
Gemeenteraad Zitting van 12 mei 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; mevrouw Franceska Verhenne, 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

12 mei 2014 19:09 — De voorzitter opent de openbare zitting
12 mei 2014 19:10 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

INLEIDING

Inleiding
- Aanvullende punten
Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met
eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:
45 2014_IP_00014 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: de alternatieven voor LAR-Zuid

46 2014_IP_00018 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'Laden en lossen in de
winkelwandelstraten (zoals Lange Steenstraat) en het centrum van Kortrijk'

47 2014_IP_00015 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag aan schepen
Decoene, verantwoordelijk voor vrijwilligers

48 2014_IP_00016 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Een keuze voor een nieuw
politiegebouw heeft consequenties voor de Stad

49 2014_IP_00017 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Vraag over de openingsuren
en de geplande activiteiten in het zwembad Abdijkaai

50 2014_IP_00019 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Tussenkomst om
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maatregelen te nemen op lokaal niveau ter bescherming van de bijen.

- Voorstel tot verdaging
Op vraag van het college stelt de voorzitter voor het punt 28
‘Samenwerkingsovereenkomst - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stadsbestuur
Kortrijk, het OCMW van Kortrijk, het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de Poort vzw
voor wonen en werken – Goedkeuren’ te verdagen. De Stad ontving vrijdag laatstleden
nog enkele inhoudelijke bemerkingen van de Poort vzw die bijkomend onderzoek en
overleg vergen. Dit wordt eenparig goedgekeurd.

- Aktename
1. Aktename goedkeuring jaarrekening 2012 OCMW Kortrijk door de gouverneur.
De gemeenteraad nam in zitting van 1 juli 2013 akte van de jaarrekening 2012 en het
jaarverslag 2012 van het OCMW Kortrijk. Per brief van 31 maart 2014 liet de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen weten dat hij bij besluit van 27 maart 2014 de
jaarrekening 2012 heeft goedgekeurd. Daarbij verzocht hij ook dit besluit aan de
gemeenteraad mee te delen.

2. Aktename goedkeuring oprichting EVA-vzw Maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren
.Bij ministerieel besluit van 5 mei 2014 werd de oprichting van de vzw maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren in de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap bij gemeenteraadsbesluit van 13 januari 2014, goedgekeurd.

- Activiteiten
Volgende activiteiten staan gepland:

-        15 mei om 19u: huldiging stadsmedewerkers met 25-35 jaar dienst

-        17 mei: feest met de burgemeester

-        18 mei: 10 u herdenking Leieslag

-        18 mei: dag van het park

-        29 mei: Thuisdag in Kortrijk Xpo

-        1 juni: 15u – Weidefeest op Campus Kortrijk Weide

-        6-9 juni: Sinksen 14

 

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
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Administratie

1 2014_GR_00086 POV (Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten) -
Engagementsverklaring ter uitvoering
van het masterplan POV. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De opleidingen voor veiligheidsdiensten zijn in volle ontwikkeling.  De uitbouw van een
hedendaags, kwaliteitsvol en praktijkgericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen is hierin
cruciaal.

Daartoe wil het provinciebestuur de reeds bestaande infrastructuur in Zedelgem verder
uitbouwen en renoveren en het bovenlokaal van het Provinciaal Opleidingscentrum volledig
aanpassen en renoveren als specifieke oefeninfrastructuur voor de politie-, brandweer- en
ambulanciersschool.

De financiële inbreng gebeurt door het provinciebestuur; de gemeenten dienen zich te
engageren om deze uit te bouwen infrastructuur in Zedelgem dan wel te benutten voor
opleidingen van hun veiligheidsdiensten.

Naar de gemeenten toe werd er een engagementsverklaring uitgewerkt die dient
goedgekeurd te worden door de verschillende gemeenteraden.

In bijlage deze engagementsverklaring.

Argumentatie
Deze uitbouw van de bestaande infrastructuur in Zedelgem heeft geen enkele financiële
inpact voor de gemeenten zelf.

De gemeenten kunnnen deze infrastructuur wel gebruiken voor de opleidingen van hun
veiligheidsdiensten.

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 engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, zoals voorgesteld bij de brief
B-WFIV-2014-003-HDS, goed te keuren. 

Bijlagen
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1.  

2.  

Bijlage bij dit besluit: Brief B-WFIV-2014-003-HDS van West-Vlaams Facilitair
Instituut voor Veiligheidsdiensten.pdf
Bijlage bij dit besluit: Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan vor
het POV.pdf
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Communicatie en Recht

2 2014_GR_00075 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij
voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene
vergadering van 20 mei 2014. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 19 februari 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Imog op 20 mei 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 maart 2013.
Imog is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor
het verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren
en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 42 van de statuten van Imog kan de stad Kortrijk maximaal 4
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering aanduiden.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen.
De onverenigbaarheden voor de bestuurders die bepaald zijn in artikel 26 van de statuten
zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
De gemeenteraad wijst voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen
toe per vertegenwoordiger die ze hebben aangesteld op de algemene vergadering (totaal:
7522 stemmen).

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de gemeenten
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

Per brief van 21 maart 2014 wordt een aanvullende dagorde aangekondigd, aangezien in
de raad van bestuur van 18 maart werd beslist een bijkomend punt op de agenda te
plaatsen onder punt 11 Varia: BW2E wordt vzw.
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1.  

2.  

3.  

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 9, waarvan de
uitslag, meegedeeld na punt 50, luidt als volgt:

 (max. 4)Vertegenwoordiger
BRAL Stefaan: 37 ja stemmen, 2 onthoudingen,
YOU-ALA Sliman: 27 ja stemmen, 5 nee stemmen, 7 onthoudingen,
SEYNAEVE Maarten: 6 ja stemmen, 24 nee stemmen, 9 onthoudingen,
1 ongeldige stem

Plaatsvervangend vertegenwoordiger
HERREWYN Bert: 28 ja stemmen, 4 nee stemmen, 7 onthoudingen, 1 ongeldige stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heren Stefaan Bral en Sliman You-Ala aan te duiden als vertegenwoordigers en de heer
Bert Herrewyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen op 20 mei 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/statuten IMOG - 19 maart 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging - bijkomend punt.pdf

3 2014_GR_00076 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij
voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene
vergadering van 20 mei 2014. -

Beschrijving
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Aanleiding en context
Per brief van 19 februari 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Imog op 20 mei 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 maart 2013.
Imog is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor
het verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren
en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001 dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene
vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Verslag van de Raad van Bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2013.
3. Verslag van de Commissaris-Revisor.
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2013.
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor.
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutenwijziging cfr het decreet intergemeentelijke samenwerking.
9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst.
10. Toelichting activiteiten 2013.
11. Varia - BW2E wordt vzw.

Per brief van 21 maart 2014 wordt een aanvullende dagorde aangekondigd, aangezien in
de raad van bestuur van 18 maart werd beslist een bijkomend punt op de agenda te
plaatsen onder punt 11 Varia: BW2E wordt vzw.

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 8: Statutenwijziging cfr. het
decreet intergemeentelijke samenwerking.
De voor de stad belangrijkste wijzigingen aan de statuten betreffen de artikelen 42 en 43.

In artikel 42 wordt geschrapt: “De benoemingsprocedure, met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt telkens herhaald voor elke algemene
vergadering”.
Toegevoegd wordt: “De vertegenwoordiger(s) van de gemeente kan voor de volledige duur
van de legislatuur worden aangeduid. De vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering”.
Deze wijziging is conform de wijziging van het decreet.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Na goedkeuring van de statutenwijziging kan dus bij de volgende algemene vergadering
een vertegenwoordiger(s) worden aangewezen voor de rest van de legislatuur.

In artikel 43 wordt de termijn waarbinnen de agenda voor de algemene vergadering aan
de deelnemers wordt meegedeeld, verkort van 45 dagen naar 30 dagen vooraf.
Decretaal is en was dat 30 dagen, het decreet is op dit punt niet gewijzigd.
Ter vergelijk: de Intercommunale Leiedal werkt al sinds 2008 met de termijn van 30
dagen.

De termijn voor het indienen van gemeenteraadsdossiers in E-Decision is minstens 20
dagen voor de gemeenteraad.
Het is daarom aangewezen Imog te verzoeken de agenda toch zo snel als mogelijk te
bezorgen, ten einde te vermijden dat de beslissing van de gemeenteraad als eindpunt van
het administratief proces niet tijdig zou kunnen overgemaakt worden aan Imog.

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 keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering
van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
van 20 mei 2014.

2 .
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

3 .
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de overige op de agenda geplaatste
punten van de algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 20 mei 2014, waarvoor een beslissing moet
worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/statuten IMOG - 19 maart 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/IMOG - AV 20 mei 2014 - ontwerptekst
statutenwijziging.pdf
Bijlage bij dit besluit: IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging - bijkomend punt.pdf
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5.  
6.  
7.  

Bijlage bij dit besluit: Duiding bij agendapunt 11.docx
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Activiteitenverslag_2013.pdf

4 2014_GR_00077 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en
toelichting. Jaarverslag 2013. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 19 juni 2014 stelt Psilon het jaarverslag over
2013 voor.

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.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt: "De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde
bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de
uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door mevr. Marie-Claire Vandenbulcke in de
openbare vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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 .
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1.  
2.  
3.  
4.  

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat
en de toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Agenda Alg Jaarvergadering.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten Psilon.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013 - goedgekeurd RvB 20140325.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarrekening 2013 - goedgekeurd RvB 20140325.pdf

5 2014_GR_00078 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene
vergadering 19 juni 2014. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 31 maart 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) op 19 juni 2014.

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.

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat gemeenten-vennoten van intergemeentelijke verenigingen (dienstverlenende en
opdrachthoudende) hun vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te duiden uit de leden van de gemeenteraad.

Artikel 33 van de statuten bepaalt dat elke gemeente 1 vertegenwoordiger per begonnen
schijf van 25.000 inwoners kan aanduiden.
Het officiële bevolkingscijfer van Kortrijk, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
23-02-2012, is 75.162.

12 / 259



1.  
2.  

De stad kan statutair dus 4 vertegenwoordigers aanduiden.
Het aantal beschikbare stemmen (3700) moet, in geval van meerdere vertegenwoordigers,
verdeeld worden over de aangeduide vertegenwoordigers.

Volgens artikel 33 van de statuten bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat
van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere
organen.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 9, waarvan de
uitslag, meegedeeld na punt 50, luidt als volgt:

 (max. 4)Vertegenwoordiger
- DESEYN Roel: 33 ja stemmen, 6 onthoudingen,
- LOMBAERTS Piet: 28 ja stemmen, 4 nee stemmen, 7 onthoudingen,
- ROOSEN Phyllis: 27 ja stemmen, 4 nee stemmen, 8 onthoudingen,
- VANDENDRIESSCHE Arne: 21 ja stemmen, 6 nee stemmen, 12 onthoudingen,
- MATHIEU Catherine: 11 ja stemmen, 21 nee stemmen, 7 onthoudingen,
- SEYNAEVE Maarten: 3 ja stemmen, 24 nee stemmen, 12 onthoudingen,
1 ongeldige stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Mevrouw Phyllis Roosen en de heren Roel Deseyn, Piet Lombaerts en Arne
Vandendriessche als vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van
de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
(Psilon) op 19 juni 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Agenda Alg Jaarvergadering.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten Psilon.pdf
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6 2014_GR_00079 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging
voor Crematoriumbeheer in
Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene
vergadering 19 juni 2014. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 31 maart 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Psilon op 19 juni 2014.

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.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Verslag over de activiteiten en rekening in 2013
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013
3. Kwijting van de bestuurders en commissaris
4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, Poperinge en
Kortrijk
5. Vernieuwing mandaat commissaris
6. Wijziging statuten

Per brief van 14 maart 2014 kondigt Psilon een (eerste) wijziging van de statuten aan.
Voorliggende voorstellen van statutenwijziging omvatten geen fundamentele wijzigingen
aan de bestuurswerking. 
Hier worden enkel wat actualiseringen en verduidelijkingen aangebracht.

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen:

art. 1: formalisering van de naam “Psilon”
art. 4: expliciteren kernactiviteiten: crematies, uitvaartdiensten, koffietafels
art. 5: adres maatschappelijke zetel overzetten naar kantooradres
art. 12: verduidelijking termijn werkingsbijdrage bij aansluiting van nieuwe
gemeenten-vennoten
art. 18: termijn mandaat van voorzitter en ondervoorzitter koppelen aan
legislatuurtermijn (6 jaar)
art. 24, 41, 43: de functie van ‘Commissaris van de Vlaamse Regering’ vervalt . Deze
wordt vervangen door de algemene term ‘Vlaamse overheid’.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

art. 29: mandaat tot optreden in juridische procedures in bepaalde spoedeisende
gevallen
art. 30, 31, 33, 34, 39, 43: de termen “commissaris-revisor” of “bedrijfsrevisor” worden
vervangen door “commissaris” (conform de nieuwe bepalingen van het decreet
intergemeentelijke samenwerking)
art. 33: aanduiding mandaat vanuit gemeenteraad naar algemene vergadering: kan
eenmalig gebeuren voor ganse legislatuur
art. 41: ingevolge de omzendbrief BB 2013/5 wordt de inzendingsplicht voor
bestuursverslagen gewijzigd qua termijn (20 dagen) en qua voorwerp (beknopt verslag
en agenda)

Na goedkeuring van de statutenwijziging kan dus bij de volgende algemene vergadering
een vertegenwoordiger(s) worden aangewezen voor de rest van de legislatuur.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001 dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene
vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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 .
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 19
juni 2014.

2 .
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

3 .
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de overige op de agenda geplaatste
punten van deze algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Agenda Alg Jaarvergadering.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten Psilon.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013 - goedgekeurd RvB 20140325.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarrekening 2013 - goedgekeurd RvB 20140325.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief 14-03-2014 - statuten - eerste wijziging.pdf
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6.  
7.  
8.  

Bijlage bij dit besluit: statutenwijziging 2013 toelichtingsnota.pdf
Bijlage bij dit besluit: statutenwijziging voorstel 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140505 verslag commissaris.pdf

7 2014_GR_00081 WIV. West-Vlaamse Intercommunale
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene
vergadering van 20 mei 2014. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 02 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de WIV op 20 mei 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.
Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in
acht te nemen:
" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de
mandaten in de vereniging bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de volgende ambten, mandaten of
functies:
- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;
- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen;
- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen; 
- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;
- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;
- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier zijn;
- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
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1.  
2.  

rechtspersoon die activiteiten uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;
- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten
openbaar bestuur of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het
gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op
grond van de doelstellingen van de vereniging. 
Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer

"is van een niet-gemeentelijk deelnemer of er een mandaat waarneemt.

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de gemeenten
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

Juridische grond
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 9, waarvan de
uitslag, meegedeeld na punt 50, luidt als volgt:

 (max. 2)Vertegenwoordiger
- DESTOOP Astrid: 35 ja stemmen, 4 onthoudingen,
- MADDENS Liesbet: 27 ja stemmen, 4 nee stemmen, 8 onthoudingen,
1 ongeldige stem

 Plaatsvervangend vertegenwoordiger
- SCHERPEREEL Rudolphe: 24 ja stemmen, 5 nee stemmen, 10 onthoudingen, 1 ongeldige
stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Mevrouw Astrid Destoop en mevrouw Liesbet Maddens als vertegenwoordigers aan te
duiden en de heer Rudolphe Scherpereel als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te
duiden voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Kortrijk-Wevelgem op 20 mei 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: uitnodiging WIV.doc
Bijlage bij dit besluit: WIV-statuten per 210307.doc
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8 2014_GR_00082 WIV. West-Vlaamse Intercommunale
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene
vergadering van 20 mei 2014. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 2 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de WIV op 20 mei 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001 dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene
vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstaar
2013.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.
5. Varia.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 20 mei 2014.

2 .
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1.  
2.  
3.  

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van
de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Kortrijk-Wevelgem op 20 mei 2014, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed
te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: uitnodiging WIV.doc
Bijlage bij dit besluit: WIV JAARVERSLAG 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: WIV-statuten per 210307.doc

9 2014_GR_00090 Intercommunale Leiedal. - Algemene
vergadering van 27 mei 2014. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 24 februari 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960.
De laatste statutenwijziging dateert van 4 december 2008.
Leiedal is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de
uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van de statuten van Leiedal kan de stad Kortrijk ook een tweede
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.
Volgens artikel 44 van de statuten van Leiedal bestaat er een onverenigbaarheid tussen
het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de
raad van bestuur en zijn de onverenigbaarheden bepaald in artikel 48 van het Decreet
eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de gemeenten
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
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1.  

2.  

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

Besluit
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 9, waarvan de
uitslag, meegedeeld na punt 50, luidt als volgt:

 (max. 2)Vertegenwoordiger
- SANTY Filiep: 37 ja stemmen, 2 onthoudingen,
- VANDENBULCKE Marie Claire: 29 ja stemmen, 3 nee stemmen, 7 onthoudingen,
1 ongeldige stem

Plaatsvervangend vertegenwoordiger
- AHOUNA Mohamed: 28 ja stemmen, 4 nee stemmen, 7 onthoudingen, 1 ongeldige stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke en de heer Filip Santy aan te duiden als
vertegenwoordigers en de heer Mohamed Ahouna als plaatsvervangend vertegenwoordiger
aan te duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 27 mei
2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/statuten Leiedal per 20081204.pdf

12 mei 2014 19:37 — Bart Caron, raadslid verlaat de zitting

10 2014_GR_00089 Intercommunale Leiedal. - Algemene
vergadering van 27 mei 2014.
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat
vertegenwoordiger. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 24 februari 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014.
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Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960.
De laatste statutenwijziging dateert van 4 december 2008.
Leiedal is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de
uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001 dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene
vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.Verslag van de activiteiten in 2013
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuren van de jaarrekening per 31/12/2013
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Statutenwijziging, inclusief vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve
dienstverlening
5. Toetreding tot nieuwe beheersstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
6. Ontslag en benoeming extern deskundige - aktename

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 4: Statutenwijziging, inclusief
vastleggen bijlage met wederzijdse exclusieve dienstverlening.

In artikel 44 wordt geschrapt: “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering”.
Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger
worden benoemd.
Gezien dit geregeld wordt in (de recente wijziging van) het decreet moet dit niet meer
expliciet in statuten worden opgenomen.
Na goedkeuring van de statutenwijziging kan dus bij de volgende algemene vergadering
een vertegenwoordiger(s) worden aangewezen voor de rest van de legislatuur.

Een deel van de statutenwijziging betreft ook bijlage 2: wederzijdse exclusieve
dienstverlening.
De vennoten uit de groep gemeenten (reeks A) maken voorafgaand aan deze
jaarvergadering over op welke wederzijdse exclusieve diensten zij beroep wensen te doen
in de huidige beleidsperiode.
Dit moet gebeuren aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing (art 4 §2 b in de
statuten).
Zij kunnen hun beslissing overmaken aan de hand van de aanstiplijst als bijlage.
De algemene vergadering houdt zich het recht voor diensten uit de lijst te verwijderen
waarop te weinig vennoten beroep wensen te doen.
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Een verfijning van de samenwerking in het kader van deze exclusieve dienstverlening zal in
een afsprakennota tussen de intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk worden
vastgelegd.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Adviezen

Aut
Advies: Gunstig advies

Motivering: Gunstig, conform beslissing CBS van 17 februari 2014

Aut
Advies: Automatisch ingetrokken

Motivering:
graag uw advies ivm de aanstiplijst wederzijdse exclusieve
dienstverlening

Aut
Advies: Automatisch ingetrokken

Motivering:
graag uw advies ivm de aanstiplijst wederzijdse exclusieve
dienstverlening

Aut
Advies: Automatisch ingetrokken

Motivering:
graag uw advies ivm de aanstiplijst wederzijdse exclusieve
dienstverlening

Besluit
De raad hoort het amendement, ingediend door raadslid F. Santy, waarvan de tekst luidt
als volgt:
"De gemeenteraad van Kortrijk vraagt dat het stadsbestuur van de grootste centrumstad,
met respect voor de andere steden en gemeenten, zijn leiderschap en deskundigheid ten
volle opneemt en inzet ten bate van een toekomstgerichte streekontwikkeling."

De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, na punt 27, (waarbij raadslid J.
de Béthune bijkomend aanwezig is) waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 nee 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.
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2.  

3.  

4.  

5.  

Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
17 ja stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 
1 onthouding: C. Matthieu

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

De raad gaat over tot de stemming over het punt zelf in zijn totaliteit, na punt 27, (waarbij
raadslid J. de Béthune bijkomend aanwezig is) 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, F. Verhenne, A.
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Matthieu

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de
Intercommunale Leiedal op 27 mei 2014.

