisbeeld met vergulde kuip  

 

Artikel 3 De bruikleennemer staat in voor een verzekering ‘alle risico’s’ van de in bruikleen gegeven 

objecten zoals aangeduid in artikel 2, tegen de door de bruikleengever aangeduide 

waarde. De bruikleennemer zal een bewijs van deze verzekering aan de bruikleengever 
voorleggen.  

Artikel 4 Tijdens de periode van bruikleen zal de bruikleennemer het in bruikleen gekregen object 

bewaren als een goede huisvader, onder de beste voorwaarden van veiligheid, 
acclimatisering en presentatie. 
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2014 - bruikleen Sint-Maartenskerk 

 

Artikel 5 In geval van diefstal of beschadiging van het object tijdens de duur van de bruikleen, 

brengt de bruikleennemer de bruikleengever hiervan onmiddellijk op de hoogte en beslist 

de bruikleengever over de te volgen procedure.  

Artikel 6 Op de beschrijving van het object in bruikleen moet vermeld staan “Bruikleen Stad 
Kortrijk”. 

Artikel 7 De objecten worden voor onbepaalde duur in bruikleen gegeven. De bruikleengever kan 

eenzijdig de overeenkomst opzeggen, mits inachtneming  van een opzegtermijn van één 
maand. Indien de bruikleennemer de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft, kan 

de bruikleengever de onmiddellijke teruggave eisen van het geleende object.  

Artikel 8 De bruikleengever behoudt het recht om ten allen tijde de staat van de objecten te 
inspecteren. 

 

Opgesteld in twee exemplaren waarvan elke partij een gedateerd en ondertekend exemplaar 
ontvangt, 

 

 
Kortrijk, 

 
 

De bruikleengever, 
Vincent Van Quickenborne, burgemeester 

 

 
 

 
 

Geert Hillaert, stadssecretaris 

 
 

 
 

                                                                      

De bruikleennemer, 
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7 april 2014 21:32 — Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 21:35 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

Philippe De Coene
Staf

40 2014_GR_00064 Samenwerkingsovereenkomst -
Samenwerkingsovereenkomst Stad /
OCMW en Unie der Zorgelozen -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Situering
De Unie der Zorgelozen renoveert de in 1907 als dans- en feestzaal gebouwde Scala met
respect voor haar authentiek karakter en heractiveert deze tot feestelijke
ontmoetingsplaats en cultureel volkshuis, ingebed in  een maatschappelijk betrokken en
wijkgerichte werking waar mensen van allerlei slag welkom zijn en artistiek uitgedaagd
worden.

De opportuniteit die de Scala biedt, gekoppeld aan de expertise en methodieken die Unie
der Zorgelozen de afgelopen 10 jaar ontwikkelde, kan een unieke dynamiek genereren die
in de buurt en vanuit de buurt tot ver daarbuiten uitstraalt.  

Argumentatie
Samenwerkingsovereenkomst
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst vormt de expliciete formalisering van volgende
acties uit het Strategisch Meerjarenplan van Stad /OCMW:
1. Investeren in de uitbouw van de Scala, met focus op empowerment en mobiliseren van
de buurt door in te zetten op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie, onderdeel van
beleidsdoelstelling 'Een stad die onderneemt en deelt'. 
2. Ondersteunen van sociaal-artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van
platformen (vb. Scala) in functie van een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van
iedereen, onderdeel van beleidsdoelstelling 'Een stad met veel goesting en ambiance'.

De samenwerkingsovereenkomst concretiseert beide acties, omschrijft de ondersteuning
door de Stad en het OCMW, legt de criteria vast voor de beoordeling van de realisatie van
de doelstellingen / acties, bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten en de rapportering.

Concreet ondersteunen Stad en OCMW de Unie der Zorgelozen met 
- een investeringstoelage van € 670.000, gespreid over 2014 en 2015
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- een jaarlijkse nominatieve toelage van € 14.000
- diverse vormen van logistieke ondersteuning.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Visum te geven voor de nominatieve jaartoelage van € 14.000 aan de Unie der Zorgelozen:
beleidsveld: 709-01 - rekening: 6493000.

De investeringstoelage op te nemen als onderdeel van een budgetwijziging in 2014. Het
betreft enerzijds een inkomst voor de Stad vanuit het OCMW en anderzijds een uitgave
vanuit de stad aan Unie der Zorgelozen. Bedrag 670.000€ wordt uitbetaald aan de Unie der
Zorgelozen in 3 schijven. Investering wordt aldus gespreid over 2014 en 2015, telkens ten
belope van 50% van het bedrag.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Motivering:
<p><br />De &eacute;&eacute;nmalige investeringstoelage via
het ocmw heeft geen budgettaire weerslag.</p>

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
36  ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, F. Santy, P.
Jolie, S. De Clerck,  J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C.
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, B. Caron
2 nee stemmen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De samenwerkingsovereenkomst in bijlage, die integraal deel uitmaakt van de belissing,
goed te keuren.

2 .
Een éénmalige investeringstoelage van 670.000€, verdeeld over 3 schijven in 2014 en
2015, beschikbaar te stellen aan de Unie der Zorgelozen en deze investeringstoelage op te
nemen als onderdeel van een budgetwijziging in 2014 (beleidsveld 0709-01). 

3 .
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1.  

Een jaarlijkse nominatieve toelage van 14.000€ beschikbaar te stellen aan de Unie der
Zorgelozen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/stcomark/Desktop/20140212_Samenwerkingsovereenkomst
2014-2019_Unie der Zorgelozen.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: 
Stad/OCMW Kortrijk en Unie der Zorgelozen 
 
Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door de Stad/OCMW Kortrijk, met het oog op 
samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Strategisch Meerjarenplan. 

Artikel 1: Wie 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
 

- enerzijds de Stad 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 en in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 10.03.2014 tegen 
welke beslissing er geen bezwaar werd gemaakt door de toezichthoudende overheid binnen 
de wettelijk bepaalde termijnen, hierna genoemd “Stad Kortrijk” 
 
en het OCMW Kortrijk,  
vertegenwoordigd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, voor wie optreden de heer 
Philippe De Coene, OCMW-voorzitter, en de heer Philippe Awouters, OCMW-secretaris, 
hierna genoemd “OCMW Kortrijk”,  
 

- anderzijds de Unie der Zorgelozen, 
met zetel te Sint-Jansplein 13, 8500 Kortrijk 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Joost Bonte, voorzitter, en mevrouw Klaartje 
Mertens, zakelijk leidster, hierna genoemd “Unie der Zorgelozen” 

 
De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistiek gezelschap in Kortrijk dat creëert vanuit een sterk 
maatschappelijk engagement. De Unie zoekt de aloude banden tussen gezelschap en gemeenschap, 
tussen kunst en de samenleving op een eigentijdse manier her uit te vinden. Verbreek, verzamel, 
vertel is het credo van Unie der Zorgelozen. Unie der Zorgelozen verbreekt de barrières tussen de 
mensen, verzamelt hun verhalen en geeft ze als een vertelling terug aan de gemeenschap.  
 
Unie der Zorgelozen brengt niet alleen herkenbaar, volks theater, maar bedient zich ook van andere 
artistieke disciplines (onder andere ook literair, beeldend en muzikaal werk). De artistieke creatie 
ontstaat steeds vanuit de sociale beweging; een grote groep vrijwilligers, medestanders en 
sympathisanten, die van Unie der Zorgelozen een levendige gemeenschap maken.  
 
 
Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

 
A. Algemene situering 
 
De Unie der Zorgelozen renoveert de in 1907 als dans- en feestzaal gebouwde Scala met respect 
voor haar authentiek karakter en heractiveert deze tot feestelijke ontmoetingsplaats en cultureel 
volkshuis, ingebed in een maatschappelijk betrokken en wijkgerichte werking waar mensen van allerlei 
slag welkom zijn en artistiek uitgedaagd worden. 
 
De opportuniteit die de Scala-infrastructuur biedt, gekoppeld aan de expertise en methodieken die 
Unie der Zorgelozen de afgelopen 10 jaar ontwikkelde, kan een unieke dynamiek genereren die in de 
buurt en vanuit de buurt tot ver daarbuiten uitstraalt. 
 
Unie der Zorgelozen engageert zich om duurzame betrokkenheid te creëren met haar vrijwilligers en 
met de buurt. Unie der Zorgelozen integreert zich in de ruime wijk & buurt en wordt een motor van de 
leefkwaliteit in de wijk. De Scala is toegankelijk voor iedereen. Openheid en diversiteit zijn een 
uitgangspunt. Unie der Zorgelozen legt actief verbindingen, met specifieke focus op de demografische 
situatie en evolutie in de buurt rond de Scala. 
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Unie der Zorgelozen heeft in haar projecten extra aandacht voor diegenen die maatschappelijk in een 
kwetsbare situatie zitten. Door het regelmatig contact met zowel hulpvragers als hulpverleners, krijgt 
de Unie der Zorgelozen een helder zicht op sterktes en pijnpunten van het bestaande sociaal 
opvangnet in de stad. De Unie der Zorgelozen engageert zich om deze antennefunctie te blijven 
vervullen voor de Stad/OCMW. De Scala wordt een informele schakel die straat en diensten verbindt.  
 
Unie der Zorgelozen engageert zich om proactief en expliciet samenwerking te zoeken met 
verschillende partners uit de stad en de regio, zowel op het vlak van (artistieke) projecten en 
programmatie, als ook op het vlak van receptief aanbod. De vermenging van publieken is een duidelijk 
streefdoel. Unie der Zorgelozen heeft daarbij ook aandacht voor de amateurkunsten en onderzoekt 
manieren om deze te presenteren en uit te dagen. 
 
Unie der Zorgelozen levert maximale inspanningen om de zaal van de Scala beschikbaar te stellen als 
middelgrote podiuminfrastructuur voor derden, voor zover dit kan zonder de eigen werking van Unie 
der Zorgelozen ingrijpend in het gedrang te brengen. Unie der Zorgelozen aligneert zich hierbij op het 
principe van het stedelijk retributiereglement dat erkende Kortrijkse verenigingen zo goedkoop 
mogelijk gebruik kunnen maken van de infrastructuur. 
 