2 .
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging

3 .
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de overige op de agenda geplaatste
punten van de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 27 mei 2014,
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

4 .
In de huidige beleidsperiode beroep te willen doen op de wederzijdse exclusieve diensten
zoals aangegeven in de aanstiplijst.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/agenda.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/wederzijdse exclusieve dienstverlening.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/voorstel statutenwijziging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
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5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/statuten Leiedal per 20081204.pdf
Bijlage bij dit besluit: balans en resultatenrekening per 31-12-2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag_commissaris_mbt_jaarrekening.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: exclusieve dienstverlening - ingevulde aanstiplijst.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140225-AV-toetreding NV.pdf
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12 mei 2014 19:40 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
12 mei 2014 19:41 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

11 2014_GR_00092 AGB Parko - Beheersovereenkomst
tussen de Stad en het AGB Parko -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het AGB Parko werd opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 11 juni 2007. Dit werd
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering op 06 september 2007.

Op 01 september 2009 werd een beheersovereenkomst gesloten tussen de Stad en het
AGB Parko welke in principe eindigde op 30 juni 2013 maar die van rechtswege werd
verlengd tot in principe uiterlijk 30 juni 2014.

Er werd tussen de stad en het AGB onderhandeld omtrent een nieuwe
beheersovereenkomst, welke goedgekeurd werd door de raad van bestuur van het AGB op
22 april 2014. Deze tekst wordt thans conform het gemeentedecreet ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Het AGB Parko wordt gelast met belangrijke beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende
taken in het kader van het parkeerbeleid van de stad Kortrijk.

Het is dan ook logisch en trouwens decretaal als verplichting vastgelegd dat tussen de
beide partners een beheersovereenkomst wordt gesloten, die de opdrachten en
verantwoordelijkheden tussen het AGB en de Stad vastlegt.

De opdracht van het AGB wordt als volgt omschreven in de beheersovereenkomst:

1. Een publiekrechtelijke exploitatieopdracht

1.1 de ontwikkeling en exploitatie van parkeergelegenheden ten behoeve van auto’s op de
openbare weg en andere vormen van straatparkeren, ‘het Straatparkeren’;

1.2 de ontwikkeling en  exploitatie van bestaande en nieuwe parkeergelegenheden ten
behoeve van auto’s buiten de openbare weg en andere vormen van privaatparkeren, ‘het
Garageparkeren’;

1.3 de ontwikkeling en exploitatie van fietsaccommodatie;

1.4 de promotie van het fietsgebruik in samenwerking met de Stad;
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1.5 de samenwerking met andere exploitanten van parkeergelegenheden.

N.B.Een aanvullende opdracht is de inzet van personeel teneinde vaststellingen te doen in
het kader van Gas (Gemeentelijke administratieve sancties).

2.Een beleidsvoorbereidende opdracht

Eigenlijk is deze opdrachtomschrijving dezelfde als in de thans aflopende
beheersovereenkomst, behalve dan dat het AGB nu ook taken krijgt ter uitvoering van het
fietsbeleid van de stad.

Belangrijk is het op te merken dat het de gemeenteraad is, net zoals voorheen overigens,
die de parkeertarieven en de richtlijnen inzake de openingsuren van de infrastructuur
bepaalt en dit op advies van het AGB. De door het AGB voorgestelde tarieven en richtlijnen
inzake openingsuren zullen steeds gebaseerd zijn op economische realiteit en rentabiliteit
en kaderen binnen de beleidslijn zoals uiteengezet door de Stad.

Het AGB neemt zijn opdrachten op zonder rekening te houden met de ideologische of
filosofische strekking van de gebruikers van de parkeerinfrastructuur. De stad en het
OCMW kunnen in een aantal gevallen kosteloos gebruik maken van de
parkeerinfrastructuur (o.m. voor de gemeenteraadsleden die commissievergaderingen en
raadszittingen bijwonen, voor stadswagens en wagens van het OCMW,...).

Voor de dienstverlening die door de Stad kan worden verleend (zoals
onderhoudscontracten, IT, gebouwenzorg, verzekeringen, juridisch advies,
personeelsadministratie, communicatie, financiën) overlegt het Bedrijf op regelmatige basis
met de terzake gespecialiseerde stadsdiensten. Er is een onderlinge tarifering voorzien (cfr.
bijlage bij de overeenkomst).

Een belangrijk hoofdstuk betreft het financieel beleid van het AGB. Het Bedrijf maakt een
meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens het
gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het budget van de Stad. Idem voor
wat de boekhouding en de jaarrekening betreft.

Voor de financiering van investeringen kan het Bedrijf een beroep doen op één van de
volgende financieringbronnen of op een combinatie ervan: financiering door middel van
eigen vermogen; financiering door middel van investerings- of kapitaalsubsidies;
financiering door middel van doorgeefleningen verstrekt door de Stad.

Veel aandacht wordt ook opgebracht voor de informatieverstrekking. Het AGB en de Stad
streven steeds naar een vlotte, snelle, correcte en eenvoudige informatie-uitwisseling.
Gemeenteraadsleden, alsmede de betrokken medewerkers van de Stad hebben volledig
inzagerecht in de werkings- en financiële documenten van het AGB. Er worden in gemeen
overleg periodieke overlegmomenten voorzien. Het AGB legt het door de raad van bestuur
goedgekeurde jaarlijkse ondernemingsplan en het operationeel meerjarenplan op
middellange en lange termijn voor aan de Stad. Ook wordt een verslag van alle
vergaderingen van de bestuursorganen van het AGB voorgelegd aan de Stad.

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode die in principe afloopt op 30 juni 2019
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1.  
2.  
3.  
4.  

(ook weer verlengbaar).

Juridische grond
Artikel 235 §1 van het gemeentedecreet bepaalt dat na onderhandeling een
beheersovereenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en het autonoom
gemeentebedrijf. Artikel 235 §2 van het decreet omschrijft welke aangelegenheden
minstens geregeld worden in de beheersovereenkomst. De artikels 232 tot 244 omvatten
verdere bepalingen die gelden voor autonome bedrijven. De door het AGB voorgestelde
tarieven en richtlijnen inzake openingsuren zullen steeds gebaseerd zijn op economische
realiteit en rentabiliteit en kaderen binnen de beleidslijn zoals uiteengezet door de Stad.

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 beheersovereenkomst (met bijlagen) tussen de stad Kortrijk en het AGB Parko goed te
keuren, zoals voorgelegd in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 20140422122105.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB Parko afsprakennota dienstverlening.doc
Bijlage bij dit besluit: AGB Parko loonkost finaal.docx
Bijlage bij dit besluit: Parko - RvB 20140422 - Punt 3 Beheersovereenkomst
Goedkeuren.pdf
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Beheersovereenkomst Stad - AGB Parko
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12 2014_GR_00093 Immobiliën (immo 2003/033) -
Inerfpachtgeving 2.572m² grond gelegen
Kortrijk-Weide. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 januari 2012, punt 8,
principieel ingestemd met de bouw van infrastructuur voor de CVO's op Kortrijk-Weide en
dit onder de vorm van de terbeschikkingstelling van de nodige grond onder de vorm van
een recht van erfpacht, rekening houdend met de principes en randvoorwaarden (duur,
canon, omgevingsaanleg, parkeerplaatsen en fietsenstallingen) uiteengezet in het
beschrijvend gedeelte en onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van dit alles
door de gemeenteraad en het uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid
binnen de daartoe vastgestelde termijnen in het gemeentedecreet.

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 maart 2012, punt 6, werden de
krachtlijnen geconcretiseerd na overleg met de CVO's.

Het ontwerp van akte werd voorbereid door de opmaak van een opmetingsplan, een visum
voor de erfpachtvergoeding, het aanvragen van de toepassing van artikel 164 van het
Bodemdecreet, ... en voor akkoord overgemaakt aan de CVO's.

Argumentatie
De Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO's) willen zich al jaren samen vestigen in de
binnenstad en werden geselecteerd door het DBFM "scholen voor morgen"-project, een
juridisch-financieel bouwinstrument met diverse strikte voorwaarden. Samen met de stad
werd er gezocht naar een geschikte locatie en deze werd gevonden in de zone achter de
woningen Magdalenastraat op Kortrijk-Weide.

In overleg en rekening houdend met de eisen van DBFM werd er geopteerd voor een
erfpachtrecht voor een duur van 53 jaar met een jaarlijks te betalen vergoeding van
€16.841 en een aantal bijzondere voorwaarden:

-De gronden die in erfpacht worden genomen maar niet worden bebouwd zijn publiek
toegankelijk, met uitzondering van de gronden aan de achterzijde (kant Magdalenastraat).
Op deze niet-bebouwde gronden wordt derhalve een publiek recht van doorgang of
overgang gevestigd.

-De buitenaanleg van de in erfpacht genomen gronden wordt qua ontwerp en uitvoering
maximaal afgestemd op het ontwerp dat de Stad Kortrijk opmaakt voor het volledige
openbaar domein van Kortrijk Weide. De buitenaanleg wordt door de erfpachter in
samenspraak met de Stad Kortrijk bepaald.
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1.  

2.  

-De fietsenstalling die door de erfpachter zal worden opgericht is publiek toegankelijk en
kan ook publiek gebruikt worden buiten de schooluren van de centra voor
volwassenenonderwijs.

-De centra voor volwassenenonderwijs stemmen ermee in dat de Stad Kortrijk als
erfpachtgever, een bevoorrechtte partner wordt voor het gebruik van het gebouw tijdens
de schoolvakanties en weekends. Dit gebruik kadert in het Plan Nieuw Kortrijk “gezins- en
kindvriendelijke stad”,  waarbij er gestreefd wordt om op Kortrijk Weide in een bepaalde
periode een totaalaanbod voor vrije tijd aan te kunnen bieden. Dit gebruik door de stad en
de voorwaarden aan dit gebruik verbonden, zal het voorwerp uitmaken van een structureel
overleg dat minstens jaarlijks zal plaatsvinden en zal opgenomen worden in een
afsprakennota die door alle betrokken partijen zal ondertekend worden.

-Eventuele schade aan gebouwen, fietsenstalling of andere infrastructuur ingevolge van de
publieke toegankelijkheid ervan kan nooit op de Stad Kortrijk worden verhaald.

-De 40 vereiste parkeerplaatsen zullen gerealiseerd worden binnen de parking op
Kortrijk-Weide. Er zullen hiervoor geen extra-kosten worden aangerekend, de kostprijs
ervan is verrekend in de erfpachtvergoeding.

-De Stad Kortrijk verbindt er zich toe dat de vereiste nutsleidingen bij de ingebruikname
van het nog op te richten gebouw, operationeel zullen zijn. Bij gebreke daaraan, zal de
Stad Kortrijk de financiële schade die ontstaat ten gevolge van het ontbreken van de
vereiste nutsleidingen moeten vergoeden. Deze schade zal begroot worden door een
onafhankelijk expert aangeduid door beide partijen.

De akte kan pas verleden worden na het afronden van de nog lopende procedures: de
aankoop van 1.292m² grond door de stad jegens Agentschap Wegen en Verkeer en het
bekomen van een uitzondering op de overdrachtsregeling in toepassing van artikel 164 van
het Bodemdecreet.

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 inerfpachtgeving van 2.572m² stadsgrond gelegen op Kortrijk-Weide
te Kortrijk aan de CVO's, om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de oprichting van
een gecentraliseerd schoolgebouw dienstig voor volwassenenonderwijs en dit conform de
bepalingen opgenomen in het ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht
opgemaakt door het Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Kortrijk, waarvan de
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
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Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS 18 januari 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS 14 maart 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: Visum.pdf
Bijlage bij dit besluit: Info artikel 164 Bodemdecreet.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht.pdf
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12 mei 2014 19:45 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
12 mei 2014 19:46 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
12 mei 2014 19:46 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

13 2014_GR_00109 Immobiliën (Immo 2003/033) - Aankoop
1.292m² grond gelegen Kortrijk-Weide. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 18 januari 2012, punt 8,
principieel ingestemd met de bouw van infrastructuur voor de CVO's op Kortrijk-Weide en
dit onder de vorm van de terbeschikkingstelling van de nodige grond onder de vorm van
een recht van erfpacht. In de zitting van 14 maart 2012, punt 6, werd er door het college
van burgemeester en schepenen ingestemd met een aantal krachtlijnen met betrekking tot
de opmaak van de akte van erfpacht.

Evenwel is gebleken dat er een deel van de grond die in erfpacht moet worden gegeven,
nog geen eigendom is van de stad Kortrijk. Na onderzoek is gebleken dat dit stuk openbaar
domein eigendom is van het Vlaams Gewest, meer bepaald van het Agentschap Wegen en
Verkeer.

Het perceel heeft een oppervlakte van 1.292m² en was vroeger een deel van het
kadastraal perceel Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/R4. Het betreft een stukje
restgrond na de aanleg van de Ring rond Kortrijk.

Argumentatie
De CVO's willen één enkele erfpachtakte voor de realisatie van hun gebouw op
Kortrijk-Weide. De stad zal dus eerst moeten overgaan tot de aankoop van de 1.292m²
grond jegens het Agentschap Wegen en Verkeer, vooraleer de akte erfpacht kan worden
verleden.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
€71.060
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7.  

2014 - IE-14 - 0600-00 - 2210000 - Aankoop gronden en gebouwen - opportuniteiten,
kleine aankopen -> ongunstig advies -> IKA van 2014/2.03.01/0600-00:2210000/IE-02
naar 2014/2.03.01/0600-00:2200200/IE-02.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
In te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, van 1.292m² grond gelegen
Kortrijk-Weide jegens het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer en dit conform
de bepalingen opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door het Comité van
Aankoop van onroerende goederen te Kortrijk, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit
besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastraal plan.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing gemeenteraad d.d. 18 januari 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing gemeenteraad d.d. 14 maart 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan erfpacht.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan aankoop.pdf
Bijlage bij dit besluit: Schattingsverslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: 340221258001VEK.doc
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
FINANCIEN

£

Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie

------
Comité tot Aankoop

van onroerende goederen te
KORTRIJK

------

Dossier nr:34022/1258/1
Repertorium nr

------
AKTE VERKOOP VAN ONROEREND GOED ONDER 

OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN HET NIET UITOEFENEN 
VAN HET RECHT VAN VOORKOOP

Het jaar tweeduizend veertien 
op

Wordt door mij, Xavier MARESCAUX, Directeur  a.i. /adviseur 
bij  het  aankoopcomité  van  KORTRIJK,  de  hierna  volgende 
overeenkomst vastgelegd tussen :

ENERZIJDS,
Het  VLAAMSE  GEWEST,  met  ondernemingsnummer 

0220.819.807,Vlaamse  Ministerie  van  Mobiliteit  en  Openbare 
Werken, Agentschap  Wegen  en  Verkeer,  intern  verzelfstandigd 
agentschap  zonder  rechtspersoonlijkheid,  waarvan  de  burelen 
gevestigd zijn te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw - Koning 
Albert II-laan 20 bus 4, vertegenwoordigd door de instrumenterende 
ambtenaar  krachtens  de  Wet  van  18  december  1986  houdende 
bevoegdverklaring van de Administratie van de belasting over de 
toegevoegde waarde, registratie en domeinen tot het uitvoeren van 
bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen voor rekening van de 
gemeenschaps-  en  gewestinstellingen  en  het  decreet  van  23 
december 1986 houdende bevoegdverklaring van de Administratie 
van  de  belasting  over  de  toegevoegde  waarde,  registratie  en 
domeinen  tot  het  uitvoeren  van  bepaalde  vermogensrechtelijke 
verrichtingen voor  rekening van het  Vlaamse Gewest  en van de 
instellingen die ervan afhangen   en krachtens artikel 6,7° van het 
koninklijk  besluit  van  drie  december  tweeduizend  en  negen 

340221258001VEK.doc Blad nr 1
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houdende regeling van de operationele diensten van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, 

Hierna genoemd "de verkopende partij".

EN ANDERZIJDS,
De stad KORTRIJK, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8500 

Kortrijk, Grote Markt 54, met nationaal nummer 207.494.678, hier 
vertegenwoordigd door 

1) de heer Vincent Van Quickenborne
2) de heer Geert Hillaert
respectievelijk  Burgemeester  en  Secretaris,  die  in  hun 

hoedanigheid  het  College  van  Burgemeester  en  Schepenen 
vertegenwoordigen  overeenkomstig  artikel  182  van  het 
gemeentedecreet van vijftien juli tweeduizend vijf en handelend ter 
uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad, genomen op 
*D*, zonder bezwaar voor tenuitvoerlegging vanwege de toeziende 
overheid.

Een voor eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing 
zal gehecht blijven aan deze akte.

Hierna genoemd "de kopende partij", die voor mij verschenen 
is.

VERKOOP.

De  verkopende  partij  verkoopt  het  hierna  beschreven  goed 
tegen  de  hierna  vermelde  voorwaarden,  aan  de  kopende  partij, 
onder opschortende voorwaarde  van het niet uitoefenen van het 
toepasselijk recht van voorkoop,  die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.
KORTRIJK -1 afdeling (voorheen KORTRIJK 1 - NIS 34022 - KL 

0)
Een  perceel  grond,  gelegen  Magdalenastraat  , 

gekadastreerd  of  gekadastreerd  geweest  als  grond,  sectie  E 
zonder nummer  met een oppervlakte volgens plan van twaalf aren 
tweeënnegentig centiaren (12a 92ca)

Hierna genoemd ”het goed".

2. - PLAN.
Het plan met nummer 1M3D8J G 118753 00 werd opgemaakt 

door Tine Derijckere  op vijf november tweeduizend dertien

340221258001VEK.doc Blad nr 2
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Dit  plan  werd  geregistreerd  in  de  databank  van  de 
afbakeningsplans  van  de  Algemene  Administratie  van  de 
Patrimoniumdocumentatie met referentienummer 34022-10106

Een exemplaar van dit plan zal, na door de kopende partij en 
de instrumenterende ambtenaar “ne varietur” ondertekend te zijn, 
aan  deze  akte  gehecht  blijven.(zonder  te  worden  geregistreerd 
noch overgeschreven )

3. - EIGENDOMSTITEL.
Het  goed  behoort  toe  aan  de  verkopende  partij  om  het 

verkregen te hebben sedert meer dan dertig jaar  . Krachtens artikel 
57  van  de  bijzondere   wet  betreffende  de  financiering  van  de 
gemeenschappen  en  de  gewesten  van  zestien  januari 
negentienhonderd  negenentachtig  werd  dit  onroerend  goed  met 
ingang van één januari negentienhonderd negenentachtig aan het 
Vlaamse Gewest overgedragen.  

4. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN
EN LANDSCHAPPEN.

Door het college van burgemeester en schepenen van de stad 
Kortrijk  werd op *D*  een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd. 
De  partij  anderzijds  verklaart  dat  dit  uittreksel  haar  werd 
overhandigd. Uit dit uittreksel blijkt het volgende:

1. Voor  het  goed  werd  een  stedenbouwkundige  vergunning 
uitgereikt op negen april negentienhonderd éénennegentig met 
nummer  34022_2007_14511  voor  het  plaatsen  van  een 
telefooncel.  De partij anderzijds verklaart kennis te hebben van 
de bepalingen van deze vergunning. 
2. Het goed is volgens het gewestplan Kortrijk goedgekeurd bij 
Koninklijk  Besluit   van  vier  november  negentienhonderd 
zevenenzeventig, en bij besluit van de Vlaamse Regering van 
tien november negentienhonderd achtennegentig : gewestplan 
opgeheven door gemeentelijk RUP Kortrijk Weide 
Het  goed is  volgens het  gewestelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan 
2_12_00005_00001  ,  goedgekeurd  bij  Besluit   van  twintig 
januari  tweeduizend  en  zes,  gelegen  in  Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Het goed is volgens het gemeentelijk  ruimtelijk uitvoeringsplan 
Kortrijk  Weide  ,  goedgekeurd  bij  Besluit  van  de  Bestendige 
Deputatie   van  zevenentwintig  juni  tweeduizend  dertien, 
gelegen in een zone voor kernstedelijk functies inclusief wonen.
3. Voor  het  goed  werd  geen  dagvaarding  uitgebracht 
overeenkomstig artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van 
de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.
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4. Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 
2.4.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening van 
toepassing.

5. Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.
6. Het  goed  is  gelegen  langs  een  gewestweg  R36.  Voor 

inlichtingen  omtrent  de  rooilijn  :  zich  wenden  tot  Agentschap 
Wegen en Verkeer 

7. Het  goed  is  gelegen  in  een  woningbouwgebied  en  in  een 
zuiveringszone : Centraal gebied /woonkernen . 

8. Er zijn verschillende verordeningen van toepassing 

Op  vraag  van  de  instrumenterende  ambtenaar  verklaart  de 
partij  enerzijds  uitdrukkelijk  geen  kennis  te  hebben  ingevolge 
betekening  of  anderszins,  van  enige  voorlopige  of  definitieve 
bescherming  van  voormeld  goed  als  monument,  beschermd 
archeologisch monument en/of zone, stads- of dorpsgezicht, of als 
landschap. 

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige
verkoop, werd nog geen bouwvergunning aangevraagd, noch een 
stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat een bouwvergunning 
zal  kunnen verkregen worden;  bijgevolg verklaart  de verkopende 
partij  dat  geen  verzekering  kan  worden  gegeven  omtrent  de 
mogelijkheid om op het verkochte goed te bouwen of daarop enige 
vaste of verplaatsbare inrichting op te richten, die voor bewoning 
kan worden gebruikt.

5. - BODEMSANERING.
De verkopende partij  verklaart tevens dat zij, vóór het sluiten 

van de huidige overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd 
bij de OVAM betreffende het goed en de kopende partij in kennis 
heeft gesteld van de inhoud hiervan.

De inhoud van dit  attest, afgeleverd door de OVAM op veertien 
april tweeduizend veertien luidt  als volgt:

Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister 
Uitspraak over de bodemkwaliteit 
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere 

maatregelen worden uitgevoerd. 
Historische verontreiniging 
Volgens  het  Bodemdecreet  moet  er  een  bodemsanering 

uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor die 
uitspraak  op  het  verslag  van  oriënterend  en  beschrijvend 
bodemonderzoek van zesentwintig februari tweeduizend en negen 
en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de 
grond. 

Documenten over de bodemkwaliteit 
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Historische verontreiniging 
Datum 26.02.2009
TYPE: oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek 
TITEL  :   oriënterend  en  beschrijvend  bodemonderzoek 

Voormalig  Station  IOV  Fonds  Voor  Spoorweginfrastructuur  , 
Blekerstraat – Magdalenastraat (Weide ) te Kortrijk , Projectnummer 
2787

AUTEUR : Esher BVBA 
Datum 10.03.2014
TYPE : oriënterend bodemonderzoek
TITEL : oriënterend bodemonderzoek Magdalenastraat , 8500 

Kortrijk (deel van openbaar domein , voorheen kadastraal perceel 
450/R) , 0539001-R03

AUTEUR : Universoil BVBA 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er 

vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd 
met melding van de overdracht.

2  Bijkomende  informatie  over  de  overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be.

3  Als  er  bodem wordt  uitgegraven,  afgevoerd  of  ontvangen, 
gelden  de  regels  van  grondverzet.  Meer  informatie: 
www.ovam.be/grondverzet.”

4 De OVAM staat niet  in voor  de juistheid van de aan haar 
verstrekte gegevens 

5 Voor  inzage  van  de  bovenstaande  documenten  : 
www.ovam.be:inzage 

De verkopende partij  verklaart  tevens dat zij  sinds de datum 
van dit attest en tot op heden, niet door de OVAM ambtshalve in 
kennis is gesteld van enige wijziging aan dit attest.

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen 
van  Hoofdstuk  VIII  van  het  bodemdecreet  van  zevenentwintig 
oktober  tweeduizend  en  zes  bij  de  bij  deze  akte  vastgelegde 
verkoop van gronden werden nageleefd.

Uit een brief van OVAM van vijftien april tweeduizend veertien 
blijkt letterlijk het volgende : 

In het kader van de versnelde overdracht van de grond gelegen 
aan  de  Magdalenastraat  in  Kortrijk  ging  de  stad  Kortrijk  een 
verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg aan en stelde 
tot waarborg van deze uitvoering een financiële zekerheid . 

De verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg en de 
financiële zekerheid gelden voor de grond met volgende kadastrale 
gegevens :
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34022  –  Kortrijk  1AFD  –  Sectie  E  Magdalenastraat  zonder 
nummer. 

Met deze brief bevestigen wij dat de door u geplande overdacht 
kan plaatsvinden , mits naleving van de bepalingen van artikel 101 
van het bodemdecreet van 27 oktober 2006
De kopende partij verklaart uitdrukkelijk voldoende op de hoogte te 
zijn  van  voormelde  verbintenis  tot  bodemsanering  en  eventuele 
nazorg  en  ontslaat  de  instrumenterende  ambtenaar  van  verdere 
vermeldingen hierover in huidige akte.

II. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.
Het  goed  wordt  verkocht  voor  vrij  en  onbelast  van  alle 

bevoorrechte  en  hypothecaire  lasten,  zowel  in  hoofde  van  de 
verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.
De  kopende  partij  ondergaat  alle  lijdende,  zichtbare  en  niet 

zichtbare,  voortdurende  en  niet  voortdurende  erfdienstbaarheden 
die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten van de 
heersende  erfdienstbaarheden,  indien  er  zijn,  dit  alles  op  haar 
kosten, lasten en risico, en zonder dat dit beding aan om het even 
wie  meer  rechten  zou  geven  dan  hij  er  zou  bezitten  ingevolge 
regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de 
wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.
Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, 

zonder  enige  waarborg  wat  betreft  de  zichtbare  of  verborgen 
gebreken,  noch  wat  betreft  de  opgegeven  maten,  waarvan  het 
verschil in min of in meer met de werkelijke maten, al overtrof het 
één/twintigste, verlies of winst zal uitmaken voor de kopende partij.

De kopende  partij  zal  geen  enkele  vergoeding  mogen  eisen 
wegens  vergissing  in  benaming,  beschrijving,  ligging,  aanduiding 
der aangrenzende eigenaars, noch wegens gebrek aan toegang.

4. - VOORBEHOUD.
Alle  meters  en  leidingen die  zich  thans  in  het  goed  zouden 

bevinden en aan de verkopende partij niet toebehoren maken geen 
deel uit  van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie  er 
recht zou op hebben.

5. – LEIDINGEN EN KABELS 
De aandacht van de kopende partij wordt er op gevestigd dat zich 
allerhande leidingen en kabels die  toebehoren aan verschillende 
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maatschappijen,  in  het  verkochte  goed  kunnen  bevinden.  Deze 
leidingen en kabels zijn niet in de verkoop begrepen.
De kopende partij dient zich te verstaan met de maatschappijen of 
besturen die eigenaar zijn van deze leidingen/kabels, ingeval een 
verplaatsing of wegname van deze leidingen/kabels noodzakelijk is.
De  verkopende  partij  zal  in  geen  geval  tussenkomen  in  de 
onkosten,  schadeloosstellingen  en  verplichtingen,  die  kunnen 
voortvloeien  uit  de  verplaatsing  of  wegname  van  de  bedoelde 
leidingen /kabels.

III. - GEBRUIK - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.
Het  verkochte  goed  is  niet  verhuurd  of  verpacht  en  wordt 

derhalve vrij van gebruik vervreemd.
De kopende partij heeft de volle eigendom en het genot van het 

goed vanaf heden .
Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van 

alle aard die betrekking hebben op het verkochte goed te haren 
laste nemen vanaf één januari aanstaande.

IV. - PRIJS.
De verkoop wordt  toegestaan en aanvaard mits  de prijs  van 

éénenzeventig duizend zestig euro (71.060,00 €).
Is  hier  tussengekomen  de  heer Jean  Paul  Van  Acker, 

ontvanger der domeinen en penale boeten te Kortrijk, die verklaart 
dat  de  prijs  werd  betaald  voorafgaandelijk  aan het  verlijden van 
deze  akte  op  de  rekening  van  het  bevoegd  ontvangkantoor, 
waarvan kwijting, eventueel dubbel gebruik vormend met vroegere 
hiertoe afgeleverde kwijtingen.

V. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.
1. - Art 5.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De  partij  anderzijds  verklaart  door  de  instrumenterend 

ambtenaar te zijn gewezen op de inhoud van artikel  4.2.1 van de 
Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

2. - POSTINTERVENTIEDOSSIER.  
Op vraag van de instrumenterende ambtenaar of er voor het 

hoger beschreven goed, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 
25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
een  postinterventiedossier  werd  opgesteld,  heeft  de  verkopende 
partij  ontkennend geantwoord, en heeft zij bevestigd dat er aan dit 
goed sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of 
meerdere  aannemers  waarvoor,  overeenkomstig  het  voormelde 
Koninklijk Besluit  van 25 januari  2001, een postinterventiedossier 
diende te worden opgesteld. 

3  . - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.  
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Partijen  erkennen  dat  de  instrumenterende  ambtenaar  hen 
voorlezing  gegeven heeft  van artikel  203,  eerste alinea,  van het 
Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt:"In geval van bewimpeling aangaande prijs en  
lasten  of  overeengekomen  waarde,  is  elke  der  contracterende  
partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit  
recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.

Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld  
tekort  of anderszins betaald geworden is,  wordt aangerekend op  
het  aanvullend  recht,  vereffend  uit  hoofde  van  de  bewimpeling  
waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op  
de overeengekomen waarde geschiedt, moet de  werkende notaris  
de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel voorlezen

Op  straf  van  een  boete  van  vijfentwintig  (25,00)  Euro  moet  
uitdrukkelijk melding van die voorlezing gemaakt worden

4.-   DECREET   INTEGRAAL WATERBELEID  
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 

betreffende  het  integraal  waterbeleid  en  na  opzoekingen  op  de 
website 
«http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/waterto
ets/»

deelt  de  instrumenterende  ambtenaar  mee  en  verklaart  de 
verkoper dat, bij zijn weten, het verkochte goed:

- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering;

-  niet  volledig  of  gedeeltelijk  gelegen  is  in  een  afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

VI. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.
Alle kosten van deze akte, zijn voor rekening van de kopende 

partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.
De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te 

ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen, bij 
de overschrijving van deze akte.

3. - EIGENDOMSTITEL.
Geen  ander  bewijs  van  eigendom  wordt  verstrekt  dan  een 

uitgifte van deze akte.

4. - WOONSTKEUZE.
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Voor de uitvoering van deze akte, doen beide partijen keuze 
van woonst op hun respectieve adressen.

5  . - IDENTIFICATIE.  
De  instrumenterende  ambtenaar  verklaart  de  aanwezige 

personen  geïdentificeerd  te  hebben  aan  de  hand  van  hun 
identiteitskaart.

6  . - VERKLARINGEN.  
De kopende partij verklaart:
-  dat  ze  tot  op  heden  geen  verzoekschrift  tot  collectieve 

schuldenregeling  heeft  ingediend  bij  de  beslagrechter  wiens 
beslissing  tot  toelaatbaarheid  het  patrimonium  van  de  kopende 
partij onbeschikbaar zou maken;

-  dat er haar geen voorlopige bewindvoerder,  in voorkomend 
geval  aangeduid  door  de  Rechtbank  van  Koophandel,  werd 
toegevoegd noch een gerechtelijk raadsman noch een curator;

-  dat  ze  geen  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord  heeft 
ingediend;

- dat ze zich niet in toestand van staking van betaling bevindt 
en dat ze tot op heden niet failliet verklaard werd (faillissement dat 
op heden nog niet zou zijn afgesloten),

- en dat zij, over het algemeen, niet volledig of gedeeltelijk uit 
het beheer van haar goederen is ontzet.

7  . - VERKLARING PRO FISCO.  
De aankoop gebeurt om reden van openbaar nut namelijk met 

het doel tot  herwaardering van Kortrijk Weide . 
Hierbij  verzoekt de stad Kortrijk  om de kosteloze registratie, 

voorzien door artikel 161,2° van het Wetboek van de Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten.

8  . -   TOELICHTING VAN DE AKTE.  
1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 

ontvangen te  hebben minstens vijf  werkdagen voor  het  verlijden 
van de akte, 

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft 
de vermeldingen aangaande :

-naam,  gebruikelijke  voornaam  en  standplaats  van  de 
instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;
-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;
-artikel  203,  eerste alinea,  van het  Wetboek der  Registratie-, 

hypotheek- en griffierechten;
-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de 

Belasting over de toegevoegde waarde;
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-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf 
medegedeelde ontwerp van akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, 
ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN AKTE
Verleden te 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 

getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.
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12 mei 2014 19:48 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

14 2014_GR_00071 Polyvalente zaal, ook dienstig als
buurthuis ('t Senter) - Verkoop -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Destijds hebben de gemeenten Lendelede en Kuurne en de stad Kortrijk de beslissing
genomen om samen een polyvalente zaal te bouwen op de wijk Sint-Katharina en meer
bepaald op gronden (gelegen in Kuurne) van de kerkfabriek Sint-Katharina.

Het was niet de bedoeling dit gebouw in het patrimonium van de gemeenten te houden,
reden waarom de verkoopprocedure opgestart werd.

In dit verband kan verwezen worden naar de gemeenteraadsbeslissing van 14 november
2005, punt 1.14, waarbij onder meer akte werd genomen van de eenzijdige
aankoopverbintenis die onderschreven werd door de gesubsidieerde Vrije Basisschool
Sint-Katrien. Verwezen kan ook worden naar de collegebeslissing van 16 juni 2010 en naar
de principiële collegebeslissing van 17 februari 2014 .

Argumentatie
Bij akte van 27 maart 2006,verleden door toedoen van notaris C. Lambrecht, werd in
functie van de bouw van een polyvalente zaal (o.m dienstig als buurthuis) een
erfpachtrecht verleend door de kerkfabriek aan Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Aangezien
het gebouw werd opgericht op grond van de gemeente Kuurne trad Kuurne op als
bouwheer. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 27 april 2007. De
kostprijs van het gebouw werd verdeeld op basis van de bevolkingscijfers die gelden
(alsdan van toepassing waren) voor de parochie: 23,21% voor Kuurne, 19,95% voor
Lendelede en 56,84% voor Kortrijk.

Uit de eindafrekening der werken kwam te blijken dat er drie loten waren, zijnde het lot 1
ruwbouw, afwerking en aanleg omgeving voor een totaal bedrag van 421.319,96 euro,
BTW inclusief, het lot 2 elektrische installatie voor een totaal bedrag van 38.545,95 euro,
BTW inclusief en het lot 3 centrale verwarming, ventilatie en sanitair voor een totaal
bedrag van 125.050,62 euro, BTW inclusief. De totale kost bedroeg dus 584.916,53 euro.
De verkoopprijs van het gebouw werd geschat op 630.000 euro.

Inmiddels is het zo dat deze polyvalente zaal als buurthuis uitgebaat wordt door de VZW
Buurthuis Sint-Katrien, die hiertoe opgericht werd, met gedeeld gebruik ook door de
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Katrien.

Na intensieve onderhandelingen met alle partijen kon een akkoord bereikt worden dat
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1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  

vastgelegd is in het thans voorgelegde ontwerp van akte.

De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van akte kunnen als volgt worden
samengevat:

- de gemeenten verkopen het door hen opgerichte gebouw aan de VZW Katholiek
Basisonderwijs Heule tegen een globale prijs van 630.000 euro (schattingsprijs). 56,84%
(358.092 euro) van de koopprijs komt aan de stad Kortrijk toe. De kerkfabriek verkoopt de
onderliggende grond aan de VZW tegen een prijs van 186.354 euro;

- de erfpachtakte van 2006 komt uiteraard te vervallen door de vereniging in één hand (de
VZW Katholiek Basisonderwijs Heule wordt eigenaar van grond én gebouw, geen gesplitste
eigendomssituatie meer);

- de VZW Katholiek Basisonderwijs Heule verbindt er zich toe het aangekochte gebouw
steeds als een goed huisvader te onderhouden, zodat de bestaande buurtwerking er op
behoorlijke wijze kan verdergezet worden;

- bij eventuele latere verkoop van het goed verkrijgen de drie gemeenten een
voorkeurrecht tot aankoop (extra waarborg voor de continuïteit van de buurtwerking).

 

 

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 voorgelegde ontwerptekst van akte van verkoop van de polyvalente
zaal, ook dienstig als buurthuis( 't Senter), Sint - Katrienplein te Kuurne, zoals opgenomen
in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/gemeenteraad 14 november
2005.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis, akte 2006.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis, cbs 17 februari
2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis,cbs 16062010.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis,eenzijdige
verbintenis.pdf
Bijlage bij dit besluit: Buurthuis,plan.pdf
Bijlage bij dit besluit: buurthuis,akte.pdf

75 / 259



76 / 259



77 / 259



78 / 259



79 / 259



80 / 259



81 / 259



82 / 259



83 / 259



84 / 259



85 / 259



86 / 259



87 / 259



88 / 259



15 2014_GR_00072 Polyvalente zaal, ook dienstig als
buurthuis ('t Senter) -
Gebruiksovereenkomst - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Destijds hebben de gemeenten Lendelede en Kuurne en de stad Kortrijk de beslissing
genomen om samen een polyvalente zaal te bouwen op de wijk Sint-Katharina en meer
bepaald op gronden (gelegen in Kuurne) van de kerkfabriek Sint-Katharina.

Het was niet de bedoeling dit gebouw in het patrimonium van de gemeenten te houden,
reden waarom de verkoopprocedure opgestart werd. Het was en is wel de bedoeling om
de buurtwerking in dit gebouw verder te garanderen en dit voor de resterende duur van
het erfpachtrecht, op basis waarvan het gebouw opgericht werd.

In dit verband kan verwezen worden naar de gemeenteraadsbeslissing van 14 november
2005, punt 1.14, waarbij onder meer akte werd genomen van de eenzijdige
aankoopverbintenis die onderschreven werd door de gesubsidieerde Vrije Basisschool
Sint-Katrien. Verwezen kan ook worden naar de collegebeslissing van 16 juni 2010 en naar
de principiële collegebeslissing van 17 februari 2014 .

Argumentatie
Bij akte van 27 maart 2006,verleden door toedoen van notaris C. Lambrecht,werd in
functie van de bouw van een polyvalente zaal (o.m dienstig als buurthuis) een
erfpachtrecht verleend door de kerkfabriek aan Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Aangezien
het gebouw werd opgericht op grond van de gemeente Kuurne trad Kuurne op als
bouwheer. De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 27 april 2007. De
kostprijs van het gebouw werd verdeeld op basis van de bevolkingscijfers die gelden
(alsdan van toepassing waren) voor de parochie: 23,21% voor Kuurne, 19,95% voor
Lendelede en 56,84% voor Kortrijk.

Inmiddels is het zo dat deze polyvalente zaal als buurthuis uitgebaat wordt door de VZW
Buurthuis Sint-Katrien, die hiertoe opgericht werd, met gedeeld gebruik ook door de
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Katrien. Het is altijd de bedoeling geweest de
buurtwerking te kunnen blijven verzekeren in dit gebouw, ook na verkoop ervan.

Na intensieve onderhandelingen met alle partijen kon een akkoord bereikt worden dat
vastgelegd is in het thans voorgelegde ontwerp van gebruiksovereenkomst.

De opgemaakte ontwerptekst legt de link met het ontwerp van akte van verkoop.Dit
ontwerp van akte stelt onder punt III van de rubriek “Bijzondere Voorwaarden” het
volgende: “ De koopster (lees: de VZW Katholiek Basisonderwijs Heule) verbindt zich ertoe
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het door haar gekochte goed als een goed huisvader te onderhouden en dit op dermate
wijze dat de bestaande buurtwerking er op behoorlijke wijze kan verder gezet worden.
Partijen zullen dienaangaande nog een onderhandse gebruiksovereenkomst tussen hen
afsluiten.”

De belangrijkste bepalingen van dit ontwerp van gebruiksovereenkomst kunnen als volgt
worden samengevat:

- Er wordt door de koper, de VZW Katholiek Basisonderwijs Heule, ingestemd met een
verdere ongestoorde buurtwerking in de polyvalente zaal tot 26 maart 2056, zijnde de
resterende duur van het erfpachtrecht op basis waarvan het gebouw werd opgericht. In dit
verband wordt verwezen naar de bijlage bij de overeenkomst “Verslag overleg VBS
Sint-Katrien en vzw Buurthuis Sint-Katrien dd. 20/11/13 16u ’t Senter”. De afspraken die in
dit document (met bijlagen) zijn opgenomen zijn bindend voor alle partijen betrokken bij
huidige overeenkomst. Deze afspraken kunnen enkel gewijzigd worden met unaniem
akkoord van alle partijen;

- De stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede betalen vooraf ter compensatie
van voormeld gebruik een eenmalige gebruiksvergoeding van 189.000 euro, die als volgt
opgesplitst wordt: stad Kortrijk 107.427,60 euro, gemeente Kuurne 43.866,90 euro en
gemeente Lendelede 37.705,50 euro (Berekening volgens de geldende verdeelsleutel);

- In geval van uitoefening van het voorkeurrecht tot aankoop door de stad Kortrijk en de
gemeenten Kuurne en Lendelede, voorkeurrecht dat voorzien is in het ontwerp van akte
van verkoop, alsdan het bedrag van de koopprijs zal verminderd worden op basis van de
navolgende formule: 189.000 euro x aantal niet verstreken gebruiksmaanden : totaal
aantal gebruiksmaanden te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de koopakte
en onderhavige overeenkomst. Het bedrag van 189.000 euro wordt in dit geval
geïndexeerd;

- De stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede gelasten, tot herroeping van de
opdracht, de VZW Buurthuis ’t Senter met de uitbating van voormelde polyvalente zaal als
buurthuis en dit met inachtneming van de vastgelegde afspraken

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Verwezen wordt naar de nota in verband met de verkoop van de polyvalente zaal. Voor het
verder (gedeeld) gebruik als buurthuis dient een eenmalige vergoedind betaald te worden.
Het stadsaandeel hierin bedraagt 107.427,6 euro. De akte van verkoop en de
gebruiksovereenkomst worden op dezelfde dag ondertekend en de verrekening gebeurt
onmiddellijk.
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1.  

2.  
3.  

4.  