B. Situering binnen het beleidskader van Stad/OCMW Kortrijk 

Deze samenwerkingsovereenkomst vormt de expliciete formalisering van de acties: 

- ‘Investeren in de uitbouw en renovatie van de Scala, met focus op empowerment en 
mobiliseren van de buurt door in te zetten op ontmoeting, integratie en beleidsparticipatie’, 
onderdeel van beleidsdoelstelling ‘Een stad die onderneemt en deelt’  

- ‘Ondersteunen van sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen 
(bv Scala) in functie van een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen’, onderdeel 
van beleidsdoelstelling ‘Een stad met veel goesting en ambiance’.  

Beide acties kaderen in het Strategisch Meerjarenplan 2014 – 2019 van Stad/OCMW Kortrijk. 
Daarnaast draagt deze samenwerking indirect bij tot diverse andere doelstellingen uit het strategisch 
meerjarenplan: 

- ‘We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie’, onderdeel van 
beleidsdoelstelling ‘Een stad die luister en dialogeert’. 

- ‘We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten’, onderdeel van beleidsdoelstelling 
‘Een stad die veilig en proper is’. 

- ‘Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van de Stad’ en ‘Diversiteit is een kracht. Alle groepen uit 
de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten’, onderdeel 
van beleidsdoelstelling ‘Een stad die verenigt en verbindt’. 

C. Concrete doelstellingen 
 

Unie der Zorgelozen realiseert met de Scala volgende concrete doelstellingen in het kader van één 
lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad:  
 
Empowerment 

• Empowerment van het individu door maatschappelijk kwetsbaren door te verwijzen naar het 
Sociaal Huis en andere sociale diensten, rechtstreeks of in samenwerking met straathoek- en 
buurtwerk in kader van het stedelijk armoede- en activeringsbeleid. 

• Mobilisatie/activering (van groepen) van individuen (collectief) door vanuit de sociaal-artistieke 
eigenheid creatieve processen te ontwikkelen met sociale groepen, organisaties en/of 
verenigingen in de buurt/wijk/stad. 

• Empowerment door maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen actief toe te leiden naar 
andere regulier vrijetijdsaanbod dat bij hen past en op die manier bij te dragen tot hun 
maatschappelijke integratie. 
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• Empowerment van de buurt/wijk/stad door als creatieve en sociaal-artistieke partner actief 
mee te werken aan het territoriaal welzijnsbeleid van Stad/OCMW in de binnenstad en samen 
te werken met partners uit de wijk.  

• Empowerment van de cultuur- en kunstensector door mee uit te tekenen aan een toekomstig 
gericht cultuur- en kunstenbeleid met afspraken rond doelstellingen, functies en activiteiten.  
 

Infrastructuur 
• Het ter beschikking stellen van de zaal Scala, de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers en de 

vergader- en repetitieplek op de 1e verdieping aan Stad/OCMW Kortrijk. De frequentie en 
voorwaarden worden vastgelegd in artikel 3. 

• Het ter beschikking stellen van de zaal Scala, de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers en de 
vergader- en repetitieplek op de 1e verdieping aan Kortrijkse organisaties en verenigingen. De 
frequentie en voorwaarden worden vastgelegd in artikel 3. 
 

Samenwerking 
• De Unie zoekt actief samen te werken met Kortrijkse partners. Dat kunnen culturele of 

artistieke partners zijn, maar evengoed onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties of 
partners uit andere maatschappelijke domeinen. De Unie doelt hierbij op een samenwerking 
die complementair is aan het beleid van de Stad/OCMW en die een duurzame werking 
vooropstelt. 
 

 
Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling  
 
De concrete doelstellingen worden jaarlijks omgezet in onderstaand actieplan met concrete acties en 
criteria/ indicatoren, dat in overleg met de Unie der Zorgelozen wordt opgesteld. Dit jaaractieplan 
wordt jaarlijks geëvalueerd door stad en OCMW en indien nodig, bijgestuurd. 
 
De concrete modaliteiten betreffende infrastructuur krijgen daarbij expliciete aandacht. Onderstaande 
modaliteiten betreffende frequentie en kostprijs mogen de financiële gezondheid en inhoudelijke 
werking van de Unie der Zorgelozen niet in het gedrang brengen. Er wordt voor de inhoudelijke 
invulling maximaal gestreefd naar een samenhang tussen de eigenheid van de Unie der Zorgelozen 
en de Scala, zoals geformuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst, en de activiteiten van 
Stad/OCMW en derden. Daarom maakt kalenderplanning expliciet onderdeel uit van de jaarlijkse 
bijsturing van onderstaand actieplan. 
De termijnen van de doelstellingen zijn in de laatste kolom van onderstaande tabel opgenomen en 
betreffen 20 jaar voor de infrastructuur (investeringslogica) en 12 jaar voor de werking 
(exploitatielogica).  
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Doelstellingen 
2014 

Actie Indicator Termijn  

Empowerment 
individu 

Actief doorverwijzen naar sociaal huis en andere 
sociale diensten 
Moeilijk bereikbare mensen actief toeleiden naar 
ander regulier aanbod  
Deelnemen aan uitrol UIT-pas 

% doorverwijzingen 
 
Aantal toeleidingen 
 
 

12 jaar 

Empowerment 
collectief  

Uitwerken van 1 collectief creatief proces 
Actieve deelname aan voorbereiding Leie 2015 
Optimaliseren van vrijwilligerswerking (databank) 

Aantal collectieve 
processen  
 

12 jaar 

Empowerment 
buurt/stad 

Samenwerken met wijkteams binnenstad en 
initiatieven brede school 

Aantal deelnames aan 
wijkacties 

12 jaar 

Infrastructuur 
Scala 

Minimaal beschikbaar voor Stad/OCMW:  
- 10x/j 2 dagdelen (1 dag = 3 dagdelen) voor 

theatertechnische activiteiten  
- Zonder technieker: gratis 
- Met technieker: tegen effectieve 

kost 
- 5x/j 2 dagdelen voor niet theatertechnische 

activiteiten met logistieke ondersteuning: 
gratis 

- Coproducties niet meegerekend 
Minimaal beschikbaar voor verenigingen: 

- 10x/j 2 dagdelen: tegen effectieve kost 
- Coproducties niet meegerekend 
- Toepassen principe stedelijk 

retributiereglement dat erkende Kortrijkse 
verenigingen zo goedkoop mogelijk gebruik 
kunnen maken van de infrastructuur 

Aantal activiteiten 20 jaar 

Infrastructuur 
andere  

Minimaal beschikbaar voor Stad/OCMW:  
- 5x/j 2 dagdelen gelijkvloers: gratis 
- 5x/j 2 dagdelen 1e verdieping : gratis 

Minimaal beschikbaar voor verenigingen: 
- 5x/j 2 dagdelen gelijkvloers: tegen 

effectieve kost 
- 5x/j 2 dagdelen 1e verdieping tegen 

effectieve kost 
- Toepassen principe stedelijk 

retributiereglement dat erkende Kortrijkse 
verenigingen zo goedkoop mogelijk gebruik 
kunnen maken van de infrastructuur 

Aantal activiteiten 20 jaar 

Samenwerking Realiseren van gemiddeld 1 coproductie per jaar (in 
totaal dienen binnen de termijn van 12 jaar12 
coproducties gerealiseerd te zijn). 

Aantal coproducties 12 jaar 

 
De Unie der Zorgelozen verbindt er zich toe in al haar drukwerk en publicaties de samenwerking met 
de Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk  te vermelden. Voor zover als mogelijk zullen ook de logo’s van 
de Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk in alle drukwerken publicaties opgenomen worden. 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 
 

1) De overeenkomst m.b.t. borgstelling (OCMW-raadsbeslissing 28/05/09) blijft onverminderd van 
kracht.  
 

2) Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het Stads- en OCMW-budget zal 
Stad/OCMW Kortrijk in de periode 2014-2015 een investeringstoelage voorzien van 670.000 euro 
voor de Unie der Zorgelozen om de Scala te renoveren. Deze investeringstoelage zal uitbetaald 
worden conform de modaliteiten bepaald in artikel 6. 
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3) Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal de Stad Kortrijk in de 
periode 2014-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 14.000 euro voor ‘Unie der 
Zorgelozen’ om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  
 
Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een aanhangsel bij huidige 
overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. De 
evaluatieverslagen en het financieel verslag zoals bepaald in artikel 5 vormen de basis voor de 
toekenning van een eventuele jaarlijkse toelage na 2019. Bij een eventuele toekenning na 2019 
van een jaarlijkse toelage zal een aanhangsel bij deze overeenkomst opgemaakt worden. 
 

4) Logistieke subsidie  
 

- Communicatie: regelmatige aandacht voor het werk van de Unie binnen de reguliere 
communicatiekanalen van de stad  

- IT-infrastructuur: ter beschikking stellen van de nodige soft- en hardware in kader van de UiT-
pas 

- Subsidies: samenwerken bij het zoeken en realiseren van bijkomende budgetten bij hogere 
overheden (Provincie, Vlaanderen, Europa) 

 
Artikel 5: Rapportering 
 
Unie der Zorgelozen zal minimaal jaarlijks in een overleg aan de Stad/OCMW rapporteren over de 
gerealiseerde werking in het voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen 
initiatief indienen bij de Stad/OCMW Kortrijk tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: 

- In 2014 en 2015: een evaluatieverslag van de gerealiseerde bouwwerken 
- Vanaf 2016: een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking, waaruit blijkt dat de 

doelstelling gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden 
- een jaarrekening 

 
Unie der Zorgelozen zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die de Stad/OCMW Kortrijk 
vraagt binnen een afgesproken termijn bezorgen. 
 