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Motivering:

<p><br />De verkoop van het gebouw is voor de stad eigenlijk
de terugvordering van de investeringstoelage die hiervoor aan de
gemeente Kuurne werd toegekend voor de bouw van het
buurthuis.&nbsp; Bij de budgetwijziging van juli dient derhalve
hiervoor zowel de ontvangst van de terugvordering als het
uitgave krediet voor de &eacute;&eacute;nmalige
gebruiksvergoeding&nbsp;opgenomen te worden.&nbsp;&nbsp;
Het visum kan verleend worden omdat de akte pas na de
gemeenteraad van juli getekend wordt.</p>

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
in te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van gebruiksovereenkomst van de
polyvalente zaal, Sint - Katrienplein te Kuurne, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis,gebruiksovereenkomst met bijlage.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/buurthuis,akte.pdf
Bijlage bij dit besluit: C:/Users/wdjdyves/Documents/Buurthuis,eenzijdige
verbintenis.pdf
Bijlage bij dit besluit: Buurthuis t Senter - gebruiksovereenkomst.pdf
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16 2014_GR_00073 Groeningeheem - Bouw van een nieuwe
jeugdhostel. Juridisch - financiële
constructie. Wijziging
samenwerkingsovereenkomst -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De samenwerkingsovereenkomst die op 31 januari 2011 gesloten werd met Toerisme
Vlaanderen in verband met de bouw van een nieuwe jeugdhostel op het domein van het
Groeningeheem, Passionistenlaan te Kortrijk, dient op een aantal punten gewijzigd te
worden. Daartoe wordt een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd, ter
goedkeuring door de gemeenteraad.

Argumentatie
De jeugdherberg op de site van het Groeningeheem, Passionistenlaan te Kortrijk, voldeed
niet meer aan de moderne noden, reden waarom er gezocht werd naar een samenwerking
om een nieuwe infrastructuur te kunnen realiseren.

Dit zoeken resulteerde in een samenwerking die kan aanzien worden als een heel mooi
voorbeeld van publiek - publieke samenwerking, met als partners Toerisme Vlaanderen
(die 4.000.000 euro inbrengt, thans op te trekken tot 4.225.000 euro, zie hierna), de
provincie, Vives en Howest. De inbreng van de stad bestaat uit grond en (oude)
gebouwen.

De eerste stap ter verwezenlijking van dit project bestond in de goedkeuring en
ondertekening van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, met Toerisme
Vlaanderen, waarbij de krachtlijnen van de projectaanpak worden vastgelegd. Deze
overeenkomst werd ondertekend op 31 januari 2011, nadat de ontwerptekst was
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 08 november 2010, punt 29. Deze
overeenkomst heeft dus betrekking op de structuur van de samenwerking, de modaliteiten
met betrekking tot de bouwwerken en de immobiliaire afspraken (later verlenen van een
recht van erfpacht aan Toerisme Vlaanderen).

In zitting van 12 september 2011 keurde de gemeenteraad vervolgens een tweede
samenwerkingsovereenkomst goed die op 30 september 2011 gesloten werd met Toerisme
Vlaanderen en met de exploitant van het jeugdhostel, de VZW Vlaamse Jeugdherbergen.
Deze overeenkomst regelt de betrokkenheid van de exploitant bij de realisatie van het
project. Deze overeenkomst voorzag ook dat de stad tijdelijk zelf een huurovereenkomst
zou sluiten met de exploitant in het geval de voorlopige oplevering van het jeugdhostel zou
plaats gevonden hebben voor 01 januari 2014 (Er werd immers in de eerste
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1.  
2.  
3.  

overeenkomst contractueel vastgelegd dat Toerisme Vlaanderen in elk geval nooit voor 01
januari 2014 erfpachter zou worden en dus ook geen huurovereenkomsten zou kunnen
sluiten). Dit doet zich nu evenwel niet voor want de voorlopige oplevering is voor een
latere datum voorzien (zie hierna).

Nu wordt voorgesteld de overeenkomst van 31 januari 2011 te wijzigen op een aantal
punten en dit door middel van een addendum. Deze wijzigingen betreffen het volgende:

- in de beschrijving van het totaalproject wordt de indoor-sportaccommodatie geschrapt.
Dit gebeurt omwille van reden van budgetbeheersing en met instemming van alle partners.
Deze indoor-sportaccommodatie blijft wel onderdeel van het masterplan en kan later, los
van de samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Vlaanderen, altijd nog gerealiseerd
worden.

- artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst wordt gewijzigd in die zin dat het
verlijden van de authentieke akte van erfpacht wordt voorzien tegen uiterlijk 01 maart
2015 in plaats van tegen uiterlijk 01 december 2014. Het blijft echter de bedoeling om de
oorspronkelijke timing te respecteren maar veiligheidshalve wordt een marge voorzien.

- artikel 12.2 van de overeenkomst wordt gewijzigd in die zin dat de eenmalige
erfpachtcanon die te betalen is door Toerisme Vlaanderen opgetrokken wordt van
4.000.000 euro tot 4.225.000 euro. Deze mogelijkheid tot verhoging van het bedrag van
de canon was al voorzien in het artikel 12.3 voor wijzigingen aan het jeugdhostel op
verzoek van Toerisme Vlaanderen wat dus in casu het geval is.

- artikel 16 van de overeenkomst wordt gewijzigd teneinde juridisch in orde te zijn met de
feitelijke situatie op vandaag. In de overeenkomst was voorzien dat er een uitvoerbare
gunningsbeslissing moest genomen zijn op uiterlijk 31 december 2012. Dit wordt nu
gewijzigd in 01 september 2013.

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 het voorgelegde ontwerp van addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst die op 31 januari 2011 werd gesloten met Toerisme
Vlaanderen, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Jeugdherberg,081110.pdf
Bijlage bij dit besluit: jeugdherberg,12092011.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jeugdherberg,addendum,finaal.2.docx
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Blz. 1

ADDENDUM BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

TUSSEN:

TOERISME VLAANDEREN,  intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de 
Vlaamse Gemeenschap, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
ondergetekende(n), 

hierna genoemd “TOERISME VLAANDEREN”,

EN:

De  STAD  KORTRIJK,  met  zetel  te  8500  Kortrijk,  Grote  Markt  54,  hierbij  rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren 
Vincent  Van  Quickenborne,  burgemeester  en  Geert  Hillaert,  stadssecretaris,  in  toepassing  van 
artikel  182 van het  gemeentedecreet  en in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad 
van……….

hierna genoemd “STAD KORTRIJK”,

allen gezamenlijk de “Partijen” en elk afzonderlijk de “Partij” genoemd,

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

Partijen wensen aan de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de realisatie van een nieuw 
jeugdhostel  te  Kortrijk,  gesloten  tussen  de  Partijen  op  31  januari  2011,  hierna  genoemd  de 
“Samenwerkingsovereenkomst”, een aantal wijzigingen door te voeren, die de Partijen in onderhavig 
addendum (hierna genoemd het “Addendum”) wensen vast te leggen. 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1. Wijziging van de onderdelen van het Totaalproject

De Partijen  komen  overeen  om het  onderdeel  “indoor-sportaccommodatie”  als  onderdeel  van  het  
Totaalproject,  zoals  omschreven  in  de  Samenwerkingsovereenkomst,  te  schrappen,  zodat  dit  niet  
langer deel uitmaakt van dit Totaalproject. Bijgevolg moet onder het Jeugdhostel, zoals omschreven in 
de samenwerkingsovereenkomst,  vanaf  inwerkingtreding van het  Addendum, het  volgende worden 
verstaan (zie onderaan blz. 1 en bovenaan blz. 2 van de Samenwerkingsovereenkomst):

“- Jeugdhostel, bestaande uit:

o 100 tot 120-tal bedden (voorlopig geraamd op 116) verdeeld in 1, 2, 4 en 6-
persoonskamers;
o Inkomsthal met receptie,  bagageruimte,  lockers,  administratieve ruimte, een  
restaurant/eetruimte, eventueel een jongerencafé, zithoek, internethoek, voldoende  
bergruimte,  was-  en  droogruimte,  voldoende  gemeenschappelijke  sanitaire  
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Blz. 2

voorzieningen,  vergaderlokalen,  een  grootkeuken,  conciërgewoning,  eventueel  
fietsenberging, …
o Een voldoende uitgeruste en toegankelijke toegang vanaf de openbare weg;

Hierna genoemd “het Jeugdhostel”.

Hierbij  aansluitend  komen  Partijen  uitdrukkelijk  overeen  dat,  indien  Stad  Kortrijk  buiten  de 
Samenwerkingsovereenkomst en het addendum om alsnog tot de realisatie van voornoemde indoor-
sportaccommodatie zou overgaan, overeenkomstig het goedgekeurde masterplan, dit in geen enkel 
geval  en op geen enkel  moment aanleiding kan geven tot  een verhoging van het  bedrag van de 
eenmalige erfpachtcanon zoals bepaald in artikel 12.2. van de Samenwerkingsovereenkomst of om het 
even welke andere bijkomende vergoeding, verschuldigd door TOERISME VLAANDEREN aan STAD 
KORTRIJK, bovenop deze erfpachtcanon, tenzij de Partijen dit anders zouden overeenkomen.

Artikel 2. Wijziging van artikel 11 van de Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 11 van de Samenwerkingsovereenkomst wordt integraal vervangen door volgende bepaling:

“Voor zover de voorlopige oplevering van het Jeugdhostel heeft plaatsgevonden overeenkomstig de 
bepalingen  van  artikel  10  van  de  Samenwerkingsovereenkomst,  zal  TOERISME  VLAANDEREN 
overgaan tot het verwerven van een erfpachtrecht op dit Jeugdhostel. De authentieke akte zal verleden 
worden ten vroegste op 1 januari 2014 en uiterlijk op 1 maart 2015.

In  de  erfpachtovereenkomst  zal  tevens  bepaald  worden  op  welke  wijze  Partijen  verder  zullen 
samenwerken tijdens de duurtijd van het erfpachtrecht met het oog op een efficiënte exploitatie van het 
Jeugdhostel.” 

Artikel 3. Wijziging van artikel 12.2 van de Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 12.2 van de Samenwerkingsovereenkomst wordt integraal vervangen door volgende bepaling:

“Conform  artikel  12.3  van  de  Samenwerkingsovereenkomst  zal  de  initieel  overeengekomen 
erfpachtcanon van 4.000.000 € vermeerderd worden met een bedrag van 225.000€.

De Partijen komen aldus overeen dat TOERISME VLAANDEREN voor het erfpacht op het Jeugdhostel 
een eenmalige erfpachtcanon verschuldigd is ten bedrage van 4.225.000 EUR.”

Artikel 4. Wijziging van artikel 16 van de Samenwerkingsovereenkomst

Artikel 16 van de Samenwerkingsovereenkomst wordt integraal vervangen door volgende bepaling:

“Indien en voor zover door de Partijen kan worden vastgesteld dat:

− de projectgronden niet worden verworven door de STAD KORTRIJK;
− de nodige vergunningen voor de realisatie van het Jeugdhostel niet worden verleend;
− geen uitvoerbare gunningsbeslissing wordt genomen voor de realisatie van het Jeugdhostel  

uiterlijk op 1 september 2013.

dan wordt de Overeenkomst van rechtswege beëindigd ex nunc vanaf het moment van vaststelling dat  
één  van  de  hierboven  vernoemde  hypothesen  zich  voordoet,  onverminderd  het  bepaalde  in  de  
artikelen 6.1 en 7.3 van de Overeenkomst.

Indien  het  zich  voltrekken  van  een  van  deze  hypothesen  niet  het  gevolg  is  van  één  van  de  
contractspartijen, heeft geen van de partijen recht op enige schadevergoeding.”

Artikel 5. Inwerkingtreding 

Onderhavig Addendum treedt in werking op datum van ondertekening door de Partijen.
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Blz. 3

Opgemaakt  te  _____________________,  op  _____________________  in  2  (twee)  originele 
exemplaren waarbij iedere Partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de STAD KORTRIJK Voor TOERISME VLAANDEREN

De heer  Geert Hillaert De heer Peter De Wilde
Stadssecretaris administrateur-generaal

De heer Vincent Van Quickenborne             Met de goedkeuring van de heer Geert
Burgemeester Bourgeois, Viceminister-president van 

de Vlaamse Regering en Vlaamse
Minister  van  Bestuurszaken, 
Binnenlands  Bestuur,  Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand.
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17 2014_GR_00087 Juridische zaken - Autostaanplaatsen
Serre Vandendriessche,
Sint-Denijsestraat. Overdracht. -
Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00518 - Juridische zaken - Autostaanplaatsen Serre Vandendriessche,
Sint-Denijsestraat. Overdracht. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 09.07.2007 tot de verhuur van 16
autostaanplaatsen (8 autostaanplaatsen van 16m² en 8 autostaanplaatsen van 14,5m²) en
8 tuinbergingen in de heringerichte serre Vandendriessche, gelegen Sint-Denijsestraat 156
te 8500 KORTRIJK.

De autostaanplaatsen worden via een modelhuurovereenkomst (goedgekeurd door de
gemeenteraad) aan de nabije buurtbewoners verhuurd. Deze modelhuurovereenkomst
voorziet een opzeg van 3 maanden. Op heden is er een wachtlijst van geïnteresseerde
buurtbewoners. Bij een opzeg door een van de huurders wordt de eerstvolgende persoon
op de wachtlijst aangeschreven en wordt de vrijgekomen autostaanplaats aan deze
persoon aangeboden.

De huurprijs voor de autostaanplaatsen bedraagt op heden 29,35 euro (excl. BTW) voor
een autostaanplaats van 16 m² en 27,09 euro (excl. BTW) voor een autostaanplaats van
14,5 m², deze huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd (huidige totale maandelijkse
huuropbrengs 451,52 euro). Daarnaast betalen de huurders ook nog een jaarlijks forfait
van 17,00 euro voor de kosten van de verlichting van het gebouw (totaal van 272,00 euro
per jaar).

Het beheer van het verhuren van de autostaanplaatsen zit momenteel verspreid over
verschillende directies, namelijk directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling -
team Gebiedswerking (globaal beheer van de serre), directie Bedrijfsvoering - team
Exploitatie (technische ondersteuning en herstellingen), directie Bedrijfsvoering - team
Kernadministratie (financiële opvolging) en Communicatie en Recht (opmaak en
ondertekening huurovereenkomsten).

Daar de expertise omtrent (buurt) parkeren vooral bij het AGB PARKO zit, besliste het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 31.03.2014 principieel in te
stemmen met de overdracht van het beheer van de autostaanplaatsen aan het AGB
PARKO.
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Argumentatie
Voor de overdracht van het beheer van de autostaanplaatsen en de ingebruikgave van de
ruimte waar de autostaanplaatsen zich bevinden werd een overeenkomst door
Communicatie en Recht opgemaakt.

De belangrijkste elementen van deze overeenkomst zijn:

de ruimte waar de autostaanplaatsen zich bevinden wordt in gebruik gegeven, het AGB
PARKO heeft ook toegang tot de ruimte waar de tellers en nutsvoorzieningen zich
bevinden;
de ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de serre te gebruiken voor het
verder verhuren van de 16 autostaanplaatsen aan buurtbewoners;
de overeenkomst (ingebruikgeven ruimte en overdracht beheer) neemt een aanvang
vanaf 1 juni 2014;
er is geen gebruiksvergoeding verschuldigd, er dient wel een forfaitaire vergoeding van
500,00 euro per jaar betaald te worden voor elektriciteitskosten;
het AGB PARKO verbindt er zich toe om de ruimte te onderhouden als een goed
huisvader, de serre zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en propere
toestand gehouden worden;
het AGB PARKO zal instaan voor alle herstellingen (ook de grove) van beschadigingen
aan de serre en toegangspoort tot de ingebruikgegeven serre; wel dient de stad
voorafgaand aan het uitvoeren van structurele/grove herstellingen op de hoogte
gebracht te worden;
het AGB PARKO zal alle nodige voorzorgen nemen om elke mogelijke schade aan de
serre en toegangspoort te voorkomen;
alle schadegevalen welke hun oorzaak vinden in de gebruikte serre of het gebruik dat
ervan gemaakt wordt, vallen exclusief ten laste van het AGB PARKO. De stad wordt dan
ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende deze
periode;
het AGB PARKO dient alle nodige en nuttige voorzorgen te nemen ten einde te
voorkomen dat het gebruik van voormelde serre overlast/burenhinder medebrengt;
de stad of een van haar aangestelden heeft ten allen tijde toegang tot de in gebruik
gegeven ruimte;
de serre dient maximaal vijf keer per jaar op vraag van de stad vrijgemaakt te worden,
dit laat toe dat buurtverenigingen de serre kunnen aanwenden voor het organiseren van
buurtondersteunende initiatieven;
het AGB PARKO neemt alle lopende huurovereenkomsten inzake de 16
autostaanplaatsen over en zal dan ook in alle rechten en plichten van de stad,
tegenover de huidige huurders treden;
het AGB PARKO neemt akte van de huidige huurprijzen en modaliteiten, het staat het
AGB PARKO echter vrij om deze aan te passen rekening houdend met de bepalingen
opgenomen in de huidige huurovereenkomsten;
het AGB PARKO zal de huidige wachtlijst respecteren.

Er wordt geen gebruiksvergoeding aan het AGB PARKO gevraagd daar dit in tegenspraak
zou zijn met de afgesloten beheersovereenkomst dd. 01.09.2009 waaruit bij samenlezing
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1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

van de artikels 2 §1 2°, 4 §1 en 15 afgeleid kan worden dat volgens de geest van de
beheersovereenkomst geen gebruiksvergoeding gevraagd kan worden aan het AGB
PARKO daar alle inkomsten of opbrengsten aan het AGB PARKO toekomen. Het vragen van
een gebruiksvergoeding zou als een afroming van de inkomsten/opbrengsten aanzien
kunnen worden.

De huuropbrengsten van de tuinbergingen ten bedrage van 894,24 euro blijven wel door
de stad behouden daar ook het beheer voor deze tuinbergingen bij de stad blijft.

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 overdracht van het beheer van 16 autostaanplaatsen in de serre
Vandendriessche, gelegen in de Sint-Denijsestraat te 8500 KORTRIJK, en hiertoe deze
autostaanplaatsen in gebruik te geven middels de overeenkomst zoals hierna opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/verhuur/Sint-Denijsestraat -
garages serre/algemeen/grondplan serres.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/verhuur/Sint-Denijsestraat -
garages serre/algemeen/gemeenteraadsbeslissing dd. 9 juli 2007.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/immobilin/verhuur/Sint-Denijsestraat -
garages serre/overdracht naar PARKO/uitgestelde nota CBS 02.12.2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: ondertekende beheersovereenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: overeenkomst.pdf
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OVEREENKOMST 
 

Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds AGB PARKO: 
 
1. Partij enerzijds, zijnde 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 van ...............................................................................(datum aanvullen) ; 

 
 
2. Partij anderzijds, zijnde AGB PARKO, ondernemingsnummer 0365.251.025, met maatschappelijke 

zetel te 8500 KORTRIJK, Grote Markt 54, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door ....................... 
..........................................................................................................................................(naam +functie);  

 
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
In de heringerichte Serre Vandendriessche, gelegen Sint-Denijsestraat 156 te 8500 KORTRIJK, 
bevinden zich 16 autostaanplaatsen, deze autostaanplaatsen worden tot op heden door de stad 
Kortrijk verhuurd aan de onmiddellijke buurtbewoners. Daar het AGB PARKO echter een grotere 
expertise op het vlak van ‘parkeren’ heeft wenst de stad Kortrijk het beheer van deze 
autostaanplaatsen onder welbepaalde voorwaarden aan het AGB PARKO over te dragen. 
 
Partijen wensen hiertoe een overeenkomst af te sluiten, overeenkomstig wat volgt: 
 

INGEBRUIKGEVING RUIMTE 
 
Artikel 1 Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, het deel van de 

heringerichte serre Vandendriessche, gelegen Sint-Denijsestraat 156 te 8500 KORTRIJK, 
dat 16 autostaanplaatsen herbergt (hierna ‘serre’ genoemd). Deze ruimte is met blauwe 
omkadering aangeduid op het plan in bijlage. Partij anderzijds heeft ook toegang tot de 
ruimte waar de tellers en nutsvoorzieningen van de serre zich bevinden. 

 
Artikel 2  De serre wordt door partij enerzijds in gebruik gegeven aan partij anderzijds, die 

aanvaardt, voor onbepaalde duur, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, 
verpachting of verhuring en dit vanaf 1 juni 2014. Elk van de partijen kan mits inachtneming 
van een opzegtermijn van drie maanden per aangetekend schrijven huidige overeenkomst 
opzeggen. 

 
Artikel 3  Voor deze ingebruikgeving is geen gebruiksvergoeding verschuldigd. Partij anderzijds zal 

wel instaan voor de betaling van de elektriciteitskosten middels het betalen van een 
forfaitaire vergoeding aan partij enerzijds. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt per jaar 
500,00 euro. Partij enerzijds zal hiertoe een factuur aan partij anderzijds richten. Partij 
anderzijds verbindt er zich toe om deze factuur te betalen conform de betalingsmodaliteiten 
vermeld op de factuur.  

 
Artikel 4  De ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de serre te gebruiken voor het verder 

verhuren van 16 autostaanplaatsen, voor het plaatsen van een auto of fiets, aan burgers 
van de stad Kortrijk  

 
Artikel 5  Partij anderzijds verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven ruimte te onderhouden als 

een goed huisvader. De serre zal dus in elk geval in een permanente verzorgde en propere 
toestand gehouden worden.  

 
Artikel 6  Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mede in dat zij zal instaan voor alle 

herstellingen (ook de grove) van beschadigingen aan de serre en toegangspoort tot de 
serre. Partij anderzijds zal partij enerzijds voorafgaand het uitvoeren van structurele/grove 
herstellingen hiervan op de hoogte stellen. 
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Partij anderzijds verbindt er zich toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke mogelijke 
schade aan de serre en toegangspoort te voorkomen. 

 
Artikel 7  Partij anderzijds stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, 

welke hun oorzaak vinden in de gebruikte serre of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, 
exclusief ten hare (van partij anderzijds) laste zijn; 
Partij enerzijds wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-
aansprakelijkheid gedurende deze periode. 

 
Partij anderzijds verbindt er zich in dit verband toe om alle nodige verzekeringscontracten 
waaronder een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering te sluiten en 
hiervan zo spoedig mogelijk afschrift voor te leggen aan partij enerzijds . 

 
Artikel 8 Partij anderzijds verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 

nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde serre overlast/burenhinder 
medebrengt. Bij gebruik van de serre conform artikel 10 zal de gebruiker alle nodige en 
nuttige voorzorgen dienen te nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van de serre 
overlast/burenhinder medebrengt. 

 
Artikel 9  Partij enerzijds of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven 

serre om deze te bezichtigen. 
 
Artikel 10 Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mede in dat de ingebruikgegeven serre 

maximaal een vijftal keer per jaar op de vraag van partij enerzijds vrijgemaakt dient te 
worden. Partij enerzijds zal partij enerzijds hier minstens een maand op voorhand 
schriftelijk van op de hoogte stellen. Partij anderzijds zal alle nodige maatregelen en 
voorzorgen treffen zodat de serre vrij is op het door partij enerzijds gevraagde moment. 

 
MODALITEITEN  

 
Artikel 11 Partij anderzijds neemt alle lopende huurovereenkomsten inzake de 16 autostaanplaatsen 

van partij anderzijds over en treedt dan ook in alle rechten en plichten van partij enerzijds 
tegenover de huidige huurders van de autostaanplaatsen. Partij anderzijds verklaart 
uitdrukkelijk de lopende huurovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en 
plichten te respecteren. 

 
Artikel 12 In de lopende huurovereenkomsten is een waarborg van 60,00 voor het 

toegangscontrolesysteem bedongen. Partij enerzijds zal de door haar ontvangen 
waarborgen aan partij anderzijds doorstorten. Het is dan aan partij anderzijds om deze 
borgen ten gepaste tijde vrij te geven. 

 
Artikel 13 Partij anderzijds neemt akte van de huidige huurprijzen en de modaliteiten tot indexering 

van deze prijzen. Het staat partij anderzijds vrij deze huurprijzen, mits inachtneming van de 
bepalingen opgenomen in de huurovereenkomsten en toepasselijke wetgeving, aan te 
passen. 

 
Artikel 14 Partij anderzijds neemt akte van de op heden bestaande wachtlijst (bijlage I) voor een 

autostaanplaats in de serre en verbindt er zich toe deze te respecteren bij toekenning van 
vrijgekomen autostaanplaatsen in de serre. 

 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op 
 
Partij anderzijds,   Partij enerzijds 
 
Namens het AGB PARKO  Namens de stad Kortrijk, 

De stadssecretaris De burgemeester, 
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     G. HILLAERT   V. VAN QUICKENBORNE 
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1.  
2.  
3.  

Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht

18 2014_GR_00083 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk. -
Vervanging van een lid van het
beheerscomité van Ontmoetingscentrum
Marke. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 1 april 2014 geeft de fractie sp.a aan dat zij haar vertegenwoordiger in het
beheerscomité van het OC Marke, mevrouw Christine Deprez, wenst te vervangen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 negen leden af te vaardigen als
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van Ontmoetingscentrum
Marke, waaronder namens sp.a, mevrouw Christine Deprez.

Per e-mail van 1 april 2014 geeft de fractie sp.a aan dat zij mevrouw Christine Deprez
wenst te vervangen door de heer Tjalle Groen als haar vertegenwoordiger in het
beheerscomité van het OC Marke.

Juridische grond
artikel 246, §2 Gemeendecreet en de artikelen 7 en 13 Statuten VZW Ontmoetingscentra
Kortrijk

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 heer Tjalle Groen af te vaardigen namens sp.a als vertegenwoordiger van de Stad
Kortrijk in het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke ter vervanging van mevrouw
Christine Deprez.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: GR 01-07-2013 - vertegenwoordigers OC.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Tomas Bulcaen - 01-04-2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten Ontmoetingscentra Kortrijk.pdf

107 / 259



Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Beheer Openbaar Domein

19 2014_GR_00094 B.O.D. Vernieuwen van trottoirs 2014 -
Vernieuwen van trottoirs - 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). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

Argumentatie
Op basis van binnengekomen meldingen via 1777 wordt plaatselijk herstel toegepast via de
aanneming "Kleinschalige voetpadherstellingen". Daar waar 'plaatselijk' herstel
ontoereikend is, is heraanleg van het voetpad noodzakelijk.

Ook straten waar geen voetpaden zijn aangelegd, of waar het voetpad gedeeltelijk
ontbreekt, komen in aanmerking voor deze aanbesteding.

Volgende straten komen in aanmerking voor heraanleg:

Bruyningstraat (ontbrekend stuk voetpad tussen Pottelberg en huisnr. 24, pare kant)
Bellegemkerkdreef (t.h.v. school)
Vlasschaard
Doorniksewijk (pare kant tussen Walle en Burg. Pyckestraat, onpare kant tussen Walle
en Toekomststraat)

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Vernieuwen van trottoirs 2014 ter goedkeuring voor.
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 308.111,01 (incl. BTW). Op artikel 2014
/ IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240000 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
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1.  
2.  

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Artikel 2014 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240000
/ € 308.111,01 (incl. BTW)

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Vernieuwen van trottoirs", zoals ze vervat zijn in het
bestek "B.O.D. Vernieuwen van trottoirs 2014", opgemaakt door het team Beheer
Openbaar Domein op 16 april 2014, vast te stellen.

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bestek B.O.D. Vernieuwen voetpaden 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Raming Heraanleg trottoirs 2014.pdf

Planning en Openbaar Domein

20 2014_GR_00095 Herinrichting Pres. Kennedylaan -
Addendum op de
samenwerkingsovereenkomst
stad-Vlaams gewest - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De (ruime) site Hoog-Kortrijk is een stadsdeel in volle ontwikkeling met de campus van het
AZ Groeninge (in aanbouw), de ontwikkeling van het Beneluxpark en de centralisatie van
de Barco-vestigingen op Hoog Kortrijk. Om te onderzoeken in welke mate de huidige
verkeersinfrastructuur dient aangepast te worden om de bijkomende verkeersstromen op
te vangen, werd een mobiliteitsplan Hoog-Kortrijk opgemaakt (2007) voor het hele gebied,
waarin een analyse werd gemaakt van de probleempunten en een aantal concepten
worden voorgesteld.
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In het mobiliteitsplan Hoog-Kortrijk werden een aantal maatregelen voorgesteld om de
(duurzame) bereikbaarheid van Hoog Kortrijk te garanderen. Eén van de voorgestelde
actiepunten is de herinrichting van de President Kennedylaan zodat die de toekomstige
verkeersstromen kan verwerken en de doorstroming van het openbaar vervoer en de
bereikbaarheid per fiets verbetert.

Ondertussen werd het eerste deel van de Pres. Kennedylaan (tussen de
Doorniksesteenweg en de Beneluxlaan) reeds heringericht. In de loop van dit jaar wordt
gestart met de herinrichting van de Kennedylaan tussen de Beneluxlaan en de
Munkendoornstraat.

Argumentatie
Voor de herinrichting van de President Kennedylaan heeft de stad een aantal modules (11,
14, 16 en 17) afgesloten met het Vlaamse Gewest en de VVM De Lijn
(Gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2011). In die modules zijn de afspraken
vastgelegd over de taakverdeling en de kostenverdeling voor de herinrichting.

De stad heeft ook een samenwerkingsovereenkomst voor deze werken afgesloten met het
Vlaams gewest (GR van 14 november 2011). In deze samenwerkingsovereenkomst werd
het Vlaams gewest aangeduid als aanbestedende overheid voor de herinrichting van de
Pres. Kennedylaan. In eerste instantie was het immers de bedoeling om de Pres.
Kennedylaan tussen de Beneluxlaan en de Marionetten in 1 deel aan te besteden. Er werd
hiervoor al een aanbestedingsdossier voorgelegd aan de gemeenteraad (GR van 14
november 2011).

De lopende procedure werd echter doorkruist door de “workshop Hoog Kortrijk” van
Leiedal in opdracht van de stad. Doel van deze workshop was om een lange termijn-visie
uit werken voor de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkeling van Hoog Kortrijk. Door
deze workshop werden de lopende procedures on hold gezet omdat men eerst wenste te
onderzoeken of de bestaande plannen nog verzoenbaar waren met de lange termijn-visie.
  

Het Vlaams gewest besliste daarop om het gedeelte van de Pres. Kennedylaan dat onder
hun beheer valt (het gedeelte tussen de Beneluxlaan en de Munkendoornstraat) apart aan
te besteden. Zij treden hierbij, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, op als
aanbestedende overheid.

Aangezien het resterend gedeelte van de Pres. Kennedylaan (en de toekomstige
verbindingsweg) onder het beheer van de stad valt, is het logisch dat de stad hier als
aanbestedende overheid optreedt. Hiervoor dient de samenwerkingsovereenkomst in die
zin te worden aangepast. Het Vlaams gewest heeft een voorstel tot addendum aan de
bestaande overeenkomst doorgestuurd.

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.  

1 .
het voorstel van addendum op de samenwerkingsovereenkomst d.d. 09/12/2011, zoals
opgenomen in bijlage, waarbij de stad Kortrijk als aanbestedende overheid wordt
aangeduid voor de herinrichting van de N323b (Pres. Kennedylaan) vanaf de Marionetten
tot de Munkendoornstraat en de aanleg van de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur
Bruyningpad van de Munkendoornstraat naar de gewestweg A014041 (afrit A14) goed te
keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende dossiers/1010___
President Kennedylaan en omgeving/Fase 1 - Aanvang/a_Algemene
basisinfo/Samenwerking vlaams Gewest/Samenwerkingsovereenkomst/Ondertekende
samenwerkingsovereenkomst Pres. Kennedylaan.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende dossiers/1010___
President Kennedylaan en omgeving/Fase 1 - Aanvang/a_Algemene
basisinfo/Samenwerking vlaams Gewest/addendum
samenwerkingsovereenkomst/brief Vlaams gewest.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende dossiers/1010___
President Kennedylaan en omgeving/Fase 1 - Aanvang/a_Algemene
basisinfo/Samenwerking vlaams Gewest/addendum
samenwerkingsovereenkomst/voorstel addendum samenwerkingsovereenkomst.pdf
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21 2014_GR_00098 Aanleg bypass Ei - Pres. Kennedylaan -
Prefinancieringsovereenkomst met het
Vlaams Gewest voor het ontwerp en de
veiligheidscoördinatie - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad sloot een studieovereenkomst af met het studiebureau Arcadis (gegund in het CBS
van 28 november 2006) voor het ontwerp en de veiligheidscoördinatie van:
1. de herinrichting van het kruispunt President Kennedylaan met de Munkendoornstraat als
een rotonde met inbegrip van de nodige aanpassingswerken aan de Munkendoornstraat
naar het bedrijventerrein President Kennedypark toe.
2. de herinrichting van het kruispunt President Kennedylaan met de Marionetten als een
rotonde en als ontsluiting van de toekomstig aan te leggen parkings voor de nieuwe kliniek
AZ Groeninghe.
3. de herinrichting van de President Kennedylaan tussen de rotonde Beneluxlaan en de
rotonde Marionetten.
4. de aanleg van een bypass ter hoogte van de rotonde President Kennedylaan -
Beneluxlaan, voor het verkeer komende van het Ei van Kortrijk in de richting naar de
President Kennedylaan toe.
5. de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, naast het huidige Bruyningpad, tussen de
President Kennedylaan (aansluitend op de voorziene rotonde aan de Munkendoornstraat)
en de autosnelweg E17 (aansluitend op de uitritconstructie naar het EI). Alleen verkeer
naar de E17 toe wordt voorzien.

De werken voor punt 4, de aanleg van de bypass zijn volledig ten laste van AWV. In die zin
is het ook logisch dat de kosten verbonden aan het ontwerp en de veiligheidscoördinatie
voor de bypass ten laste zijn van het Vlaams Gewest.

Argumentatie
De kosten voor het ontwerp en de veiligheidscoördinatie van de bypass werden echter,
overeenkomstig de afgesloten overeenkomsten met het studiebureau Arcadis,
 gefactureerd en betaald door de stad. Enkel de laatste factuur voor zowel het ontwerp als
de veiligheidscoördinatie werden nog niet betaald, omdat de stad eerst een regeling wou
treffen met het Vlaams Gewest om deze kosten terug te kunnen vorderen van het Vlaams
Gewest.

Het Vlaams Gewest is akkoord om de kosten voor het ontwerp en de
veiligheidscoördinatie terug te betalen. Hiervoor dient er een prefinancieringsovereenkomst
te worden afgesloten die bepaalt dat de stad de kosten voor het ontwerp en de
veiligheidscoördinatie zal prefinancieren en dat het Vlaams Gewest deze kosten zal

114 / 259



1.  

2.  
3.  

terugbetalen aan de stad. Het Vlaams Gewest heeft ondertussen een ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst aan de stad bezorgd. In art. 13 §4 zijn de bepalingen over
de prefinanciering door de stad en de terugbetaling door het Vlaams Gewest opgenomen.

Na het afsluiten van deze prefinancieringsovereenkomst kunnen de nog uitstaande
facturen aan het studiebureau worden betaald en kan de stad de volledige kosten voor het
ontwerp en de veiligheidscoördinatie terugvorderen van het Vlaams Gewest. 
 

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 het Vlaamse gewest
betreffende de ontwerpstudie voor de bypass ter hoogte van de rotonde President
Kennedylaan  - Beneluxlaan, voor het verkeer komende van het Ei van Kortrijk en dat zich
begeeft in de richting van de President Kennedylaan, zoals opgenomen in bijlage, goed te
keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: samenwerkingsovereenkomst prefinanciering ontwerp aanleg
van bypass.pdf
Bijlage bij dit besluit: 061221 (Ondertekend studiecontract stad Kortrijk - Arcadis).pdf
Bijlage bij dit besluit: 061221 (ondertekend studiecontract V&G).pdf
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stad Kortrijk  
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Vlaamse Gewest 
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1/8  SWO X30/N323/04 
 

 

 
REFERTE : X30/N323/04 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SAMENGEVOEGDE OPDRACHTEN 
VAN  DIENSTEN 

 
BETREFFENDE DE ONTWERPSTUDIE VOOR DE BYPASS TER HOOGTE VAN DE 
ROTONDE PRESIDENT KENNEDYLAAN - BENELUXLAAN, VOOR HET VERKEER 
KOMENDE VAN HET EI VAN KORTRIJK EN DAT ZICH BEGEEFT IN DE RICHTING 

VAN DE PRESIDENT KENNEDYLAAN 
 
TUSSEN: Het VLAAMSE GEWEST , vertegenwoordigd door zijn regering, bij delegatie, in 

de persoon van de heer ir. Tom ROELANTS, administrateur-generaal van het 
Agentschap Wegen en Verkeer binnen het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare werken, gevestigd te Brussel, Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 
20 bus 4, hierna genoemd “het Vlaamse Gewest” 

 
EN :  Het stadsbestuur  van Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van 

Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Vincent VAN 
QUICKENBORNE,  burgemeester, en de heer Geert HILLAERT, secretaris, 
hierna genoemd “de stad”. 

 
 
Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende  diensten wenst uit te voeren, nl. :  

- de ontwerpstudie voor de bypass ter hoogte van de r otonde President 
Kennedylaan – Beneluxlaan, voor het verkeer komende  van het Ei van 
Kortrijk en dat zich begeeft in de richting van de President Kennedylaan. 

 
Aangezien de stad de volgende diensten wenst uit te voeren, nl.  : 

- het prefinancieren van deze diensten, hierboven ver meld 
 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen 
te worden samengevoegd. 
Aangezien de stad conform eerder gemaakte mondelinge afspraken die nu schriftelijk 
worden bevestigd in naam en voor rekening van AWV de studie heeft laten uitvoeren.  
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2/8  SWO X30/N323/04 
 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT : 
 
 
ARTIKEL 1 - Aanbestedende overheid 
 
Het Vlaamse Gewest en de stad beslissen de in de overweging beschreven opdracht in 
het algemeen belang, samen te voegen en de stad  aan te duiden om in hun gezamenlijke 
naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te 
treden, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993. 
 
 
ARTIKEL 2 - Voorwerp van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studies en het 
ontwerp van de werken. Veiligheidscoördinatie ontwerp zit eveneens in deze opdracht 
vervat. 
De modaliteiten zoals vermeld in art. 8 hierna zijn van toepassing op deze gezamelijke 
diensten. 
 
ARTIKEL 3 - Studies en vergunningen 
 
§1 Alle partijen staan, ook financieel, in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp 

voor het deel van de opdracht dat te hunnen laste is.  De partijen nemen tegenover de 
aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de 
administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek 
laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de opdracht ten laste 
van hen. 
 

§ 2  Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. 
Desgevallend worden de vergunningsaanvragen en/of onteigeningsdossiers 
gebundeld door de aanbestedende overheid. 
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3/8  SWO X30/N323/04 
 

 

ARTIKEL 4 - Veiligheidscoördinator-ontwerp 
 
Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken stelt de aanbestedende overheid, 
overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking 
tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke 
veiligheidscoördinator-ontwerp aan. 
 
De aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de 
veiligheidscoördinator-ontwerp, waarin wordt bepaald dat elke partij hiertoe de nodige 
financiële middelen heeft voorzien. 
 
Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het 
ontwerp is belast de uitwerking van het project niet aanvatten. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, 
samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te 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/haar 
opdrachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. het ontwerp en 
ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten 
uit te voeren.  
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het 
einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en 
gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier 
aan alle partijen bezorgt. 
 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de 
veiligheidscoördinator-ontwerp zijn volledig ten laste van het Vlaamse Gewest. De stad zal 
deze kosten ten laste van het Vlaamse Gewest prefinancieren. 
 
 
ARTIKEL 5 - Milieu hygiënisch bodemonderzoek 
 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal 
de stad instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring 
ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. In voorkomend geval zal de 
aanbestedende overheid hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten met een 
bodemsaneringsdeskundige. De aanbestedende overheid voegt het door een erkende 
bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe aan het 
aanbestedingsdossier. 
 
Alle kosten i.v.m. de in het eerste lid vermelde overeenkomst worden door alle partijen 
gedragen a rato van hun geraamde aandeel in het grondverzet. 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het aanstellen van een erkend bodemsanering deskundige 
- het opmaken van het technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende 

bodembeheerorganisatie 
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- de kosten voor het milieu hygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het 
technisch verslag 

- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
 
 
ARTIKEL 6 – Leiding van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding van de studie waar.  Dit betekent dat alleen  hij gemachtigd is om 
opdrachten te geven aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 
maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te 
schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, 
eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 
De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de 
studie ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen 
schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. 
De gemandateerde waarnemers zijn tevens gerechtigd om rechtstreeks 
opmerkingen/instructies/vragen ( hierna genoemd rechtstreekse communicatie) aan de 
ontwerper te bezorgen over het deel ten laste van de partij namens wie de gemandateerde 
waarnemer optreedt en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het eerste lid. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat hun 
gemandateerde waarnemers verstrekken alsook voor de rechtstreekse communicatie en 
staan ook in voor de kosten hiervan. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde 
partij(en)zal de leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan 
deze partij(en).  In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van 
twee weken teneinde de vlotte vooruitgang van de studieopdracht te garanderen.  
 
In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het 
project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of 
onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. het uitblijven van beslissingen,…) en de 
opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, 
zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de 
vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen 
de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen 
binnen die termijn , dan is de leidend ambtenaar bij deze bepaling door hen gemachtigd 
om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel. 
 
 
ARTIKEL 7 – Opdracht voor dienstverlener 
 
De dienstverlener wordt belast met het ontwerp, de opmaak van de 
aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de samengevoegde opdracht van 
werken. 
De studiekosten zijn volledig ten laste van het Vlaamse Gewest. 
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ARTIKEL 8 – Gunning van de studieopdracht (ontwerp + VC ontwerp) 
 
De aanbestedende overheid schrijft de gunningprocedure uit, staat in voor de opening van 
de inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel 
rekening gehouden met het feit dat de studieopdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en 
dat de volledige studieopdracht dus moet toevertrouwd worden aan de in aanmerking 
komende bieder voor de totaliteit van de studieopdracht (alle delen samen). 
 