Unie der Zorgelozen informeert Stad/OCMW tot oplevering van de werken minimaal 2 keer per jaar 
over de voortgang van de werken via een gemeenschappelijk overleg. Vanaf 2016 vindt in het najaar 
een jaarlijks overleg plaats met coördinatoren uit de culturele en sociale sector van Stad/OCMW. In 
november wordt het actieplan voor het volgend jaar gefinaliseerd. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 
 
De investeringstoelage zoals bepaald in artikel 4 wordt alvorens aan de Unie der Zorgelozen 
uitbetaald te worden door het OCMW Kortrijk aan de Stad Kortrijk betaald waarna de Stad Kortrijk 
deze op haar beurt aan de Unie der Zorgelozen uitbetaalt. 
 
Het OCMW Kortrijk zal de investeringstoelage in twee schijven als volgt aan de Stad uitbetalen: 

• een eerste schijf van 335.000 € wordt uitbetaald in maart 2014. 
• een tweede schijf van 335.000 € wordt uitbetaald in maart 2015. 

 
De Stad Kortrijk zal de investeringstoelage in drie schijven als volgt aan de Unie der Zorgelozen 
uitbetalen: 

• een eerste schijf van 335.000 € wordt ten vroegste in mei 2014 onder de navolgende 
voorwaarden betaald: 

o de Unie der Zorgelozen dient op dat moment al voor een totaalbedrag van 335.000 € 
aan werken gegund te hebben en hier de nodige overtuigingsstukken van voorgelegd 
te hebben; 

o voor het totaalbedrag van 335.000 € gegunde werken komen enkel de bedragen van 
de gunningen die voldoen aan de voorliggende ramingen in aanmerking. 
Overschrijdingen van de ramingen komen niet in aanmerking, tenzij aantoonbaar 
relevant t.o.v. de totaliteit van het project en te beoordelen door de stadsarchitect. 

o een positief gemeenschappelijk overleg conform artikel 5. 
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• een tweede schijf van 167.500 € wordt ten vroegste in maart 2015 onder de navolgende 
voorwaarden betaald: 

o de Unie der Zorgelozen dient op dat moment al voor een totaalbedrag van 167.500 € 
nieuwe werken gegund te hebben en hier de nodige overtuigingsstukken van 
voorgelegd hebben; 

o voor het totaalbedrag van 167.500 € gegunde werken komen enkel de bedragen van 
de gunningen die voldoen aan de voorliggende ramingen in aanmerking. 
Overschrijdingen van de ramingen komen niet in aanmerking, tenzij aantoonbaar 
relevant t.o.v. de totaliteit van het project en te beoordelen door de stadsarchitect. De 
gunningen voorgelegd in het kader van het verkrijgen van de eerste schijf kunnen niet 
meer in rekening gebracht worden voor het verkrijgen van de tweede schijf; 

o een positief gemeenschappelijk overleg conform artikel 5. 
 

• een derde schijf van 167.500 € wordt ten vroegste in september 2015 onder de navolgende 
voorwaarden betaald: 

o de Unie der Zorgelozen dient op dat moment een totaalbedrag van 167.500 € aan 
slotfacturen voor te leggen. 

o voor het totaalbedrag van 167.500 € aan slotfacturen komen enkel de bedragen van 
de gunningen die voldoen aan de voorliggende ramingen in aanmerking. 
Overschrijdingen van de ramingen komen niet in aanmerking, tenzij aantoonbaar 
relevant t.o.v. de totaliteit van het project en te beoordelen door de stadsarchitect.  De 
gunningen voorgelegd in het kader van het verkrijgen van de eerste schijf en tweede 
schijf kunnen niet meer in rekening gebracht worden voor het verkrijgen van de derde 
schijf. 

o Een positief gemeenschappelijk overleg conform artikel 5. 
 

De toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE76 5230 2033 7595  op naam van Unie der 
Zorgelozen. Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Unie der Zorgelozen dit onmiddellijk 
schriftelijk aan de Stad Kortrijk. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige 
overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen i.v.m. deze samenwerkingsovereenkomst 
Voor de Stad Kortrijk: Nils Vanantwerpen 
Voor het OCMW Kortrijk: Nele Hofman 
Voor Unie der Zorgelozen: Klaartje Mertens  
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partijen gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 
 
De Stad/OCMW en de partner evalueren minstens jaarlijks de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst. In onderling akkoord kunnen de beide partijen de 
samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 
 
De partijen zullen elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze 
overeenkomst minnelijk regelen. Bij gebrek hieraan, zullen de partijen hun eventueel meningsverschil 
voorleggen aan een neutrale bemiddelaar die in gemeenschappelijk overleg wordt aangeduid door de 
partijen. De bevoegdheid van deze bemiddelaar zal worden vastgesteld in de aangetekende brief die 
de aanstelling bevestigt. Indien de bemiddelaar er niet in slaagt om de partijen te verzoenen, zullen ze 
hun geschillen voorleggen aan de bevoegde rechtbanken. 

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 
 
De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 20 jaar en neemt een aanvang op datum van 
ondertekening van de overeenkomst. 
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Indien blijkt dat de Unie der Zorgelozen de voorwaarden opgenomen in onderhavige overeenkomst 
niet naleeft, de bestemming van de Scala zonder toestemming van de stad Kortrijk en OCMW Kortrijk 
wijzigt, langdurig een zakelijk recht op de Scala aan een derde verleent/overdraagt of de eigendom 
van de Scala overdraagt, kunnen de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk onderhavige overeenkomst 
met onmiddellijke ingang stopzetten.  
 
De stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk zullen de Unie der Zorgelozen hier met een aangetekend 
schrijven van op de hoogte stellen. De Unie der Zorgelozen zal in dit geval een evenredig deel van de 
uitbetaalde investeringstoelage (à rato van 5% per normaal nog lopend jaar van de totale looptijd van 
20 jaar) aan de stad Kortrijk (die het op zijn beurt aan het OCMW Kortrijk doorstort) dienen terug te 
betalen. 
 
De overeenkomst kan door elk van de partijen beëindigd worden op het einde van elk kalenderjaar, 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden door middel van een aangetekend 
schrijven. Indien de stad of het OCMW Kortrijk de overeenkomst opzeggen behoudt de Unie der 
Zorgelozen de reeds uitbetaalde investeringstoelage. Bij opzeg door de Unie der Zorgelozen zal een 
evenredig deel van de uitbetaalde investeringstoelage (à rato van 5 per normaal nog lopend jaar van 
de totale looptijd van 20 jaar) door de Unie der Zorgelozen aan de stad Kortrijk (die het op zijn beurt 
aan het OCMW Kortrijk doorstort) dienen terugbetaald te worden. 
 
Indien binnen de looptijd van onderhavige overeenkomst het gebouw ‘Scala’, gelegen Pluimstraat 5-7 
te 8500 KORTRIJK door de Unie der Zorgelozen verkocht wordt en hierbij een meerwaarde 
gerealiseerd wordt ten opzichte van de aankoopprijs van het gebouw vermeerderd met alle gedane 
investeringen, dan komt een proportioneel deel van deze meerwaarde overeenkomstig de gedane 
investeringstoelage (afgemeten aan de totale investeringen aan het gebouw) aan de Stad Kortrijk en 
het OCMW Kortrijk toe. 
 
Bij stopzetting van de overeenkomst door een van de partijen wordt ook de jaarlijkse toelage zoals 
bepaald in artikel 4 stopgezet. 
 
Artikel 11  Voorkeurrecht tot aankoop 
 
De Unie der Zorgelozen verbindt er zich toe, zowel voor zichzelf als voor haar rechtsopvolgers, om bij 
verkoop uit de hand en bij vrijwillige openbare verkoping, voor onbepaalde duur een voorkeur tot 
aankoop toe te kennen aan de Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk. 
 
Dit voorkeurrecht zal aan de Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk aangeboden worden en het staat hen 
vrij om dit voorkeurrecht in onderling overleg gezamenlijk of door één van hen afzonderlijk uit te 
oefenen of te laten uitoefenen. 
 
Voorkeur tot aankoop wil zeggen dat bij gelijke prijs en bij dezelfde voorwaarden, de verkoop enkel 
ten voordele van de genieter van het voorkeurrecht kan geschieden. 
 
Bij verkoop uit de hand zal de verkoper de genieter van het voorkeurrecht in kennis stellen van prijs en 
voorwaarden van de voorgenomen verkoop. Die kennisgave geldt als belofte tot verkoop. 
 
Het aanbod tot verkoop zal worden gedaan bij aangetekend schrijven.  
 
De genieter van het voorkeurrecht beschikt over zestig dagen te rekenen vanaf de dagtekening van 
het verzenden van het aanbod om het bij aangetekend schrijven te aanvaarden. De datum van 
ontvangst van het antwoord is in die termijn begrepen. 
 
Wordt het aanbod aanvaard, dan voltrekt de verkoop zich ten volle en van rechtswege tussen partijen. 
Indien het daarentegen niet wordt aanvaard binnen de voorziene termijn die aanvangt op de datum 
van de postafstempeling van het aanbod, wordt de genieter van het voorkeurrecht geacht te hebben 
verzaakt aan het voordeel van het recht tot voorkeur, en kan de verkoper de goederen niet verkopen 
aan een derde tegen een lagere prijs of tegen minder gunstige voorwaarden dan deze voorzien in het 
aanbod, zonder opnieuw het voorkeurrecht te hebben aangeboden.  
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Bij vrijwillige openbare verkoop dient de verkoper de genieter van het voorkeursrecht ten minste zestig 
dagen op voorhand bij aangetekend schrijven in kennis te stellen van de zitdag/zitdagen. Bij 
aanbieding van het voorkeurrecht en uitoefening ervan op de zitdag is de verkoop definitief. Ingeval 
van weigering, afwezigheid of stilzwijgen wordt de (openbare) verkoop verdergezet en kan het goed 
definitief toegewezen worden aan derden zonder dat het voorkeurrecht opnieuw moet worden 
aangeboden. 
 
De koper kent aan de genieter van het voorkooprecht een persoonlijk recht van voorkoop toe met dien 
verstande dat dit voorkooprecht enkel zal gelden bij de eerste vervreemding van het goed; dit 
betekent dat zo bij de eerste vervreemding het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, het 
voorkooprecht niet meer speelt bij latere vervreemdingen. 
 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk, in drie exemplaren op … 

 
 
 
 

Namens de Stad Kortrijk 
De stadssecretaris       De burgemeester 
Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Namens het OCMW Kortrijk 
De OCMW-secretaris       De OCMW-voorzitter 
Philippe Awouters       Philippe De Coene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens organisatie ‘Unie der Zorgelozen’ 
Zakelijk leidster          De voorzitter  
Klaartje Mertens         Joost Bonte 
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7 april 2014 21:40 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 21:41 — Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 21:41 — Bart Caron, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 21:42 — Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 21:42 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

Welzijn

41 2014_GR_00067 diversiteit is een kracht -
samenwerkingsovereenkomst Leiaarde
(vzw BIK) - Goedkeuren
termijnsverlening

Beschrijving

Aanleiding en context
Vzw BIK (Leiaarde) heeft een sterke en concrete expertise in het omgaan met diversiteit
en zij ontwikkelden hierrond een omvangrijk netwerk.

Daarom werkt de stad al enkele jaren samen met vzw BIK om die expertise om te zetten
en verder op te bouwen. In 2009 werden voor het eerst 4 opdrachten aan Leiaarde
toegekend, die zij met veel enthousiasme uitgevoerd hebben.

Vooraleer een verdere samenwerking terug voorgesteld wordt, is hieraan een traject
voorafgegeaan. Eerst werd de opdracht van Leiaarde serieus geëvalueerd met schepen De
Coene, Nele Hofman, Ruben Mayeur en de 2 mensen van VZW BIK (Jean-Marie Viaene en
Marlies Geldof). Zie pptoverzicht in bijlage. Daarna werd een eigen evaluatie opgemaakt
door de medewerkers van de directie welzijn en werden een aantal wijzigingen
aangebracht. Deze nieuwe accenten werden nog toegelicht binnen de beleidsgroep
stad/OCMW (zie bijlage: uitbesteding opdrachten Leiaarde) . Zo worden de gastsprekers
afgebouwd (omdat de input te groot werd voor de geringe output), wordt er nog meer
nadruk gelegd op het toeleiden van Etnisch Culturele Minderheden en wordt de
professionele ondersteuning van de Raad Intercultueel Samenleven opgenomen. Alles
conform het Plan Nieuw Kortrijk.

Via de samenwerkingsovereenkomst omschrijft de stad op welke manier de organisatie
Leiaarde met de stad samenwerkt om de doelstellingen binnen het Plan Nieuw Kortrijk te
realiseren. Voor de volgende jaren wordt benadrukt dat de deelname van nieuwe Belgen
aan het samenleven in Kortrijk prioritair wordt gezien.

De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond
wordt.
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De grote lijnen handelen over:

- toeleiden van etnisch culturele minderheden naar diensten- activiteiten- organisaties

- organiseren en ontsluiten van educatief aanbod voor verenigingen en scholen die willen
kennismaken met diversiteit in de stad

en enkele nieuwe zaken

- dossier uitbouwen rond gekleurde armoede

- project 'oefen je nederlands' verder uitrollen

- ondersteunen van de Raad Intercultureel Samenleven

Argumentatie
Het stadsbestuur Kortrijk zal in de periode 2014-2016 een financiële ondersteuning
voorzien om de samenwerking met de lokale overheid verder uit te bouwen.

Deze samenwerking bestaat erin dat VZW BIK (Leiaarde) 5 concrete opdrachten (die
opgenomen zijn in het Strategisch MeerjarenPlan) zal uitvoeren. Leiaarde krijgt deze
opdrachten toegekend na een een serieuze evaluatie met de schepen en de directie
welzijn, eind 2013, waarbij iedere gegeven opdracht heel kritisch werd bekeken.
Uiteindelijk werd beslist om de vroegere engagementsovereenkomst (met 4
opdrachten) om te zetten tot een samenwerkingsovereenkomst (met 5 opdrachten),
verwijzend naar andere samenwerkingsovereenkomsten die de stad afsluit met belangrijke
partners.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
50.000 euro/jaar voor vzw BIK

50 % bij de aanvang; 50 % na de halfjaarlijkse evaluatie

0902-00

32.000 van 6159999; 08.02.01: versterken van sociale samenhang

18.000 van 6159999 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS
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Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum geweigerd

Motivering:
<p><br />In de beslissing wordt een niet voorziene nominatieve
toelage voorgesteld.&nbsp; Dit kan niet via IKA, maar dient via
een budgetwijziging&nbsp; gebeuren.</p>

Besluit
De Gemeenteraad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
34  ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer,
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck,  J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu,
H. Vanhoenacker, A. Destoop
1 nee stem: M. Seynaeve

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
1. Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in
bijlage.

2. Opdracht te geven aan de Directie Welzijn om de betaling van de prestaties te laten
gebeuren (na halfjaarlijkse evaluatie).

3. Opdracht te geven aan de Directie Welzijn om in nauwe samenwerking met Leiaarde en
de stuurgroep Sociaal Lokaal Beleid een grondige evaluatie en eventuele bijsturing te doen.

4. Toelage wordt toegekend onder voorbehoud van budgetwijziging in gemeenteraad.
Budget van 50.000 euro wordt verschoven van werkingskosten 0902-00  6159999 naar
toelagen 0902-00 6493000 en wordt daar nominatief voorzien.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 19122013ppoverzicht.pptx
Bijlage bij dit besluit: Uitbesteding opdrachten integratie aan Leiaarde.docx
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Algemene juridische
zaken/Overeenkomsten/samenwerking/samenwerkingsovereenkomst Leiaarde (vzw
BIK).pdf
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7 april 2014 23:10 — Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 23:10 — Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 23:10 — Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 23:10 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 23:10 — Bart Caron, raadslid betreedt de zitting

Aanvullende punten

2014_IP_00010 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: omtrent "de chaotische manier waarop de
digitale inschrijving voor leerlingen basisscholen verliep"

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 21:31

Toelichting:
‘ ’, zo titelde een lokale krant beginInschrijven in basisonderwijs is niet langer kinderspel
dit jaar. En zo blijkt ook, want de manier waarop de eerste digitale inschrijving in onze
stad verliep, was ronduit chaotisch. Tot grote, terechte ergernis van zowel ouders,
leerlingen en onderwijspersoneel. Het kiezen van een school is een fundamentele
afweging die ouders maken. En daar wordt best zorgzaam mee omgesprongen.

Door nieuwe decretale regelgeving, o.a. rond gelijke kansen, kunnen ouders hun
kinderen niet zomaar meer inschrijven in een school naar keuze, maar spelen
verschillende parameters een rol. Daarom werd in Kortrijk, o.l.v. het Lokaal
Overlegplatform Kortrijks Basisonderwijs (LOP), een digitale inschrijvingsprocedure op
poten gezet waarin de ouders niet alleen naar de parameters werden gevraagd, maar
ook om vijf scholen naar keuze op te geven, in rangorde van de voorkeur. Het tijdstip
van inschrijving is bijgevolg van geen belang meer.

Met een zeker ongeloof nam onze fractie dan ook kennis van de mededeling van het
Kortrijks LOP, dat de toewijzing van leerlingen vorige week voorlopig werd opgeschort.
Aan de basis zouden fouten liggen in de ICT-applicatie, waardoor een aantal ouders een
verkeerde school kreeg toegewezen. Ouders hebben al geen zekerheid meer over de
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schoolkeuze, nu bleek dus ook nog ‘ns dat het toewijzingssysteem haperde en dat ouders
foutieve of onzekere informatie werd verstrekt. Gevolg: leerkrachten en directies
overstelpt met vragen en boze reacties.

Er valt te horen dat de IT-dienst, die de inschrijving onder haar hoede nam, de opdracht
compleet had onderschat, en een aantal parameters niet in rekening had genomen.
Daaruit blijkt meteen dat het systeem onvoldoende werd getest en dat scholen niet de
gelegenheid kregen om een tussencontrole te doen. Intussen zijn de fouten rechtgezet,
maar met een wrange nasmaak.

Hoeveel kinderen kregen aanvankelijk een foutieve mededeling?
Wat lag concreet aan de basis van de foutieve schooltoewijzing?
Wie stelde het IT-bedrijf aan en wie droeg de kosten van de digitale inschrijving?
Waren daaraan afspraken verbonden m.b.t. controle? En klopt het dat het bedrijf in
gebreke werd gesteld?
Gebeurde er bij de tweede toewijzing voorafgaandelijk een controle door de
directies?
Hoeveel procent van de kinderen kreeg – na de juiste mededeling - uiteindelijk de
eerste, dus favoriete schoolkeuze toegewezen?

Bespreking
De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid M. Seynaeve, zoals hierboven opgenomen;

- het antwoord van schepen A. Vandersteene, waarvan de tekst luidt als volgt:
Zoals u weet ligt de verantwoordelijkheid over het inschrijvingssysteem bij het LOP. Ik
moet toegeven dat ikzelf ook “not amused” was. Niettemin wil ik toch erop drukken dat er
snel werd gereageerd enerzijds en dat het probleem – dat niet bij de stad lag – goed werd
geremedieerd.
Zodra de fout aan het licht kwam, werd er vanuit het LOP actie ondernomen om de
gevolgen te beperken. Bij de eerste berichten was niet onmiddellijk duidelijk wat er fout
gelopen was en hoe groot de impact kon zijn. Na analyse bleek dat het referentieadres niet
consequent gebruikt werd in de berekening. Acties door het LOP:

Binnen de 2 uur werden alle scholen verwittigd met de boodschap de inschrijvingen niet
te starten tot de fout rechtgezet was.
Binnen de 48 uur zijn alle ouders via mail op de hoogte gebracht dat de inschrijvingen
uitgesteld zijn, dat ze een nieuwe brief zullen ontvangen, en dat de stand van zaken via
de website up-to-date gehouden wordt.