- Gelet op het bijzonder bestek nr. M.I.F. 1010 voor het aanstellen van een ontwerper en voor de 

herinrichting van de bestaande wegenis en de aanleg van nieuwe wegenis in de omgeving van de 
verkeerswisselaar E17 – R8 – President Kennedylaan (genaamd het Ei) en de Marionetten in Kortrijk; 

 
- Gelet op de offerte van de nv Arcadis Gedas van 25/09/2006, goedgekeurd door het College van 

Burgemeester en Schepenen op 28/11/2006; 
 
- Gelet op het studiecontract tussen de stad Kortrijk en nv Arcadis Gedas, voor de herinrichting van de 

bestaande wegenis en de aanleg van nieuwe wegenis in de omgeving van de verkeerswisselaar E17 – R8 
– President Kennedylaan (genaamd het Ei) en de Marionetten in Kortrijk dd. 21/12/2006; 

 
- Gelet op het feit dat in de het bovenvermeld studiecontract onder punt 2 (voorwerp van de opdracht) 

onder 1.4 “De aanleg van een bypass ter hoogte van de rotonde President Kennedylaan – Beneluxlaan, 
voor het verkeer komende van het Ei van Kortrijk in de richting naar de President Kennedylaan toe” 
reeds is voorzien; 

 
- En hierboven vermelde werken ten laste vallen van het Vlaamse Gewest en bijgevolg ook de 

daaraanverbonden studiekosten ten laste vallen van het Vlaamse Gewest; 
 
De erelonen worden geraamd op een bedrag van 59.352,27 euro + BTW = 71.816,24 euro (zie gedetailleerde 
berekening als bijlage). 
 
ARTIKEL 9 - Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid verzoekt de dienstverlener de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit van de diensten. De aanbestedende overheid kan dus eventueel 
beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk 
aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de dienstverlener tekort 
geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
Aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de 
betrokken partijen. 
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ARTIKEL 10 - Wijziging aan de opdracht van de diens tverlener 
 
Indien de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de 
opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen 
noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel aan de 
dienstverlener de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de 
voorgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
 
ARTIKEL 11 – Geschillen  
 
Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende 
overheid, verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de diensten ten 
laste van haar, de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen 
vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten 
behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de diensten 
ten laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op 
zich nemen op basis van het aandeel van elk van der partijen in de samengevoegde 
opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 
 
 
ARTIKEL 12 - Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht 
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is 
veroorzaakt. Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld 
onder alle partijen, naar rato van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht.  
Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij 
de andere partijen. 
Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van één van de andere partijen, vrijwillig tussen in 
elke procedure die zou worden gevoerd.  
 
 
ARTIKEL 13 - Betaling 
 
§1 studieopdracht 
 

De opdracht van het studiebureau voor de studie en het ontwerp van de werken 
worden uitgevoerd volledig voor rekening van het Vlaamse Gewest.  
Gezien het studiecontract gesloten is met de stad Kortrijk, worden de facturen 
rechtstreeks gestuurd naar de stad Kortrijk.  
De stad Kortrijk zal de facturen betalen conform de bepalingen van de stad Kortrijk en 
het studiebureau gesloten ereloonovereenkomst.  
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§ 2 veiligheidscoördinator ontwerp 

De opdracht voor de veiligheidscoördinatie ontwerp wordt uitgevoerd volledig voor 
rekening van het Vlaamse Gewest.  
Gezien het studiecontract gesloten is met de stad Kortrijk, worden de facturen 
rechtstreeks gestuurd naar de stad Kortrijk.  
De stad Kortrijk zal de facturen betalen conform de bepalingen van de stad Kortrijk en 
het studiebureau gesloten ereloonovereenkomst.  
 
 

§ 3  milieu hygiënisch bodemonderzoek 
 

Voor alle kosten vermeld in artikel 5 maakt de stad Kortrijk een vordering op voor de 
kosten die zij heeft gemaakt voor de andere partijen. Alle partijen staan in voor een 
tijdige betaling. 
 

§ 4 Overwegende dat het Vlaamse Gewest niet tijdig over de benodigde kredieten kan beschikken om 
haar financiële verplichtingen voor haar eigen aandeel na te komen, wordt met de stad Kortrijk 
overeengekomen om het aandeel van het Vlaamse Gewest te prefinancieren. Het Vlaamse Gewest zal 
de verschuldigde bedragen aan de stad Kortrijk terugbetalen zodra de nodige kredieten beschikbaar 
zijn. Hier voor zal het Vlaamse Gewest de stad uitnodigen een schuldvordering in te dienen, samen 
met de verantwoordingsstukken, m.b.t. de verschuldigde bedragen. 

 
 Overwegende dat de stad akkoord is om het aandeel van het Vlaamse Gewest te prefinancieren 

teneinde de voortgang van het dossier niet te vertragen of zelfs stil te leggen; 
 
Is overeengekomen wat volgt: 
De stad is akkoord is om het aandeel van het Vlaamse Gewest te prefinancieren, teneinde de 
voortgang van de werken niet te belemmeren. 
Het Vlaamse Gewest zal de verschuldigde bedragen aan de stad  terugbetalen zodra de nodige 
kredieten beschikbaar zijn. 
Hier voor zal het Vlaamse Gewest de stad uitnodigen een schuldvordering in te dienen, samen met de 
verantwoordingsstukken, m.b.t. de verschuldigde bedragen. 

 
 
ARTIKEL 14 - Boetes, straffen en kortingen wegens m inwaarde 
 
De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met 
een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes, 
straffen en kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een 
bepaald deel, worden pro rata van hun aandeel in de opdracht verdeeld over de 
verschillende partijen. 
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ARTIKEL 15 - Oplevering.  Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de oplevering verleend voor de 
volledige aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft 
eveneens betrekking op de gehele aanneming. 
 
Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis 
gesteld per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, 
tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het 
proces-verbaal van oplevering. 
Indien de partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover 
een duidelijke motivatie. 
 
Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een 
afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 
 
ARTIKEL 16  - Verzekeringen  
 
Elke partij zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid van haar aandeel in de opdracht gedekt is 
en vrijwaart de andere partijen.  
 
 
Opgemaakt in drie originele exemplaren, te Brugge op ………………………….. 
 
 

Voor het Vlaamse Gewest 
 
Voorgesteld  Goedgekeurd 
 
 
 
 
 
ir. Sven Couck ir. Koen Surdiacourt ir. Tom Roelants 
dienstkringingenieur Afdelingshoofd Administrateur-generaal 
 
 
 
 
 

Voor de stad Kortrijk 
 
 
 
 
 
 
Geert Hillaert  Vincent Van Quickenborne 
De secretaris        De burgemeester  
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22 2014_GR_00096 Bewegwijzering - Bewegwijzering industriezone
Kortrijk-Noord -
samenwerkingsovereenkomst/rapporten/raming
- Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De huidige klassieke bewegwijzering op het bedrijventerrein Kortrijk-Noord dateert al van
1997. De kosten voor de bewegwijzering werden gedragen door de stad Kortrijk en
gemeente Kuurne, die op hun beurt de kosten van plaatsing en onderhoud via een
éénmalige betaling en een jaarlijkse belasting aan de deelnemende bedrijven doorrekenen.
De bedrijven werd de keuze gelaten om al dan niet aan deze bewegwijzering deel te
nemen. De niet-deelnemende bedrijven werden niet opgenomen in het systeem van
bewegwijzering.

Deze bewegwijzering is bijna niet meer onderhouden en is dringend aan vervanging toe.
Ze is ook onoverzichtelijk wegens te veel bordjes op één kruispunt en buitenlandse
chauffeurs begrijpen sommige borden niet.

Leiedal werkte een concept uit dat al in oktober 2005 door het college van burgemeester
en schepenen werd goedgekeurd.

Argumentatie
Het Plan Nieuw Kortrijk maakt melding van “vernieuwde bedrijventerreinen”. Een
kwaliteitsvolle interne (en externe) bewegwijzering maakt hier integraal deel van uit.

Kuurne en Kortrijk wensen de verouderde bewegwijzering te vernieuwen en er werd
geopteerd voor een numeriek systeem (havennummering) omwille van:

-        Duidelijkheid, herkenbaarheid en leesbaarheid (ook voor niet-Nederlandstaligen)

-        Beperkte onderhoudsvereisten (zowel technisch als inhoudelijk).

De nieuwe bewegwijzering situeert zich op drie niveaus :

-        niveau 1 – Een totem en digitale infozuil aan het centraal punt in het
bedrijventerrein (infozone in de Noordlaan ter hoogte van de Ringlaan). Deze locatie wordt
als toegangspoort naar de industriezone beschouwd.

-        niveau 2 – Interne bewegwijzering op het bedrijventerrein met aanduiding zonering
in kleur op de gemeentewegen.

-        niveau 3 – Individuele borden op perceelsniveau.
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Het is de bedoeling om ook de voorziene uitbreiding van de industriezone Kortrijk-Noord
mee te nemen in het project.

Er bestaat reeds een dergelijk systeem voor de industriezone Gullegem-Moorsele.

Leiedal is trekker van dit dossier en ondernam in de voorbije jaren de nodige stappen voor
uitvoering ervan. Er was (uiteraard) al overleg met diverse bedrijven; met de gemeente
Kuurne en stad Kortrijk; met het Vlaams Gewest en met de werkgroep Veilig
Vrachtverkeer.

Studiebureau Tritel (het huidige Technum) maakte een rapport en een zonerings- en
signalisatieplan op (bijlage 2). Leiedal liet ook de ontwerprichtlijnen voor de
wegwijzerborden bepalen (bijlage 3). Er is ook een gedetailleerde raming voorhanden
(bijlage 4) en een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) met diverse bijlagen, nl.
gunning raamovereenkomst herkenningstotems; gunning raamovereenkomst digitale
infozuil; een afsprakenkader voor (uniforme) signalisatie op bedrijventerreinen en ten
slotte de berekening van de verdeelsleutel tussen Kuurne (55,48%) en Kortrijk (44,52%).

Als wijze van gunnen voor het aanmaken en plaatsen van alle wegwijzerpanelen kiest
Leiedal voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

De eigenlijke bestekken worden na goedkeuring van de overeenkomst later apart aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Eenmaal dit dossier is uitgevoerd, komt de bewegwijzering voor Kennedypark-Beneluxpark
(via een systeem van huisnummers) aan bod. In de recente en toekomstige industriezones,
gerealiseerd door Leiedal, is het signalisatieproject al in de grondprijs mee verrekend.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
Leiedal nam alle studiekosten op zich. De overige kosten worden gedragen door Kuurne en
Kortrijk. De totale kostprijs voor realisatie van dit project (3 niveaus) wordt geraamd op €
62.720,35 (incl. BTW). Van dit bedrag moet de gereserveerde subsidie van € 10.000 in het
kader van het “ rogramma nnovatieve cties laanderen-project” worden afgetrokken.P I A V
Rest dan nog € 52.720,35 wat, na toepassing van de verdeelsleutel tussen Kuurne en
Kortrijk, neerkomt op een bedrag van  voor Kortrijk. De nodige kredieten zijn€ 23.471,10
voorzien op budgetsleutel IE-07 actie 07.03.02 0200-00 2250000. De eigenlijke bestekken
worden na goedkeuring van de overeenkomst later apart aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Het is ook duidelijk dat het huidige retributie- en belastingsreglement voor
bedrijfsbewegwijzering hier niet kan toegepast worden vermits  bedrijven in het projectalle
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2.  
3.  
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5.  
6.  
7.  
8.  

9.  
10.  

11.  

betrokken worden. Het gaat trouwens ook niet om de wettelijke
wegwijzers-verkeersborden en er komen geen bedrijfsnamen op de borden; enkel
zone-letters en nummers.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .

De samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal, Gemeente Kuurne en Stad Kortrijk in
verband met de bewegwijzering industriezone Kortrijk-Noord goed te keuren, zoals
opgenomen in bijlage.

2 .
De nota “bewegwijzering industriezone Kortrijk-Noord” (incl. recentste versie zonerings- en
signalisatieplan) en de nota “Leiedal vormgeving bewegwijzering industrieterreinen” goed
te keuren.

3 .
De raming “bewegwijzering Kortrijk-Noord” goed te keuren. Het geraamde bedrag voor
Kortrijk van  is voorzien op budgetsleutel IE-07 actie 07.03.02 0200-00€ 23.471,10
2250000.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bijlage 1_ samenwerkingsovereenkomst.doc
Bijlage bij dit besluit: bijlage 1a_toewijzing Raamovereenkomst AVC.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 1b_toewijzing Raamovereenkomst Verhaert.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 1c_afsprakenkader.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 1d_berekening verdeelsleutel.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage 2_nota bewegwijzering industriezone Kortrijk-Noord.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 2a_recentste versie zonerings- en signalisatieplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 3_richtlijnen vormgeving bewegwijzering
industrieterreinen.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 4_ Raming bewegwijzering.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 5_ bewegwijzering Kortrijk-Noord
[Compatibiliteitsmodus].pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 6_infozone simulatie.jpg
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Samenwerkingsovereenkomst 

Carine Eeckhout auteur

H ALG 71
 

dossier

convert6355870262711321175.doc bestand

11 februari 2013 datum

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk, de gemeente Kuurne 
en de intercommunale Leiedal betreffende het plaatsen van signalisatie-
infrastructuur op het bedrijventerrein Kortrijk Noord

Tussen 
1. Het stadsbestuur Kortrijk, Grote Markt 54 in 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt, de heer Vincent Van 
Quickenborne, burgemeester en de heer Geert Hillaert, secretaris, hierna genoemd “de Stad 
Kortrijk” in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet;

2. Het gemeentebestuur Kuurne, Marktplein 9 in 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt, de heer Francis Benoit, 
burgemeester en mevrouw Véronique Vanhoutte, secretaris, hierna genoemd “de Gemeente 
Kuurne” in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet;
 
en
Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 in 8500 Kortrijk, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, beheerst door het Decreet van zes juli tweeduizend en één, 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, vertegenwoordigd door de heer Filip 
Vanhaverbeke, algemeen directeur en de heer Koen Bijttebier, voorzitter van de Raad van 
Bestuur, hierna genoemd “Leiedal”;

Beide hierna genoemd als “de Partijen”                                                                      

wordt voorafgaandelijk het volgende uiteengezet:

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en haar 
uitvoeringsbesluiten, inzonderheid artikel 19 van voornoemde wet;

Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

tel + 32 56 24 16 16 - fax + 32 56 22 89 03 - info@leiedal.be - www.leiedal.be - BTW nr BE 205 350 681 - DEXIA 091-0110021-52
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Overwegende dat de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne wensen over te gaan tot het 
plaatsen van signalisatie-infrastructuur op het bedrijventerrein Kortrijk Noord, gelegen op 
grondgebied van beide gemeenten, zoals een herkenningstotem, een stopzone met digitale 
infozuil, wegwijzers en individuele bedrijfsborden;

Overwegende dat in het kader van het PIAV-project reeds de nodige studies zijn gevoerd ter 
voorbereiding van de plaatsing van deze signalisatie-infrastructuur op het bedrijventerrein 
Kortrijk Noord; 

Overwegende dat Leiedal met verschillende leveranciers raamovereenkomsten heeft 
afgesloten voor de levering en plaatsing van verschillende onderdelen van de signalisatie-
infrastructuur. Meer bepaald:
• een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van herkenningstotems, toegewezen 

aan AVC door de Raad van Bestuur van Leiedal op 25 juni 2010.
Een kopie van de beslissing van de Raad van Bestuur is als bijlage 1 bij onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

• een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van een digitale infozuil, toegewezen 
aan Verhaert in dezelfde zitting van de Raad van Bestuur van Leiedal.
Een kopie van de beslissing van de Raad van Bestuur is als bijlage 2 bij onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

Hierna “de Raamovereenkomsten” genoemd; 

Overwegende dat Leiedal in de zitting van haar Raad van Bestuur van 13 april 2012 een 
afsprakenkader heeft goedgekeurd die het engagement van Leiedal in de ontwikkeling en 
uitvoering van signalisatieprojecten op bedrijventerreinen heeft vastgelegd, en waarvan een 
kopie als bijlage 3 bij onderhavige samenwerkingsovereenkomst is gevoegd, hierna 
“Afsprakenkader” genoemd.

Overwegende dat het Afsprakenkader onder meer de taken en verantwoordelijkheden van 
Leiedal en de betrokken stad of gemeente bij de realisatie van een signalisatieproject 
afbakent;

en wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.
De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne beslissen over te gaan tot het realiseren van 
signalisatie-infrastructuur op het bedrijventerrein Kortrijk Noord. Hieronder vallen de plaatsing 
van een herkenningstotem, een stopzone met digitale infozuil, wegwijzers, individuele 
bedrijfsborden, met inbegrip van alle voorbereidende werken. Hierna “het Signalisatieproject” 
genoemd.

Artikel 2.
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De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne beslissen om de in Artikel 1 omschreven werken, in 
het algemeen belang, samen te voegen en Leiedal aan te duiden om in gezamenlijke naam bij 
de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden. Hierbij 
zal Leiedal maximaal gebruik maken van de Raamovereenkomsten.

Enkel voor de werken die verband houden met de nutsvoorzieningen treden de Stad Kortrijk 
en de Gemeente Kuurne op als opdrachtgevende overheid. 

Artikel 3.
Leiedal betaalt een éénmalige en forfaitaire bijdrage van 10.000 euro (tienduizend euro) voor 
de in Artikel 1 omschreven werken. De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne verbinden zich 
er toe, conform de bepalingen van het Afsprakenkader in bijlage 3 van deze overeenkomst en 
conform de verdeelsleutel bepaald in bijlage 4 van deze overeenkomst, het eindsaldo van de 
kosten te dragen van elk van de onderdelen van het Signalisatieproject.

Artikel 4.
De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne nemen tegenover Leiedal de volledige 
verantwoordelijkheid voor alle wijzigingen en de daaraan verbonden kosten, of bijwerken die 
tijdens de uitvoering van het Signalisatieproject noodzakelijk blijken en verband houden met 
de uitvoering ervan ten hunnen laste.

Artikel 5.
In de gevallen waar er geen raamovereenkomst beschikbaar is schrijft Leiedal de 
gunningprocedures uit, staat Leiedal in voor de opening der inschrijvingen, maakt Leiedal de 
gunningverslagen op en wijst toe. 

Leiedal zal de kennisgeving van de goedkeuring van de deelopdrachten zoals omschreven 
onder Artikel 1 van deze overeenkomst slechts betekenen nadat de Stad Kortrijk en de 
Gemeente Kuurne hebben ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnig wijze een 
verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de werken te hunnen 
laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien.

Desnoods verzoekt Leiedal de aannemers om een verlenging van de geldigheidsduur van de 
inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne. In 
elk geval zullen zij dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom werden verzocht. 
Indien binnen de maand geen antwoord wordt verkregen, wordt de beslissing geacht 
ongunstig te zijn. 

Artikel 6.
Leiedal staat in voor het toezicht van alle werken. De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne 
mogen gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen laste mee opvolgen. 
Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan Leiedal. De Stad Kortrijk en de 
Gemeente Kuurne dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 
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gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan. De adviezen 
en akkoorden worden schriftelijk overgemaakt aan Leiedal.

Artikel 7.
Behoudens ingeval van een ondubbelzinnige aangetoonde zware fout vanwege Leiedal, 
verbinden de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne zich ertoe om, met betrekking tot de 
werken te hunnen laste, Leiedal volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te 
komen. Leiedal verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

Artikel 8.
De betalingsaanvragen vanwege de leverancier, door Leiedal nagezien, gedateerd en 
ondertekend voor “akkoord”, hierna genoemd “Betalingsaanvragen”, worden door Leiedal aan 
de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne overgemaakt. De Stad Kortrijk en de Gemeente 
Kuurne beschikken over maximaal 14 kalenderdagen om de Betalingsaanvragen na te zien 
en/of eventueel te verbeteren.  Indien geen bericht binnen deze termijn, worden de Stad 
Kortrijk en de Gemeente Kuurne geacht met de Betalingsaanvragen in te stemmen.

Indien binnen de termijn van veertien dagen, na controle door de Stad Kortrijk en de 
Gemeente Kuurne, betwisting is over de correctheid van de Betalingsaanvragen, dan zullen de 
Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne instaan voor de betaling aan Leiedal, binnen de termijn 
zoals aangegeven in art. 9 hierna, van dat deel waarover geen betwisting is. Voor het deel 
waarover wel betwisting is, zullen de Partijen de nodige stappen zetten om zo snel mogelijk 
tot een overeenkomst te komen, dit teneinde Leiedal toe te laten haar betalingsverplichting en 
-termijn ten aanzien van de leverancier na te komen. 

Artikel 9.
Als aanbestedende overheid schiet Leiedal de kosten en betaling voor die verbonden zijn aan 
het Signalisatieproject. Leiedal verhaalt deze kosten en betaling op de Stad Kortrijk en de 
Gemeente Kuurne conform en volgens het principe zoals omschreven in Artikel 3 van deze 
overeenkomst.