 Bovendien was de LOP-deskundige permanent bereikbaar voor het beantwoorden van
vragen van ouders en scholen.

Impact van het probleem: na analyse bleek het om  te gaan met16 kinderen
een foutieve mededeling op 671 aanmeldingen.
De  was te wijten aan een fout in deoorzaak van het probleem
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2.  

3.  

4.  

5.  

afstandsberekening, bepalend voor de rangorde. In concreto werd er geen rekening
gehouden met werkadressen of toekomstige adressen bij het bepalen van het
referentieadres voor de afstandsberekening. Later zal blijken dat de fout zijn
oorsprong vindt in de verstrekte adresgegevens in de database waarbij niet
consequent het referentieadres gebruikt werd als basis. Ik bespaar u verdere
technische uitleg, dit zou ons te ver drijven. Het LOP nam dus de beslissing om de
inschrijvingen voor alle kinderen uit te stellen om het recht op inschrijving volgens
het decreet inschrijvingsrecht en de LOP-afspraken maximaal te garanderen.
De  gebeurde door het LOP. De scholen betalen eenaanstelling van het IT-bedrijf
bijdrage van 50 cent per ingeschreven leerling op 1.2.2013, de meerkost wordt door
het LOP bijgepast uit het werkingsbudget. Een eerste  gebeurt bij hetcontrole
IT-bedrijf. Een tweede controle gebeurt binnen het LOP door de disfunctiecommissie
die de verstrekte gegevens controleerde op 18 maart. Er werd vastgesteld dat een
aantal adressen nog niet berekend was en een 0-score voor afstand opleverde. Het
IT-bedrijf zorgde voor een herberekening van de 0-scores. De overige
afstandsberekeningen bleken overeen te komen met de adresgegevens in de
database die aan het LOP werd bezorgd. Het bedrijf werd effectief in gebreke
gesteld.
Voor de tweede toewijzing kwam de disfunctiecommissie samen op 25 maart
2014. De disfunctiecommissie besliste om een extra controleronde in te voeren en
alle individuele directies bij de controle te betrekken. Hieruit bleek dat bij de tweede
ronde consequent het referentieadres gebruikt werd om de afstandsberekening te
starten. Ouders die opteren voor werkadres of toekomstig adres zien de berekening
met de juiste parameters uitgevoerd, nl. het referentieadres.
Er werden zoals gezegd 671 kinderen aangemeld. 575 van hen kreeg een plaats in de
school van eerste, favoriete schoolkeuze toegewezen. 86% van de aangemelde
kinderen kreeg zijn eerste schoolkeuze toegewezen en 93 % van de

. Alle kinderen van Kortrijkkinderen kan terecht in een school uit zijn top 3
zullen ook in Kortrijk kunnen schoollopen.

 Tot slot het volgende:
Ouders die bijvoorbeeld slechts 1 keuze opgaven en geen toewijzing kregen omdat de
vraag naar vrije plaatsen in die school  groter was dan het aanbod, kunnen vanaf 15 mei in
een school in Kortrijk terecht om hun kind(eren) in te schrijven. Op de website
www.naarschoolinkortrijk.be wordt op 14 mei, na de afsluiting van de inschrijvingen voor
aangemelde kinderen, een update per school geplaatst met het aantal beschikbare vrije
plaatsen per geboortejaar en per leerjaar. Op die manier hebben ouders een overzicht in
welke scholen ze terecht kunnen om hun kind in te schrijven.

7 april 2014 23:10 — Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 23:10 — Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
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2014_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: omtrent "de evolutie van de fietsdiefstallen in
onze stad en de daaraan gekoppelde maatregelen"

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 21:31

Toelichting:
Op de politieraad van 31 maart jl. werden de grote tendensen van de criminaliteitscijfers
van 2013 in onze zone vakkundig toegelicht. Algemeen gezien daalt de criminaliteit in
onze zone met 6 procent, maar een aantal fenomenen zit in stijgende lijn, zoals de
fietsdiefstallen. In 2009 werden nog 1089 fietsdiefstallen gerapporteerd, in 2012 858, om
vorig jaar opnieuw te stijgen tot 891 geregistreerde feiten. En weet dat het ‘dark number
’ bij fietsdiefstallen ongemeen groot is. Uit de veiligheidsmonitor 2008-2009 bleek immers
dat slechts 35 procent van de slachtoffers aangifte doet. Vandaar dat men ervan uit kan
gaan dat het aantal fietsdiefstallen in onze zone tot drie keer hoger kan liggen dan de
cijfers ons doen vermoeden, en hier aldus per jaar zo’n 2.400 fietsen worden gestolen.
Fietsdiefstal werd in de lokale veiligheidsbevraging in 2011 als zesde grootste
buurtprobleem aangeduid.

De vraag die klinkt is: ‘wat doet men hieraan?’ De camera’s in de fietsenstallingen aan
het station blijken in ieder geval niet de oplossing te zijn. Evenmin moet veel worden
verwacht van de eenmalige sensibiliseringscampagne die in het Strategisch Veiligheids-
en Preventieplan  Kortrijk wordt ontwikkeld. Maar wat dan wel? Op de politieraad leek
het erop dat het stadsbestuur momenteel werkt aan een intelligent
fietsopsporingssysteem, waarbij een gestolen fiets door middel van een applicatie zou
teruggevonden/teruggehaald kunnen worden.

1. Hoever staat het hiermee? Is het een onderzoekspiste of zijn er al concrete stappen
gezet?

2. Wat kunnen we concreet onder dit systeem verstaan? Hoe werkt het?

3. Zal het betaalbaar zijn of zouden daartegenover steunmaatregelen kunnen staan?

Bespreking
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De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid M. Seynaeve, zoals hierboven opgenomen;

-de reactie van de raadsleden C. Matthieu en B. Caron;

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne:

De criminaliteitscijfers zijn veel beter maar er is inderdaad één fenomeen waar we met
problemen kampen en dat is des te vervelender omdat wij gemerkt hebben uit onze
bevraging ‘Kortrijk Spreekt’ dat de mensen van Kortrijk fietsen als dé belangrijkste prioriteit
van onze stad aanzien.
Dat was een aangename verrassing voor velen van ons en u weet dat wij met Marc
Lemaitre en ook onze organisaties een zeer ambitieus fietsbeleid willen voeren. Als je
trouwens het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ erop naleest, zie je dat dat ook vaak terug komt.
Nu, als het gaat over veiligheid van fietsen, en dan heb ik het niet over de veiligheid van
de fietsers zelf want die zijn voor ons ook belangrijk -ik heb daarnet nog een antwoord
gegeven op de vraag i.v.m. snelheidscontroles; ik weet dat we nu ook snelheidscontroles
doen in de zones ‘30’ omdat we ook daar de veiligheid van de fietser willen verhogen –
maar dan de veiligheid van de fiets zelf. Daar zien we inderdaad een stijging en dat is iets
wat ons bijzonder verveelt.
Ik geef u een voorbeeld: toen we de eerste autoloze zondag georganiseerd hebben, waren
er mensen speciaal met mooie fietsen naar de stad gekomen. Op vrij crapuleuze wijze zijn
die sloten dan doorgeknipt en een familie die geïnvesteerd had in mooie fietsen, kwam
bedrogen uit.
Wat er mij ook opviel vroeger bij de politie is dat men nogal keek zo van ‘wat kunnen we
daaraan doen?”, nogal een houding zo van ‘daar kunnen we niets aan doen’ terwijl wij
toen onmiddellijk gezegd hebben ‘die houding moet bij de politie ook veranderen’.
Iemand die slachtoffer is van een fietsdiefstal, dat is ernstig. Dat zijn mensen die daarin
investeren, die geloven ook in dat duurzaam vervoermiddel en die moeten op een eerlijke
en correcte manier behandeld worden.
Vandaar dat onze veiligheidscoördinator die we aangesteld hebben zich ook expliciet met
die thematiek bezig houdt.

 Wat doen de verschillende actoren:
1) De Politie
* De politie doet dagelijks en op wisselende tijdstippen verscherpt toezicht met name in de
Stationsomgeving. En ook - dat is nieuw voor de reguliere interventieploegen – blijft het
een toezichtspunt m.a.w. diegene die op de baan zijn, zien automatisch ook toe op het feit
of er fietsen worden gestolen of niet.
* Er is een contact met Securail en de NMBS om de camerabeelden op een goede manier
te kunnen gebruiken. Dat is niet evident – u weet dat ook uit de politieraad -  maar ik wil
erop wijzen dat vorige week, na de politieraad, in de loop van de week, er dankzij die
camerabeelden op heterdaad twee minderjarige daders zijn betrapt geweest en die worden
verhoord om na te gaan of zij in aanmerking komen voor andere dergelijke misdrijven.
M.a.w. camera’s helpen wel degelijk maar ze zijn niet altijd sluitend.
* Er is op 16 april e.k. een gemeenschappelijk overleg tussen federale politie, Securail,
NMBS, en de Stad om de prioriteiten in 2014 voor de stationsomgeving vast te leggen. En
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wij gaan daar uitdrukkelijk vragen om fietsdiefstal daaraan toe te voegen en ook vragen
om structurele aanwezigheid van de spoorwegpolitie in en rond het Station. Dat is op dit
ogenblik te weinig het geval bij ons. En dus wat meer aanwezigheid van de
spoorwegpolitie kan ons daarbij zeker helpen.
Dus dat is hetgeen de politie doet.

 2) De Stad:
* De gemeenschapswachten labelen fietsen; dat is goed maar dat is niet voldoende. Ze
houden ook toezicht op hotspots bv. tijdens de vakantie aan het open zwembad zal u zien
dat zij daar vaak ook zijn. Ook in de Burg. Reynaertstraat wordt er toegezien op de fietsen.
* Ze sensibiliseren op het efficiënt sluiten van fietsen.
* Belangrijk: wij onderzoeken inderdaad met hen – en samen met Mobiel ook – de
mogelijkheid om een methode te vinden om gestolen fietsen te lokaliseren. We zijn dus
met Mobiel volop bezig dat procédé te ontwikkelen. Dat is iets volledig nieuw, dus ik ben
even nieuwsgierig als u want ik kan u niet veel meer informatie geven behalve dan dat wat
wij willen doen betaalbaar moet zijn. Dus verwacht geen toepassingen die € 100 of €150
kosten want dat is niet betaalbaar voor de mensen.
We willen wel een toepassing die er ons toe moet in staat stellen om gestolen fietsen op
een goeie manier ook snel te kunnen lokaliseren. Dat is waar wij naar op zoek zijn.
Ja, er wordt verwezen naar de I-phone. Ik heb dat ook gezegd in de politieraad maar
goed, ja, dat soort technologie…
De uitdaging is 1) hou het betaalbaar, 2) maak het vast op de fiets, 3) overwin de kooi van
Farraday en 4) zorg ervoor dat het niet kan worden verwijderd, want dat is eigenlijk de
uitdaging.
En daar zijn we dus met Mobiel en ook een aantal andere spelers op het terrein aan het
kijken wat we kunnen doen.
Waar we, collega Matthieu, niet in geloven dat is hetgeen wat Groen voorstelt in Brussel.
In Brussel is er een goeie staatssecretaris die zou willen werken met lokfietsen. We gaan
dat dus niet doen…uitlokking van misdrijven. Ik vind dat  absoluut geen goed idee en we
gaan dat dus niet doen in onze stad.
We gaan iets doen dat goedkoper is en dat mogelijkerwijze elke fiets goed beveiligt want
de lokfietsen gaan ook maar over bepaalde fietsen die men op die manier beveiligt.

3) Mobiel
De fietswrakken worden inderdaad wel degelijk opgehaald. Dat is inderdaad een tijd
moeilijk verlopen toen de politie dat deed. Dat werd niet goed behandeld.
We hebben dat overgenomen. Zodra er een melding is bij 1777 van een fietswrak (en ik
doe dat af en toe) treedt Mobiel zeer snel op - ik kan ervan getuigen. Ze hebben een
camionette waarmee dat ze ze ophalen. De fietsen worden allemaal getoond op een
website en we zien toch dat één op de drie fietsen die gestolen of verloren zijn en die we
terug vinden, dat één op de drie fietsen dankzij het label toch weer bij de eigenaar terecht
komt - wat op zich niet slecht is.
Maar het kan natuurlijk beter.
De ondergrondse parking K – er was een persoon – maar mijn collega Marc heeft me
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verteld dat die persoon daar niet was om toezicht te houden op de fietsen maar wel om
desgevallend mensen met een rolstoel te bedienen maar dat project is geen succes
gebleken. 

4) Dan is er het Parket. 
Dat is natuurlijk het sluitstuk in alles. Wij dringen uitdrukkelijk aan bij het Parket dat men
themazittingen zou houden voor fietsdieven, zodanig dat de perceptie ook ontkracht wordt
dat dat misdrijf niet vervolgd wordt. Wij hebben er bij de Procureur en zijn staf, en zijn
substituten,  op aangedrongen ook daar aandacht aan besteden. En niet, zoals in het
verleden, om dat systematisch te seponeren. 

Dat is een hoeveelheid van maatregelen. Wij hopen echt dat – eenmaal dat we dat nieuwe
systeem ook kunnen lanceren – dit preventief ook werkt. Want we gaan er natuurlijk ook
een vervolgingsbeleid aan vastkoppelen, aan dat nieuwe systeem. In de hoop dat het
aantal fietsdiefstallen daalt en dat mensen ook opnieuw met plezier naar de stad komen,
want we willen van onze stad een ‘fietsstad’ maken.

7 april 2014 23:10 — Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
7 april 2014 23:10 — Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
7 april 2014 23:10 — Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

2014_IP_00009 - Interpellatie van raadslid Filip Santy:
Mislopen van subsidie strategisch project Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

Interpellatie

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Wout Maddens

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 22:31

Toelichting:
In het verleden werd door de Stad Kortrijk systematisch ingezet op het aanboren van
diverse subsidiekanalen die ondersteunend konden werken voor het realiseren van
projecten in diverse domeinen. Zo wist de Stad onder andere 180.000 euro binnen te
halen voor de Stationsomgeving en 300.000 euro voor het regionaal project Groene
Sporen, op basis van de oproepen "Strategische Projecten Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen".
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Het College nam op 1 juli 2013 dan ook de beslissing om een nieuw strategisch project in
te dienen, onder de naam "Kortrijk Woonstad 2.0". Men hoopte op een Vlaamse subsidie
van 80%, op een bedrag van 130.000 euro of 104.000 euro, voor een "innovatieve
benadering van de woonmarkt en het herörienteren van een beperkt deel van de
meerwaarde van private woonontwikkelingen". Een deel van de middelen moest dienen
voor het voeden van een rollend grondfonds, het toeleiden van projecten in de
binnenstad via het concept van "wijkbudgetten" en voor sociale huisvesting.

Zopas is duidelijk geworden dat de Stad 'buiten de prijzen' valt. De argumentatie van de
beoordelingscommissie voor het niet-toekennen van projecten is niet mals. Er wordt
opgemerkt dat Kortrijk te veel op zichzelf werkt en de woonproblematiek niet in de
bredere context van het regionaal stedelijk niveau bekijkt, dat het project enkel op het
niveau van de stadsdiensten wordt bekeken en dat de aanvraag louter ter versterking
van de stadsdiensten wordt ingediend.

Ook in andere dossiers valt het mij op dat de Stad Kortrijk zich in toenemende mate op
zichzelf terugtrekt en zijn positie als centrumstad, binnen een sterke regio, niet of
onvoldoende opneemt en uitbouwt.

Vandaar mijn vragen:

(1) Wat is de concrete impact van het mislopen van de subsidiëring van het strategisch
project "Kortrijk Woonstad 2.0" op de vooropgestelde doelstellingen van het initiatief?

(2) Is het stadsbestuur al dan niet van plan om zijn woonbeleid uit te zetten en in te
vullen binnen de context van de noden en behoeften van het regionaalstedelijk gebied en
de ruimtelijke problematiek?

Bespreking
De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid F. Santy, zoals hierboven opgenomen;

- het antwoord van schepen W. Maddens:

De verwachtingen zijn natuurlijk zeer hoog gespannen, maar ik zou er mij gemakkelijk kunnen vanaf maken met te zeggen

‘u komt rijkelijk laat met uw vraag’ want eigenlijk wat u hier allemaal stelt is niet minder dan de vorige gemeenteraad

uitgespreid over niet minder dan 4 à 5 punten van het woonbeleid aan bod gekomen.

Maar niettemin, het CBS heeft vorig jaar inderdaad beslissingen genomen om een aanvraag te doen in het kader van een

strategisch project, in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nl. Kortrijk woonstad 2.0. En zopas – 19

maart – hebben we inderdaad ook de beslissing gekregen dat we hiervoor geen subsidie krijgen. Ik zou zeggen niet

verwonderlijk – ik zou zelfs durven stellen dat we misschien wel te ambitieus zijn geweest, een beetje atypisch (dat hebt u

ook aangehaald) maar vooral – en dat zal u hopelijk toch niet ontgaan zijn; dat was het voorwerp van de voorbije

gemeenteraad - het Grondwettelijk Hof heeft namelijk het BSO vernietigd. En wat wij hier vorig jaar hadden

neergeschreven was eigenlijk in het kader van ‘wat doen we eenmaal het BSO zal bereikt zijn, met name we zouden een

win-win bijdrage opzetten eigenlijk in de periode na het bereiken van het BSO.

Maar dat is zonder onderwerp. En ik voelde mij – en dat was de argumentatie die u uitgebreid in de nota’s van de vorige
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gemeenteraad hebt kunnen lezen – niet geroepen om hier nog eens de regionale concurrentie te gaan inbakken, met name de

positie van Kortrijk moeilijker te maken. Maar ik ga niet te diep ingaan op de aanvraag van vorig jaar want voor een stuk is

ze eigenlijk achterhaald.

Maar niettegenstaande we de beslissing maar nu vernemen, hebben we gelukkig ondertussen niet stilgezeten.

Dus ik verwijs naar de gemeenteraad van maart waarin het nieuwe stedelijke woonbeleid, de nieuwe stedelijke

woonstrategie éénparig werd goedgekeurd, met name de nieuwe beleidslijn sociaal en bescheiden wonen.

De analyse van de woningmarkt en vooral ook de regionale woningmarkt, zoals die is voorgesteld op een uitgebreide

raadscommissie naar aanleiding van vorige gemeenteraad, kon niet alleen op groot enthousiasme maar ook in de

gemeenteraad zelf op felicitaties rekenen op alle banken, meerderheid èn oppositie. Ook de regionale benadering, waarvan

u in uw schriftelijke vraag eigenlijk verwijst van ‘dat is de reden waarom dat we hier geen subsidie krijgen’ kwam daarbij

uitvoerig in onze analyse aan bod.

Dus ik zie eigenlijk niet in waarom de toon nu plotseling zou omslaan. Kortrijk is nu eenmaal de kern van het Regionaal

Stedelijk Gebied; wat goed is voor Kortrijk is goed voor de regionale woningmarkt. Doch het probleem van Kortrijk is

eigenlijk ook het probleem van de regio; met name onze regio groeit niet echt of t.t.z. te gering. Dus op één of andere

manier zijn de omliggende gemeenten concurrenten van mekaar en – ik moet toegeven – het is een duidelijk (laat ons maar

zeggen zoals het is)  politieke keuze en onze ambitie de voorkeur te geven om hoe je woonprojecten, voorbeeldprojecten te

realiseren op het grondgebied van Kortrijk. En wanneer we dan nog energie over hebben, wil ik deze aanwenden om grote

diplomatieke initiatieven te nemen ten overstaan van de besturen in de regio om aldus te komen tot een regionale

woonstrategie.