De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne zullen instaan voor de betaling aan Leiedal binnen 
de termijn voorzien in artikel 15§1 van de bijlage van het K.B. van 26 september 1996, meer 
bepaald binnen de 60 dagen en dit te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de 
Betalingsaanvragen. De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne verbinden zich ertoe de 
vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling 
van hun respectievelijk aandeel.

Artikel 10.
De voorlopige en definitieve oplevering met betrekking tot de verschillende onderdelen van 
het Signalisatieproject wordt door Leiedal gegeven. De processen-verbaal van de voorlopige 
en de definitieve oplevering worden door Leiedal opgesteld en een afschrift wordt 
overgemaakt aan de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne.
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Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen de Stad Kortrijk en de Gemeente 
Kuurne tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne 
dienen aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, hun opmerkingen te 
formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Indien de 
Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen 
worden, geven zij hierover een duidelijke motivatie.

De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne zullen zich akkoord verklaren met en afzien van een 
eventuele betwisting van de Betalingsaanvragen, indien zij m.b.t. de oplevering geen 
opmerkingen hebben overgemaakt aan Leiedal.

Na de definitieve oplevering heeft Leiedal haar taak tot een einde gebracht.

Artikel 11.
Tijdens de waarborgperiode zullen de Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne elk schadegeval 
ten gevolge van eventuele gebrekkige uitvoering aan Leiedal rapporteren. Leiedal zal 
vervolgens met de aannemers de nodige contacten nemen in verband met de 
herstellingswerken.

Artikel 12.
De Stad Kortrijk en de Gemeente Kuurne verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige 
oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de 
infrastructuur zoals omschreven in Artikel 1 van deze overeenkomst en voor zover gelegen op 
het eigen grondgebied, te hunnen laste te nemen.

Artikel 13
Voor infozuil en totem zal de aansluitingskost voor de elektriciteit, al dan niet met eventuele 
netuitbreiding, geprefinancierd worden door de Stad Kortrijk (na aanvraag van offerte) en 
gedeeltelijk terug gevorderd van de Gemeente Kuurne conform de verdeelsleutel bepaald in 
bijlage 4 van deze overeenkomst.

De Stad Kortrijk vraag een energieleveringscontract aan. De energieverbruiksfacturen worden 
door de stad Kortrijk betaald en worden jaarlijks gedeeltelijk terug gevorderd van de 
gemeente Kuurne conform de verdeelsleutel bepaald in bijlage 4 van deze overeenkomst. 

Leiedal sluit via de raamovereenkomst ook een onderhoudscontract af voor alle overige 
onderhouds- en recurrente kosten voor infozuil en totem (spots, PC, koeling, GSM-modem, 
….). De facturen worden door de stad Kortrijk betaald en worden jaarlijks gedeeltelijk terug 
gevorderd van de gemeente Kuurne conform de verdeelsleutel bepaald in bijlage 4 van deze 
overeenkomst. 
Artikel 14.
De rechtbanken te Kortrijk zijn bevoegd tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.   

Bijlages
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1. Toewijzing Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van herkenningstotems
2. Toewijzing Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van een digitale infozuil
3. Afsprakenkader
4. Berekening verdeelsleutel 

Opgemaakt in drievoud te Kortrijk, op xx xx 2013

Voor de Stad Kortrijk, 
Vincent Van Quickenborne, burgemeester Geert Hillaert, secretaris

Voor de Gemeente Kuurne, 
Francis Benoit, burgemeester Véronique Vanhoutte, secretaris

Voor Leiedal,
Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Koen Bijttebier, voorzitter van de raad 

van bestuur
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23 2014_GR_00091 VK Molenstraat - Jakob Vandervaetstraat
- Aanstelling ontwerper en goedkeuring
ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 19 augustus 2013,
een vergunning aan de verkavelaar Immpuls Construct bvba. De aanvraag voorziet de
verkaveling van de gronden in 35 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis
en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd op 11 maart  een2014 
overeenkomst afgesloten tussen de verkavelaar Immpuls Construct bvba 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 om studiebureauverkavelaar Immpuls Construct bvba 
JosDumoulin bvba uit Roeselare aan te stellen als ontwerpers voor deze opdracht.

2) Het studiebureau JosDumoulin bvba diende op 2 april '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
- 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;
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- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (rijweg/voetpaden/parkeervakken
/opritconstructie) 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 590.430 € (incl. BTW) en valt,19 
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. Het CBS is bevoegd op basis van de
definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het ontwerp, opgemaakt door het studiebureau JosDumoulin uit Roeselare en voorgesteld door verkavelaar Immpuls Construct bvba, in verband

met nieuwe riolerings- en wegeniswerken in de verkaveling Molenstraat - Jakob Vandervaetstraat zoals vervat in het bijzonder bestek met

bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: verkavelingsovereenkomst dd. 11.03.2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan1van7_2850_101k3_GP.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan2van7_2850_101h1_OCC.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan3van7_2850_101L1_LP.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan4van7_2850_101L1_TS.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan5van7_2850_101L1_DP.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan6van7_2850_101m2_TDP.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan7van7_2850_101m2_Details.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140401_Raming_Molenstraat.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140408_Bestek_Molenstraat.pdf
Bijlage bij dit besluit: rooilijnplan.pdf
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24 2014_GR_00097 VK Barco Site - Theodoor Sevenslaan -
Aanstelling ontwerpers en goedkeuring
ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
 Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 16 december 2013,
een vergunning aan de verkavelaars Solid Real Estate nv, Cortoria nv en PSR Brownfield
Developers nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 49 kavels voor
woningbouw en 2 kavels voor meergezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis en
riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten
tussen de bouwheren Solid Real Estate nv, Cortoria nv en PSR Brownfield Developers 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 verkavelaaars Solid Real Estate nv , Cortoria nv en PSR

om studiebureau's Geomex bvba uit Staden en Avantgarden nvBrownfield Developers nv 
uit Wijnegem aan te stellen als ontwerpers voor deze opdracht.

2) De studiebureau's Geomex bvba en Avantgarden nv (voor groenaanleg) dienden op 14
in, in verband met de uit te voeren infrastructuurwerken voorapril '14 een ontwerpbundel 

deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden,
riolering, wadi en groen) 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
- 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;
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- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (rijweg/parkeervakken
/opritconstructie) en asfalt (garageweg);
- 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 739.266,35 € (incl. BTW) en vallen
volledig ten laste van de verkavelaars.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een beperkte aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet
op overheidsopdrachten van 15 juli 2011.

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. Het CBS is bevoegd op basis van de
definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
Het ontwerp opgemaakt door de studiebureau's Geomex bvba uit Staden en Avantgarden nv uit Wijnegem voorgesteld door  de verkavelaars

Solid Real Estate nv, Cortoria nv en PSR Brownfield Developers nv, in verband met nieuwe riolerings- en wegeniswerken alsook groenaanleg in

de verkaveling Barco site langsheen de Theodoor Sevenslaan zoals vervat in de bijzonder bestekken met bijhorende plannen en waarbij wordt

gekozen voor een beperkte aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Theodoor_Sevenslaan/Varia/Verkavelingen/Site Barco/Bouwaanvraag
wegenis/bestaande toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Theodoor_Sevenslaan/Varia/Verkavelingen/Site Barco/Bouwaanvraag
wegenis/hydrologische studie.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Theodoor_Sevenslaan/Varia/Verkavelingen/Site Barco/Bouwaanvraag
wegenis/inplanting.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Theodoor_Sevenslaan/Varia/Verkavelingen/Site Barco/Bouwaanvraag
wegenis/riolering.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Theodoor_Sevenslaan/Varia/Verkavelingen/Site Barco/Bouwaanvraag
wegenis/wegenis.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
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dossiers/1185___VK Barso-site/Fase 1 - Aanvang/c_Overeenkomst/rooilijnplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1185___VK Barso-site/Fase 1 -
Aanvang/b_Vergunning/verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Dossiers/Dossiers met nummer/Lopende
dossiers/1185___VK Barso-site/Fase 2 - Ontwerp/Ontwerpdossier/Raming/raming.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014-04-11 Te v Barco principedoorsnedes.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014-04-15 MS v Park Barco Site.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2013-06-03 lastenboek omgevingswerken & groenvoorziening
park BARCO planversie versie.docx
Bijlage bij dit besluit: 2014-04-15 Te v Barco vergunning landschapsplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: 13M021_bijzonderbestek_2014-03-21_voor aanbesteding.pdf
Bijlage bij dit besluit: Overeenkomst Cortoria - Solid Real Estate (2).pdf

12 mei 2014 20:19 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
12 mei 2014 20:19 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
12 mei 2014 20:20 — Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

25 2014_GR_00099 Mobiliteitsstudie Nieuw Overleie -
Studieopdracht - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De stadswijk Overleie is in volle beweging. In 2012 werd Overleie door de Vlaamse
Regering erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Naast Vlaamse en stedelijke
impulsinvesteringen worden de komende jaren ook heel wat private middelen ingezet voor
de revitalisering van de wijk, voornamelijk in de deelcluster afgebakend tussen de
Noordstraat, de Meensestraat, de Overleiestraat en de Leie (wat verder als "Nieuw
Overleie" wordt aangeduid). Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden werd in 2011
een Masterplan voor Overleie opgemaakt. 

Nieuwe ontwikkelingen brengen ook nieuwe verkeersstromen met zich mee. Om te
vermijden dat voor elke ontwikkeling een aparte mober (mobiliteitseffectenrapport) wordt
opgemaakt waarbij niet voldoende rekening wordt gehouden met de andere
ontwikkelingen in de omgeving, is het aangewezen om een globale mober voor de
deelcluster "Nieuw Overleie" op te maken. Bedoeling is dat het eindrapport als mober kan
toegevoegd worden bij de vergunningsaanvragen van de verschillende ontwikkelingen.

Argumentatie
Het stadsvernieuwingsproject Overleie bestaat uit een reeks deelinvesteringen waarbij ingezet wordt op realiseren van meer

groen, nieuwe zachte verbindingen, kwalitatief openbaar domein en wonen. Een schoolcampus wordt verder uitgebouwd en
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nieuwe zachte verbindingen richting Heule worden gerealiseerd. In de oude kern van de wijk wordt ingezet op het

verbeteren van de woonkwaliteit en het revitaliseren van ondernemerschap.

Volgens de parkeerstudie van de Stad Kortrijk (2009) ontbreekt er een centrumparking in het noordwestelijke deel van de

binnenstad om de volledige binnenstad binnen een aanvaardbare loopafstand gebiedsdekkend te maken.

Hoewel de mober een heel gebied bestrijkt (afgebakend door de Noordstraat, de Meensestraat, de Overleiestraat en de

Leie), wordt er in de eerste plaats een mober van het niveau van een project-mober verwacht  waarbij voornamelijk de

mobiliteitseffecten op micro- en mesoniveau worden onderzocht.

In het bijzonder dient de mober “Nieuw Overleie” een uitspraak te doen over: 

- de bepaling van de publieke parkeercapaciteit van de centrumparking De Kien

- het bepalen van de gewenste aan- en afvoerroutes van de diverse publieke en private parkings waarin volgende elementen

in overweging worden genomen:

•           verkeersveiligheid

•           verkeersleefbaarheid (a.d.h.v. de  verkeersleefbaarheid)

•           ruimtelijke overwegingen

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, in het
bijzonder artikel 26 §1, 1°a.

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: €15.000. Er is budget voorzien op budgetsleutel IE-14 Actie GBB-CBS 0200-00
2140000.

Adviezen

Fin
Advies: Geen advies noodzakelijk

Visum van de financieel beheerder
Visum: Automatisch ingetrokken

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
de voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in bestek nr. MIM-1190.

2 .
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naam straat nr postnr gemeente

Antea Group n.v. Posthofbrug 10 2600 Antwerpen

Arcadis Belgium Koningsstraat 80 1000 Brussel

Grontmij Belgium n.v. Oostendse Steenweg 146 8000 Brugge

Mint n.v. H. Consciencestraat 1b 2800 Mechelen

Traject n.v. M. Hendrikaplein 65c 9000 Gent

Tritel Gent Kortijksesteenweg 1144a 9051 Sint-Denijs-Westrem

Vectris V. Decosterstraat 67A/0201 3000 Leuven

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking in toepassing van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten met
volgende firma's:

 

 

 

 

 

 

 

. 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbestek studieopdracht mober nieuw overleie.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet studieopdracht MOBERNieuw
Overleie.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage 2 - parkeerbehoefte Museum aan de Leie.doc
Bijlage bij dit besluit: bijlage 3 - Inrichtingsplan site De Kien.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 4 - Inrichtingsstudie site eandis.pdf

12 mei 2014 20:21 — Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting

26 2014_GR_00110 Wijzigingen verkeerssituaties. - Voorstel
voorrangswijzigingen en voorstel
invoeren zone tonnenmaatbeperking in
een aantal gemeentewegen. - Vaststellen
aanvullend verkeersreglement

Beschrijving

Aanleiding en context
1) Op de vermelde kruispunten is de huidige voorrangsregeling verwarrend en niet in
overeenstemming met de wegencategorisering.

2) Ondanks de reeds geplaatste borden "tonnenmaatbeperking" maakt er nog te
veel zwaar verkeer (Kortrijk <-> Marke) gebruik van de as
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Magdalenastraat-Marksesteenweg-Markebekestraat terwijl dit in principe via de gewestweg
Pottelberg zou moeten. Vandaar het voorstel om een zone tonnenmaatbeperking +5t,
uitgezonderd plaatselijke bediening en lijnbus, in te voeren. De bestaande zone in de
Driekerkenstraat - Overzetweg kan geïntegreerd worden in de nieuwe zone.

Argumentatie
1) Voorstel voorrangswijziging 

Kruispunt Deken Degryselaan – Elfde Julilaan 

De Deken Degryselaan is gecategoriseerd als lokale ontsluitingsweg, net als bvb. de
Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan en de Min. de Taeyelaan in de omgeving. De
beide laatste straten zijn hoofdweg en de Deken Degryselaan niet. Meer bepaald geldt er
op het kruispunt Deken Degryselaan – Elfde Julilaan een voorrang-van-rechts regeling. Op
het kruispunt ligt er weliswaar een verkeersplateau maar door de specifieke aanleg van het
kruispunt (aansluitingen Elfde Julilaan (= zone 30-verblijfsgebied) in betonstraatstenen) en
de allure van de Deken Degryselaan hebben bestuurders de indruk dat de Deken
Degryselaan hoofdweg is.
We stellen voor om op dit kruispunt de voorrangsregeling te wijzigen zodat de Deken
Degryselaan effectief hoofdweg wordt. We verwachten geen hogere snelheden want er ligt
een verkeersplateau.
Dit voorstel werd ook besproken in de vergadering van de verkeerscommissie d.d.
26.11.2014. 

Kruispunt Oude Ieperseweg – A. Rodenbachlaan – Guido Gezellelaan 

Dit kruispunt is uitgerust met verkeerslichten. We stelden echter vast dat de as A.
Rodenbachlaan – Guido Gezellelaan hoofdweg is t.o.v. de Oude Ieperseweg ingeval de
verkeerslichten niet werken. Dit strookt niet met de wegencategorisering. De Oude
Ieperseweg is een gebiedsontsluitingsweg terwijl de A. Rodenbachlaan en Guido
Gezellelaan slechts lokale ontsluitingswegen zijn (een categorie lager).
We stellen voor om de voorrangsregeling aan te passen zodat de Oude Ieperseweg
hoofdweg is, ingeval de verkeerslichten niet werken. 

Kruispunten Walle, tussen N50 en Condédreef 

Voorstel om de voorrang te wijzigen zodat Walle (tussen N50 (kruispunt ’t Kanon) en
Condédreef) hoofdweg wordt (inclusief bocht met Condédreef).

Omwille van de allure van de weg wordt dit deel Walle duidelijk aangevoeld als hoofdweg.
De huidige voorrang-van-rechts-regeling ter hoogte van de Ferdinand Van Eeckhoutstraat
en vooral ter hoogte van de onopvallende zijarm is misleidend en wordt omzeggens nooit
toegepast. Ook ter hoogte van de Condédreef stellen we voor om van de bocht
Walle-Condédreef het hoofdtracé te maken t.o.v. Walle, kant Hof ter  Walle.
Walle en Condédreef worden ook gecategoriseerd als lokale ontsluitingsweg.
Dit voorstel werd ook besproken in de vergadering van de verkeerscommissie d.d.
25/03/2014. 
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2) Voorstel invoeren zone tonnenmaatbeperking (in beide richtingen ) in
Magdalenastraat-Marksesteenweg-Markebekestraat-Burg. F. de Bethunelaan
(deel tussen rotonde Weggevoerdenlaan en rotonde Avicena) 

Op de as Magdalenastraat – Marksesteenweg – Markebekestraat geldt er momenteel een
tonnenmaatbeperking (+5t, uitgezonderd plaatselijke bediening en lijnbus) voor het zwaar
verkeer met herkomst kluifrotonde Appel en/of rotonde Avicena. Bedoeling is het zwaar
verkeer met bestemming Marke ter hoogte van kluifrotonde Appel (R36) te verwijzen naar
de gewestwegen Aalbeeksesteenweg en Pottelberg en zo verder via de Hellestraat –
Baliestraat of naar Pottelberg – R8 voor bestemming Menen/Rekkem. 

Ook in de omgekeerde richting wensen we zwaar verkeer in de Rekkemsestraat met
herkomst Menen/Rekkem ter hoogte van de Ijzerpoort te verwijzen naar de Baliestraat –
Hellestraat – kruispunt de Prince – Pottelberg. In die richting geldt er nog geen
tonnenmaatbeperking. 

Er is ook nog de bestaande (vaak genegeerde) zone tonnenmaatbeperking in beide
richtingen op de as Overzetweg – Driekerkenstraat. Hier vormt de R8 het alternatief. We
stellen voor deze zone mee te integreren in de hieronder beschreven nieuwe zone. 

We stellen voor om de huidige (zone)borden tonnenmaatbeperking in de 2 vermelde assen
te verwijderen en het gebied, gevormd door beide vermelde assen met inbegrip van alle
zijstraten/aantakkende wijken en van de Burg. F. de Bethunelaan (tussen rotonde
Weggevoerdenlaan en rotonde Avicena), af te bakenen als een zone
“tonnenmaatbeperking tot max. 5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening en lijnbus”. Dat
betekent een begin en einde zonebord ZC21 op volgende locaties:

-      Magdalenastraat ter hoogte van kluifrotonde Appel
-      Burg. F de Bethunelaan ter hoogte van rotonde Weggevoerdenlaan
-      Bissegemplaats ter hoogte van Meensesteenweg
-      Markebekestraat ter hoogte van rotonde Ijzerpoort.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van
9 juni 1978.

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987,
17 september 1988, 20 juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2).

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
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bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979,
25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990,
19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9).

- de bepalingen van het gemeentedecreet. 

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 aanvullend reglement in verband met het invoeren voorrangswijzigingen en
tonnenmaatbeperkingen in sommige gemeentewegen, als volgt vast te stellen:

Artikel 1: 
§1. Op het kruispunt Deken Degryselaan – Elfde Julilaan wordt de Deken Degryselaan
hoofdweg i.p.v. de huidige voorrang-van-rechts-regeling;
§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
aanbrengen van verkeersborden B15 in de Deken Degryselaan; ter hoogte van de Elfde
Julilaan en B1 en bijhorende witte dwarsstreep gevormd door witte driehoeken in de Elfde
Julilaan ter hoogte van de Deken Degryselaan.

Artikel 2:
§1. Op het kruispunt Oude Ieperseweg – A. Rodenbachlaan – G. Gezellelaan wordt de
Oude Ieperseweg hoofdweg i.p.v. de as A. Rodenbachlaan – G. Gezellelaan, ingeval de
verkeerslichten niet werken;
§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
wisselen van de borden B15 en B1.

Artikel 3:
§1. In Walle (tussen N50 en Condédreef) wordt de voorrang-van-rechts-regeling op de
kruispunten met de F. Van Eeckhoutstraat, de zijarm Walle en de Condédreef afgeschaft
en wordt dit deel van Walle hoofdweg;
§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
aanbrengen van : 
- verkeersbord B15c en B15f in Walle ter hoogte van de F. Van Eeckhoutstraat en de zijarm
Walle
- verkeersbord B15c + onderbord type VIII in Walle ter hoogte van Condédreef;
verkeersbord B15f + onderbord type VIII in Condédreef ter hoogte van Walle
- verkeersbord B1 en bijhorende witte dwarsstreep gevormd door witte driehoeken in de F.
Van Eeckhoutstraat en de zijarm Walle, telkens ter hoogte van Walle.
- verkeersbord B1 + onderbord type VIII en bijhorende witte dwarsstreep gevormd door
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1.  

witte driehoeken in Walle (zuidkant) ter hoogte van Condédreef.
- onderbroken witte streep (overlangse markering die de rijstroken aanduidt) in de bocht
Walle-Condédreef.