Zware woorden maar anders zou ik zeggen: denkt u werkelijk dat pakweg Wevelgem, Menen, Harellbeke, zou bereid zijn

om hun woonsubsidies te schrappen in afwachting tot wanneer wij alle ontwikkelingen aan de Leieboorden bv. hebben

gerealiseerd? Ik zou zeggen, ik wens u goed geluk wanneer u daar met bevriende burgemeesters zou over spreken. Maar ik

sta open voor dat debat en zeker en vast voor goeie suggesties van uwentwege. Maar beweren dat Kortrijk de

woonproblematiek niet in de brede context van het Regionale Stedelijke niveau bekijkt, laat ik voor uw rekening en vind ik

bovendien totaal onjuist. Integendeel zou ik zelfs zeggen, Kortrijk is partner in een ander strategisch project dat kadert

binnen die oproep weliswaar uit het verleden: de groene sporen (dat is trouwens verlengd in 2013). Kortrijk is partner in het

strategisch project Recover, dat betere mobiliteitsmogelijkheden bestudeert en dit juist in het kader van werken en wonen in

de regio. Ik verwijs ook naar de Resoc die als één van de topprioriteiten de demografische groei door verjonging stimuleren

in het streekpact heeft geformuleerd. Ik zou zo nog een paar voorbeelden kunnen geven maar tenslotte het project ‘Warm

wonen’ bv. Dus de aanpak voor grootschalige renovatie, de aanpak in de regio is net gebaseerd op de opgedane ervaringen,

de voorbeeldfunctie en de successen die in Kortrijk zijn geboekt. Van inspiratie voor de regio, mijnheer Santy, kan dit

tellen.

Dus, met andere woorden, het niet binnenhalen - en u noemt het ‘mislopen’, ik zou zeggen dat doet me een beetje denken

aan ‘show me the money’ - dat zal ons niet ontmoedigen om een resultaatgericht Kortrijks woonbeleid uit te tekenen maar

nóg belangrijker uit te voeren want ik ben overtuigd dat we bouwen aan een mooie stad waar het steeds beter wordt om te

wonen.

Ik ben overtuigd: Kortrijk heeft als woonstad alles in huis.

 Ik dank u.
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7 april 2014 23:10 — Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

2014_IP_00008 - Interpellatie van raadslid Bart Caron: De
plannen van KVK met de jeugdspelers en de sociale
clausule in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en
CVBA Kortrijk Voetbalt

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
An Vandersteene, Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 23:03

Toelichting:
We konden vernemen dat KVK andere plannen heeft met een aantal jeugdspelers. Op de
website van KVK staat het volgende:

“KVK Jeugdacademie professionaliseert verder

Na lang overleg en rijp beraad heeft KV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus
binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. We willen de
professionalisering die de Jeugdacademie de laatste jaren heeft doorgemaakt verder
zetten. Daarvoor willen we onze missie, de individuele begeleiding van jong
voetbaltalent, volledig op punt zetten.

Dit brengt met zich mee dat KV Kortrijk vanaf volgend seizoen niet meer zal aantreden in
de bijzondere en provinciale reeksen. Enerzijds omdat we, met de blik op doorstroming,
de begeleiding van onze elite spelers verder willen intensifiëren en daardoor te weinig
aandacht zouden kunnen schenken aan onze bijzondere/provinciale teams. Anderzijds
werd deze keuze ook gemaakt omwille van de (positieve) hervormingen die het Belgische
jeugdvoetbal momenteel doormaakt.

We zullen er alles aan doen om de spelers en trainers die omwille van deze plannen
volgend seizoen geen deel meer kunnen uitmaken van KV Kortrijk zo goed mogelijk te
begeleiden gedurende de laatste maanden van het seizoen. Bovendien zullen we hen
door middel van onze contacten en diverse samenwerkingsverbanden (o.a. KdNS Heule
dat voor volgend seizoen het provinciaal label aanvraagt, SV Wevelgem City dat het
interprovinciaal label heeft, Kortrijks Voetbaloverleg ...) begeleiden in de zoektocht naar
een club die zowel qua niveau als qua ligging perfect bij hen past.”

259 / 271



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

We schrokken van dit bericht. Enerzijds begrijpen we dat KVK vooral investeert in het
toptalent, anderzijds begrijpen we niet dat de club haar sociale rol afstoot.

We keurden een subsidie van de stad goed van 900.000 euro, onderworpen aan een
aantal voorwaarden opgenomen in een overeenkomst, met een sociale clausule. In de
gemeenteraad van juni 2013 keurden we de overeenkomst met de CVBA goed, onder
meer de sociale clausule. Die zegt o.a.:

“een maximale toegankelijkheid van zijn jeugdwerking te garanderen. Geen enkel kind of
jongere, wonend in de stad Kortrijk, kan worden uitgesloten van lidmaatschap omwille
van financiële of sociale redenen. (...)”

 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich onttrekt aan deze sociale
clausule. Misschien niet letterlijk, maar zeker naar de geest ervan. Wij menen dat een
goede sportclub een 'brede' club is. We dachten dat de sociale clausule betrekking had
op een werking 'in de breedte', dus niet alleen voor de talentrijkste spelers. Daar stapt de
club nu radicaal van af. We zouden daar nog mee kunnen leven als daar vooraf ook
bindende afspraken, via een expliciete samenwerkingsovereenkomst, over gemaakt zijn
met clubs in het omliggende die bereid zijn de betrokken spelers – we doelen deze die de
clubs niet meer wil – op te vangen. Met inbegrip van een een even professionele
voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat
veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn
voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die andere clubs uit het omliggende.

Daarom de volgende vragen:

De koers van KVK gaat in richting van de uitbouw van een eliteclub. Kan de stad
hiermee akkoord gaan? Is dit toegelaten op basis van de huidige overeenkomst?

Over hoeveel jeugdspelers zou dit in totaal gaan? En hoeveel trainers en
omkaderende staf worden hierdoor geheroriënteerd?

Worden de samenwerkingsovereenkomsten met andere clubs concreet gemaakt? Is
de stad hierover geïnformeerd en verdedigt ze daarin de belangen van elk Kortrijks
voetbaltalent en niet enkel die van de meest talentrijke?

Wordt een deel van de subsidies die nu voor KVK Jeugd zijn bestemd overgedragen
naar de andere clubs? Zo ja, rond welke clausules wordt er onderhandeld. Ons lijkt
het vanzelfsprekend dat de club niet alleen beslist wat er met die middelen
gebeurt.

Zijn de kunstgrasvelden en de uitbouw van de accommodatie op de Stade enkel
bedoeld voor de elitespelers? Zijn hierover afspraken gemaakt in het verleden?
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Bespreking
Bovenstaande interpellatie wordt samen behandeld met het aanvullend punt 6, na de
behandeling van het aanvullend punt 5.

2014_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Francis
Rodenbach: Habbekrats

Interpellatie

Indiener(s):
Francis Rodenbach

Gericht aan:
Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
3 april 2014 15:24

Toelichting:
Wat is de argumentatie om de subsidie aan Habbekrats stop te zetten?

Op welke manier en wanneer werd overleg gepleegd tussen de stad en Habbekrats?

Als er geen oplossing zou gevonden worden, hoe denkt de stad dan die jongeren op te
volgen?

Bespreking
De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid F. Rodenbach, zoals hierboven opgenomen;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn:

Wat is de argumentatie om de subsidie aan Habbekrats stop te zetten?

Dit is uitgebreid aan bod gekomen tijdens de GR van januari 2014, toen de oprichting van
de gemeentelijke vzw voor MKKJ op de agenda stond. Een debat van 55 minuten werd
daar aan gewijd. Ook uw fractie nam hier aan deel. Ik dacht er aan om de geluidsopname
af te spelen, maar ik zal korter antwoorden.

In plaats van samenwerkingsovereenkomsten met diverse organisaties af te sluiten, is
beslist geweest om met 1 swo en 1 toelage te werken en dit met de opgerichte
gemeentelijke vzw.  Dit met het oog op een betere (samen)werking en betere resultaten
tav kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbate situatie.
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Op welke manier en wanneer werd overleg gepleegd tussen de stad en Habbekrats?

J-KOMA OVERLEG OP 01/02/2013 Habbekrats afwezig

Afbakening grote lijnen om toekomstvisie op MKKJ in Kortrijk verder uit te werken:

Meer werken vanuit een gedragen visie op het werken met kinderen en jongeren in
een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Meer investeren in Outreachende werking, dicht bij de mensen, bij hun leefwereld

Naar een meer centrale, coördinerende rol voor J-Koma

 

J-KOMA OVERLEG OP 26/02/2013 Habbekrats aanwezig

J-koma en de toekomst, wat verwachten we van het nieuwe bestuur; van de nieuwe
beleids- en beheercyclus?

Wat wordt het hoofdstuk “maatschappelijk kwetsbare jongeren” hier in? Welke plaats
krijgen we hier in, elke plaats moeten we innemen…

Naar een meer eenduidig beleid en visie op het werken met deze doelgroep…

 

J-KOMA OVERLEG  OP 26/03/2013 Habbekrats aanwezig

Concretisering visienota “ Kortrijks jeugdwelzijnswerk in de toekomst”

 

STUURGROEP HABBEKRATS 09/04/2013

Mededeling dat de swo tot eind september loopt en een overzicht van de reeds
afgelegde weg in het toekomstverhaal. Een warme oproep gedaan om daar deel van uit
te maken.

 

J-KOMA OVERLEG OP 06/05/2013 Habbekrats afwezig

Verdere concretisering van de visienota: methodieken en blik op de aandachtswijken

 

STUURGROEP HABBEKRATS OP 20/06/2013

Een globale evaluatie van Habbekrats Kortrijk 2008-2012 op basis van swot-analyse.
Afwezigheid van Chris Van Lysebetten.
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STUURGROEP HABBEKRATS OP 19/08/2013

Toelichting van het toekomstverhaal MKKJ in Kortrijk (als eerste organisatie!!) en
afwerking van de evaluatie.

 

GESPREK MET HABBEKRATS OP 19/12/2013

Nogmaals uiteenzetting over het toekomstverhaal. Eerste openheid waarbij Habbekrats
aangeeft dat gebouw zal leeg staan en de vraag of de EVA er gebruik kan van maken.

 

GESPREK MET HABBEKRATS OP 22/01/2014

Nogmaals gesprek over mogelijke samenwerking. Stad is absoluut bereid maar geen
structurele subsidie.

 

GESPREK MET HABBEKRATS OP 28/01/2014

Mogelijkheden bekeken rond gebruik van het gebouw door de nieuwe eva. Afspraak dat
Habbekrats een voorstel voor gebouw én voor vorming en kampen uitwerkt en ons
bezorgt.

 

Sedertdien geen reactie meer vanuit Habbekrats na verschillende mails en telefoons.

 

Als er geen oplossing zou gevonden worden, hoe denkt de stad dan die jongeren op te
volgen? 

Heel wat van de jongeren die naar Habbekrats gaan zijn ook gekend door de andere jeugdwerkingen.
Habbekrats communiceert dat zij zullen werken tot eind april.

Als de bereidheid er is bij Habbekrats dan zullen we samen met hen kijken hoe we de jongeren die
willen, kunnen toeleiden naar de andere organisaties. Het zou goed zijn dat de jeugdwerkers gebruik
kunnen maken van de ruimte van Habbekrats waardoor de stap voor de jongeren klein is. Maar
daarvoor moet er eerst wel bereidheid zijn bij Habbekrats om dit te bespreken.

We plannen ook binnenkort een communicatie naar alle instellingen, organisaties… waarbij we
duidelijk maken welk aanbod er is. Op die manier kan de toeleiding naar de nieuwe EVA vlot
verlopen.
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2014_IP_00013 - Interpellatie van raadslid Hannelore
Vanhoenacker: CD&V maakt zich zorgen om KVK-jeugd

Interpellatie

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
3 april 2014 21:18

Toelichting:
Via de pers vernemen we dat KV Kotrijk vanaf volgend seizoen enkel nog nationale
jeugdwerking organiseert. In diezelfde pers citeerde men de schepen. Daaruit bleek dat
het bestuur akkoord gaat met deze 'voor ons' verrassende beslissing.

Welke argumenten schuiven jullie naar voor om deze beslissing te ondersteunen?
Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de samenwerkingsovereenkomst Stad -
KVK?
Is de Stad bereid om samen met KVK te zoeken naar alternatieven, die de
jeugdspelers opvangen?

Bespreking
De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid B. Caron: De plannen van KVK met de jeugdspelers en de
sociale clausule in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en CVBA Kortrijk Voetbalt, zoals
opgenomen onder aanvullend punt 4;

- de interpellatie van raadslid H. Vanhoenacker, zoals hierboven opgenomen;

- de tussenkomsten van de raadsleden P. Soens, W. Allijns en S. Bral;

- het antwoord van schepen A. Vandersteene, waarvan de tekst luidt als volgt:
Het is niet zo dat de club haar sociale rol afbouwt, integendeel. De missie van de club is
opgebouwd rond drie belangrijke pijlers. Deze drie pijlers vormden de aanzet voor het
jeugdbeleidsplan dat 3 jaar geleden de basis was voor de nieuwe gebruiksovereenkomst
tussen de stad en KV Kortrijk. De 3 pijlers blijven onveranderd:

1)     – KVK wil in de Jeugdacademie een hoogstaande opleiding aanbieden enTopsport
moet hiervoor verder professionaliseren;

264 / 271



2)     – KVK wil bijdragen tot de verhoging van sportparticipatie in KortrijkBreedtesport
via de bewegingsschool en de voetbalschool;

3)     –Samenwerking met de Kortrijkse voetbalclubs en de maatschappelijke rol
KVK wil alle inwoners van Groot Kortrijk samenbrengen en de kans geven zich te
ontplooien. Dit via evenementen (bv. wedstrijden op de jeugdacademie en
Guldensporenstadion, fandag, jeugdtornooien, recreantentornooi, veteranentornooi, after
work cup, enz.) én via initiatieven voor specifieke doelgroepen (bv. G-voetbal, buurtsport,
projecten zoals de sportschuur, homeless cup, amp foot, enz.). Daarnaast blijft KVK
mensen tewerkstellen via het OCMW.

 Het verder professionaliseren van de club betekent niet dat er afbreuk wordt gedaan aan
deze 3 pijlers; integendeel, de diverse projecten en initiatieven die ik zo-even heb
opgenoemd, worden wel degelijk bestendigd. De sociale clausule die in onze overeenkomst
staat blijft dan ook onverkort gelden.

Het is precies door de hervormingen van de KBVB dat KVK aan meer voorwaarden moet
voldoen op het vlak van aantal teams om provinciaal te spelen. Dit kwam neer op 3 extra
teams en aanvulling van de provinciale teams, oftewel 40 nieuwe spelers, te rekruteren bij
de clubs uit Groot Kortrijk, iets wat ethisch moeilijk verantwoordbaar is. Integendeel, nu
brengen we extra leden naar de andere clubs én ondersteunen we deze clubs meer dan
tevoren.

De beslissing om het voetbal op lager niveau over te laten aan de andere clubs in de stad,
wordt aanvaard door al deze clubs. KV Kortrijk ontving zowel van Bellegem, Marke,
Aalbeke, Bissegem en Heule (dat nota bene het provinciaal label behaalde) de vraag om
hun interesse in spelers en trainers mee te delen aan de spelers en ouders.

Hiertoe werden overeenkomsten getekend, onder meer met NS Heule, met instemming
van voorzitter Pieter Soens. We zijn trouwens van plan om ook met al deze clubs een
sociale clausule af te spreken zodat niemand kan uitgesloten worden omwille van financiële
of sociale redenen.

Concreet naar de vragen nu:

1)     is dus onterecht. De interpretatie van het woord elite isKoers richting eliteclub
hier absoluut fout. KVK focust zich inderdaad op het hoogste niveau, maar voor élke speler

, ook deze die er financieel wat minder goed voorstaan. Zoals eerder beschrevenmet talent
worden er .geen kinderen geweigerd omwille van sociale of financiële redenen

2)    Het gaat om die op verschillende wijze worden begeleid. KVK plant80 spelers 
oefenwedstrijden zodat men de spelers kan zien tijdens wedstrijden, men groepeert en
verspreidt alle gegevens van clubs en spelers. Spelers die het moeilijker hebben om een
club te vinden worden persoonlijk begeleid naar een andere club.  verlaten de8 trainers
club, de omkadering blijft dezelfde, maar het aantal sportverzorgers wordt opgetrokken
naar 5.

3)    De  die er reeds was tussen de Kortrijkse clubs en KVK wordt verdersamenwerking
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uitgebouwd, onder meer: lage abonnementsprijzen voor clubs uit Groot Kortrijk, ter
beschikkingstelling van knowhow en infrastructuur. Natuurlijk hoef ik jullie niet te
herinneren aan de belangrijke rol die het  inzake samenwerking op tevoetbaloverleg
nemen heeft, en waarin KVK een  wenst op te nemen.trekkersrol

4)    Wat  betreft. De KVK Jeugdacademie dient zoals elk jaar een dossier insubsidies
voor impuls- en werkingssubsidies via de stad. Het dossier van KVK zal zoals steeds en net
zoals de andere dossiers op een objectieve basis worden beoordeeld. Op basis van de
punten die KVK haalt, zullen de subsidies worden uitgekeerd.

5)    Wat de  betreft. In de gebruikersovereenkomst staat nietkunstgrasvelden
beschreven welke teams binnen de jeugdopleidingen mogen gebruik maken van de
Jeugdacademie. Uiteraard streven de stad en KVK naar een optimale bezetting van de
kunstgrasvelden.

Ik denk hiermee alle vragen beantwoord te hebben en eindig graag met het volgende:
De KVK Jeugdacademie focust op talent. Deze beweging vormt dan ook een bescherming
van talentvolle spelers die het financieel misschien niet gemakkelijk hebben. Niettemin
streven de club en de stad samen naar een structuur waarin elk kind op zijn niveau kan
voetballen. Het doel is om op termijn elk niveau te kunnen vertegenwoordigen in de stad
zodat geen enkel kind de stad nog moet verlaten om op zijn niveau te kunnen spelen. Er
mag dus duidelijk gesteld worden dat de keuze van KVK niet enkel in het belang is van de
meest getalenteerde spelers maar voor elke voetballer in Groot Kortrijk een positief gevolg
zal hebben.

 

2014_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Filip
Santy: Beleidsvisie van de Stad over het al dan niet
behouden van de graven

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Koen Byttebier, Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
7 april 2014 23:01
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Toelichting:
Raadslid F. Santy zegt dat hij op zijn honger blijft zitten i.v.m. zijn vraag naar de
beleidsvisie van de stad over het al dan niet behouden van de graven, over de lijst van
de te verdwijnen graven.

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een schriftelijk antwoord
zal bezorgd worden op zijn vraag.

2014_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten
Seynaeve: Politieke propaganda in stadsgebouwen

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
7 april 2014 23:05

Toelichting:
Raadslid M. Seynaeve vraagt om geen politieke propaganda te voeren in het stadhuis en
de bibliotheek. Er zou een pamflet van Groen in het stadhuis liggen.

2014_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan
Bral: KVK-jeugd

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Stefaan Bral

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
7 april 2014 23:09
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Toelichting:
Raadslid S. Bral vraagt om het juiste aantal van KVK-jeugdspelers dat moet afvloeien.

Schepen A. Vandersteene vraagt dit na en zal de cijfers bezorgen.

7 april 2014 23:11 — De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

De secretaris De voorzitter
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