Artikel 4:
§1. Er wordt een nieuwe zone ZC21 “tonnenmaatbeperking tot max. 5 ton, uitgezonderd
plaatselijke bediening en lijnbus” ingevoerd in volgende straten : Magdalenastraat,
Marksesteenweg, Burg. F de Bethunelaan (tussen rotonde weggevoerdenlaan en rotonde
Avicena), Markebekestraat, Jan Bethunehof, Graaf Karel de Goedelaan,
Sint-Martens-Latemlaan, Em. Clauslaan, A. Van den Abeelelaan, M. Huyslaan, A.
Servaeswandeling, K. Permekelaan, Pannebakkersstraat, G. Desmetlaan, E. Tytgatlaan, V.
de Saedeleerlaan, G. Minnelaan, Patersmotestraat, F. Vandenberghewandeling,
Kasteeldreef, Putmeersstraat, Hospitaalweg, Overzetweg, Driekerkenstraat, Vrije
Aardstraat, Past. Sterckstraat, R. Vermandelestraat, J. Verhaeghestraat, H. Dewildestraat,
Kerkvoetweg, Neerbeekstraat, St. Omaarsstraat, Gerbodelaan, Pastoriekouter, Rietput en
Bissegemplaats.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
aanbrengen van zoneborden (ZC21 en ZC21/) op volgende locaties:
- Magdalenastraat ter hoogte van kluifrotonde Appel;
- Burg. F de Bethunelaan ter hoogte van rotonde Weggevoerdenlaan;
- Bissegemplaats ter hoogte van Meensesteenweg;
- Markebekestraat ter hoogte van rotonde Ijzerpoort;
en door het verwijderen van alle huidige verkeersborden in verband met
tonnenmaatbeperking (C21, ZC21, C31) die in die zone aangebracht zijn.

2 .
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister vanMobiliteiten een
afschrift te sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te
Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Voorstel zone tonnenmaatbeperking.pdf

Communicatie en Recht

27 2014_GR_00080 WIV. West-Vlaamse Intercommunale
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Verslag
en toelichting. Jaarverslag 2013. -

Beschrijving
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1.  
2.  
3.  

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 20 mei 2014 stelt de WIV het jaarverslag over
2013 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Wevelgem-Bissegem (WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 20 mei 2014 stelt de WIV het jaarverslag over
2013 voor.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt: De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde
bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de
gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de
uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen M. Lemaitre in de openbare
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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 verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en
de toelichting bij het beleid van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld
Kortrijk-Wevelgem.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: uitnodiging WIV.doc
Bijlage bij dit besluit: WIV-statuten per 210307.doc
Bijlage bij dit besluit: WIV JAARVERSLAG 2013.pdf

145 / 259



12 mei 2014 20:27 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen

28 2014_GR_00101 Samenwerkingsovereenkomst -
Samenwerkingsovereenkomst tussen
Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW van
Kortrijk, het stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk en de Poort vzw voor wonen en
werken - Goedkeuren

VERDAAGD

29 2014_GR_00100 VK 1201 - BEL 088 - Verkaveling Dries,
Bellegem - Aangevraagd door NV Matexi
- Aanvaarden van de rooilijn -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Studiebureau Arcadis heeft het rooilijnplan voor de verkaveling ‘Dries’ te Bellegem
opgemaakt. Dit gebeurde in opdracht van Matexi Projects NV, de ontwikkelaars van de
verkaveling BEL 088 - 1201.

Op de plannen zijn de ligging, breedte en inrichting, riolering, lengteprofielen en
typedwarsprofielen van het openbaar domein aangeduid.

Het terrein is gelegen tussen de Groenweg en de voetbalvelden in Bellegem en sluit aan bij
de reeds bestaande verkaveling van de Dries (BEL 021). De oppervlakte van het te
ontwikkelen gebied bedraagt 4850m². Het verkavelingsontwerp voorziet 8 kavels die
bestemd zijn om te bebouwen met eengezinswoningen.

Ligging volgens plannen van aanleg:

- Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende de vaststelling van het Gewestplan
Kortrijk, Goedgekeurd op 4 november 1977.
In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen.

Zonering(en): Art. 5.1.0 – Woongebieden.
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De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd,
voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen,
voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met
de onmiddellijke omgeving.

- Bijzonder Plan van Aanleg: Nieuwstraat wijz. C (Bellegem) 
Goedgekeurd op 21 februari 1986.

Verkaveling BEL 088 – VK 1201 Dries

Er worden 8 woningen gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 4850m² (16,5
woningen per ha). De verkaveling is gelegen in buitengebied en voldoet aan
vooropgestelde norm van 15 woningen per ha.

Argumentatie
Mobiliteit:

De verkaveling wordt ontsloten via een nieuw aan te leggen wegenis die aantakt op de
Dries en verder op de Groenweg. De ontworpen wegenis met een lengte van ± 55m
eindigt in een pijpenkop. Gezien het beperkt aantal te realiseren loten zal de toename van
de verkeersdruk minimaal zijn ten opzichte van de capaciteit van deze weg en ten opzichte
van de reeds aanwezige verkeersaantrek. Bijgevolg valt geen betekenisvol effect op de
mobiliteit in de omgeving te verwachten.

Bovendien is de verkaveling binnen loopafstand verbonden met het openbaar vervoer.
Daardoor kunnen alternatieve vervoerswijzen op eenvoudige wijze benut worden.

Daarnaast wordt een zachte verbinding gerealiseerd met het achterliggende fiets- en
wandelpad waardoor het netwerk van trage verbindingen versterkt wordt en het project op
een veilige manier in verbinding wordt gesteld met de omringende straten en
aangrenzende groen- en recreatiezones.

Parkeerplaatsen:

In de verkavelingsvoorschriften wordt gesteld dat elke eengezinswoning voorzien moet
worden van één garage of openluchtstelplaats. Er wordt een voortuinstrook van minimum
6m of maximaal 3m ontworpen met uitzondering van lot 1, waardoor op de opritten naar
de garages eveneens geparkeerd kan worden.  Aanvullend worden 5 parkeerplaatsen op
het openbaar domein voorzien, deze kunnen ingezet worden in functie van het
bezoekersparkeren. Dit kan als voldoende beschouwd worden. Er wordt voldaan aan de
norm van 1,33 parkeerplaatsen per woongelegenheid.

Infrastructuur:

De verkaveling omvat een wegenisdossier, inclusief aanleg van het openbaar domein. De
verkaveling wordt immers ontsloten door nieuwe wegenis. Er wordt één doodlopende
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straat voorzien die aantakt op de Dries en verder op de Groenweg. In totaal worden 5
parkeerplaatsen voor dwarsparkeren voorzien. Ter hoogte van de nieuwe pijpenkop wordt
een fiets- en voetgangersverbinding voorzien naar het bestaande fiets- en voetgangerspad
(Bellgemsestraat – Dries – Groenweg).

De te realiseren wegenis heeft een rijweg met een breedte van 5m, grotendeels
geflankeerd door een éénzijdig voetpad van 1,5m breed en voor een klein gedeelte door
een tweezijdig voetpad met dezelfde breedte. Het profiel van de weg is afgestemd op het
verwachte gebruikersprofiel en de gewenste rijsnelheid.

Groen- en omgevingsaanleg:

Voor een verkaveling met slechts 8 loten is het voorzien van gebruiksgroen geen vereiste.

De verkaveling voorziet de aanleg van een hemelwaterbuffer. De groenzone die hierdoor
gecreëerd wordt, bevindt zich ter hoogte van de achterste perceelsgrenzen van de
woningen langs de Groenweg. De groenzone wordt grotendeels aangelegd als wadi, deze
zal echter het merendeel van de tijd betreden kunnen worden en in de zomer als
speelelement kunnen functioneren.

Waterbuffering:

De hemelwaterbuffer wordt voorzien onder de vorm van een open wadi van 32m³,
aangevuld met vertraagde afvoer en buffering in de hemelwaterputten bij de woningen. De
gekozen oplossing kwam tot stand na overleg met het team Planning en Openbaar domein
van de stad Kortrijk. In functie van de berekening van de afvoer van het regenwater wordt
rekening gehouden met de volledige te verharden oppervlakte binnen de verkaveling,
bestaande uit zowel dakoppervlaktes van de te bouwen woningen als de oppervlakte van
de aan te leggen verhardingen, deels terrassen en opritten en deels wegenis.

Initieel was het advies van de VMM betreffende de voorziene hemelwaterbuffer onder de
vorm van een wadi met vertraagde afvoer ongunstig. Naar aanleiding van het ongunstig
advies werd het studiebureau Arcadis gecontacteerd en werden in opdracht van het
studiebureau door een erkend labo bijkomende grondboringen doorgevoerd. Deze
bevestigen dat de bodem uit klei bestaat en dus niet infiltratiegevoelig is. Op basis van
deze bijkomende info kan de VMM akkoord gaan met de voorgestelde oplossing.

De voorziene waterbuffering voldoet aan de bepalingen van de gewestelijke verordening
inzake hemelwaterputten en de bepalingen van de algemene stedenbouwkundige
verordening van de stad Kortrijk.

Rooilijn:

De wegenis en het openbaar domein zullen verder gedetailleerd worden in samenspraak
met de directies Stadsplanning en –ontwikkeling, Mobiliteit en Infrastructuur en Leefmilieu.

Hieraan gekoppeld moet de rooilijn goedgekeurd worden.

Openbaar onderzoek
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De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Naar aanleiding van dit
onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

 Adviezen:

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 27.01.2014 en referentie
BEL-052049-XXX is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Burgerzaken met datum 16.01.2014 is gunstig. Dit advies wordt
gevolgd.

Het advies van team Musea en Erfgoed met datum 16.01.2014 is gunstig. Dit advies wordt
gevolgd.

Het advies van de directie Mobiliteit en Infrastructuur met datum 23.01.2014 en referentie
2014-116 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het voetpad moet aangelegd worden in witgrijze betonstraatstenen 22/22/8. Dit is niet het
geval volgens typedwarsprofiel A-A waar witgrijze betonstraatstenen 22/11/10 zijn
voorzien.

Het advies van Directie Leefmilieu - projecten met datum 06.01.2014 en referentie
2014/0013/LV/ec is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer met datum
07.02.2014 en referentie WT 2014 G 0151 is gunstig met voorwaarden.

Het oorspronkelijke advies van de VMM gaat uit van een droge zandleembodem waar
infiltratie mogelijk is: “Het betrokken perceel is aangeduid als infiltratiegevoelig. De
voorziene wadi moet dan ook worden omgebouwd tot een infiltratievoorziening, in plaats
van een wadi met vertraagde afvoer.”

Naar aanleiding van dit advies van de VMM werd het studiebureau Arcadis dat instaat voor
het wegenisontwerp gecontacteerd door de directie Ruimte en economische stadsplanning
van de stad Kortrijk. In opdracht van het studiebureau Arcadis werden door een erkend
labo bijkomende grondboringen doorgevoerd. Deze bevestigen, anders dan de gegevens
waarover de VMM beschikt, dat de bodem uit klei bestaat en dus niet infiltratiegevoelig is.
Op basis van deze bijkomende info kan de VMM akkoord gaan met de voorgestelde
oplossing.

Hiervoor wordt verwezen naar de mail van maandag 24 maart 2014 van dhr. Bram Vogels
aan dhr. Vandewalle Frank: “Beste, Op basis van deze bijkomende informatie kunnen wij
akkoord gaan met het initiële voorstel om te werken met buffering en vertraagde afvoer en
vervalt de vraag om te infiltreren. Het spreekt voor zich dat het eventueel waterdoorlatend
uitvoeren een optie kan blijven om een zeer beperkte infiltratie mogelijk te maken. Gelieve
dergelijke informatie bij toekomstige dossiers eveneens toe te voegen om verwarring te
vermijden.”

De overige voorwaarden opgenomen in het advies van de VMM blijven onverminderd van
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kracht en worden gevolgd.

 

 

Juridische grond
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te
nemen over de verkavelingsaanvraag. Het behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad een beslissing te nemen over het rooilijnplan.

- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. VI.
Geldingsduur en wijzigbaarheid, Afdeling 2 Verkavelingsvergunning,

   
 Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stukArt. 4.2.15. §1.

grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare
constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op
plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht. Een verkavelingsvergunning kan worden
aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van
terreinen voor een andere functie.

 Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze§2.
waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunningArt. 4.2.17. §1
voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de
verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:

- de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing
daarvan;
- het wijzigen van het reliëf van de bodem;
- het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;
- het afbreken van constructies.

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat
betreft de handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige
vergunningsplicht voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid.

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die
onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

 Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad§2.
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat
de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

- Het gemeentedecreet

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 keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
-       Inzake het stratentracé:

De rooilijn te aanvaarden van de nieuw aan te leggen wegen en groenzone in de
verkaveling Dries, BEL 088 – VK 1201 zoals voorgesteld op het rooilijnplan (situatieplan,
verkavelingsplan, grondplan wegenis en groenaanleg, dwarsprofielen), opgemaakt door
studiebureau Arcadis.

2 .
- De verkavelaar de verplichting op te leggen:

Voor de start der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van
onder andere volgende lasten en plichten:

de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het
openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen;
de uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en
rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en
F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;
de richtlijnen zoals gesteld in het advies van de directie Mobiliteit en Infrastructuur en
van de Vlaamse Milieumaatschappij zullen in deze overeenkomst worden vastgelegd;
het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de
uitvoering/betaling van de opgelegde infrastructuur;
de vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering,
uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die
bedenking dat het gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als
richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de toepassing op de
reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans
afgeleverde vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met
huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen op
eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 078/35.35.34 en
raadpleegbaar op de website via ).www.gaselwest.be

Bijlagen

151 / 259



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Bijlage bij dit besluit: Detailplan overstort en lozing.pdf
Bijlage bij dit besluit: Dwarsprofielen.pdf
Bijlage bij dit besluit: Grondplan riolering.pdf
Bijlage bij dit besluit: Grondplan wegenis en groenaanleg.pdf
Bijlage bij dit besluit: Lengteprofiel wegenis en riolering.pdf

Niet digitale bijlagen:
Verkavelingsdossier met wegenis VK 1201 - BEL 088

Planning en Openbaar Domein

30 2014_GR_00102 Kortrijk Weide - opmaken van planMER
voor het RUP Kortrijk Weide - herziening
- Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit genull;mporteerde systemen
Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof over het MER-integratiespoor voor
het RUP &#39;Kortrijk Weide&#39;

Aanleiding en context
Aan elk ruimtelijk uitvoeringsplan gaat een vorm van milieueffectenrapportage vooraf. In
de meeste gevallen volstaat een 'onderzoek tot milieueffectenrapportage' of screening. In
een beperkt aantal gevallen is een uitgebreider rapport, - een plan-MER - vereist. Voor het
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kortrijk Weide' is een dergelijk rapport opgemaakt. De opmaak
daarvan is gebeurd via het zogenaamde 'integratiespoor'. Dat is een procedure waarbij de
opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan deels parallel verliep met de opmaak van het
milieueffectenrappport.

Het Grondwettelijk hof heeft op 31 juli 2013 geoordeeld dat plannen die via het
integratiespoor werden opgemaakt onwettig zijn. Hoewel dat arrest niet rechtstreeks
betrekking heeft op Kortrijk Weide, heeft het dat plan wel aangetast. Het plan is op zich
niet vernietigd; het blijft de basis voor het afleveren van vergunningen in het gebied. Wel
is het zo dat die vergunningen aangevochten kunnen worden op grond van het arrest. Er
moet dus een initiatief genomen worden om opnieuw een stabiele rechtsbasis te creëren
voor de geplande ontwikkelingen in dit stadsdeel.

Argumentatie
Op 13 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om de reeds
doorlopen procedure integraal te hernemen, omdat dit leidt tot de meest rechtszekere
oplossing. Dat houdt in dat er een nieuw milieueffectenrapport moet worden opgemaakt
dat gevolgd wordt door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit heeft in principe geen
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gevolgen voor de geplande ontwikkelingen op Kortrijk Weide. Het is uiteraard wel mogelijk
dat het plan beter wordt afgestemd op de keuzes die ondertussen zijn gemaakt.

Een variant op deze oplossing bestaat erin dat de procedure voor het ruimtelijk
uitvoeringsplan wordt overgedaan, maar dat die wordt voorafgegaan door een onderzoek
tot milieueffectenrapportage (screening) in plaats van een plan-MER. Deze oplossing werd
bij de dienstMER - de goedkeurende overheid van een planMER en screening - afgetoetst.
Uit het overleg met de dienstMER is gebleken dat men deze variant niet wenselijk acht.
Bijgevolg wordt deze oplossing niet weerhouden en wordt gekozen voor het hernemen van
de planMER procedure. Voor de opmaak van een milieueffectenrapport moet een
studiebureau worden aangesteld. In functie daarvan werd een bestek opgemaakt voor de
opmaak van een plan-MER voor het RUP Kortrijk Weide - herziening. De kosten voor deze
opdracht worden geraamd op 50.000€ (incl. BTW).

Conform de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 26
§1, 1°a kan een beroep gedaan worden op een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking als wijze van gunnen.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
te voorzien op IE 14 0600-00  2140000. Raming 50.000€ (incl. BTW)

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden voor het opmaken van een plan-MER voor het ruimtelijk uitvoeringsplan
'Kortrijk Weide - herziening' vast te stellen, zoals ze zijn opgegeven in het bestek "opmaak
van een plan-MER voor het RUP 'Kortrijk Weide - herziening'" waarbij de kosten worden
geraamd op 50.000€ (incl. BTW).

2 .
Voor de studieopdracht "opmaak van een plan-MER voor het RUP 'Kortrijk Weide -
herziening'" te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de
studiebureau's Arcadis, Grontmij en Soresma, als wijze van gunnen conform de wet van 15
juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Bijlagen
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1.  Bijlage bij dit besluit: bestek planMER Weide herziening.docx

31 2014_GR_00103 RUP Marke Torkonjestraat - definitieve
vaststelling - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit genull;mporteerde systemen
Voorlopige vaststelling ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan &#39;Marke
Torkonjestraat&#39;.

Aanleiding en context
Op 21 januari 2013 keurde het College van Burgemeester en Schepenen het schetsontwerp
en de planMER-screening van het RUP 'Marke Torkonjestraat' goed. In het schetsontwerp
waren ook reeds de planopties opgenomen die zijn opgenomen in het RUP.

Op 12 juni 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk, Koramic
Real Estate/Korimco en Leiedal ondertekend in functie van de ontwikkeling van het gebied.

Ontheffing planMER-plicht: 
Op 25 juni 2013 werd een ontheffing van de planMERplicht verkregen. 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.

Voorontwerp RUP:
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige
voorschriften in het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 9 september 2013
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Plenaire vergadering:
De plenaire vergadering werd op 14 oktober 2013 georganiseerd. De adviserende
instanties brachten allen een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies uit. 
De plenaire vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kon worden
verdergezet zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden enkele
aanvullingen en aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en de
toelichtingsnota gevraagd.

Ontwerp RUP:
Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. Zo
werd onder meer de motivering voor de omvang van het bedrijventerrein in relatie tot de
opties uit het GRS gemotiveerd. Ook werden enkele aanvulingen en aanpassingen gedaan
aan de stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende toelichtende kolom. In
hoofdzaak gaat het om volgende elementen: er wordt opgelegd dat maximaal één
bedrijfsverzamelgebouw van 10.000m² kan worden voorzien; de voorschriften voor de
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groenzone werden aangevuld; de gebouwen opgenomen op de inventaris bouwkundig
erfgoed werden aangeduid op het verordenend plan; er werd een voorkeurslocatie voor
het waterbufferbekken opgenomen; de ligging van de wegenis in het bedrijventerrein en
de fietsdoorsteek werd verduidelijkt. Dit ontwerp van RUP werd door de Gemeenteraad
van 18 november 2013 voorlopig vastgesteld.

Argumentatie
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:

Het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
van de stad. In het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
werd onder het deel 'gewenste natuur en groenstructuur' gesuggereerd dat een groene
verbinding zou gemaakt worden met de Keizerstraat en de Kardinaalstraat tot aan het OC
van Marke. Onder de gewenste economische structuur is opgenomen dat in Marke langs de
N43 een nieuw lokaal bedrijventerrein zou worden voorzien van 4ha. Specifiek is voorzien
dat de bufferzone tussen het bedrijventerrein en de bebouwing langs de Kardinaalstraat en
de Keizerstraat wordt uitgewerkt als een publiek toegankelijke zone die loopt van het OC
tot aan het stadsbos.

In de bindende bepalingen van het structuurplan is de realisatie van het groen netwerk
zuid opgenomen, alsook de opmaak van een RUP voor de realisatie van de ambachtelijke
zone Torkonjestraat. In de bindende bepalingen is geen oppervlakte van dit
bedrijventerrein opgenomen.

De totale oppervlakte van de KMO-zone in het RUP bedraagt 5,91ha en is dus meer dan in
het richtinggevend deel van het GRS werd vermeld. De bijkomende 2ha kan vanuit het
GRS zelf worden verantwoord. In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt verwezen
naar de 'evaluatie van zones voor milieubelastende industrie'. Hierbij wordt de
ambachtelijke zone van Walle (gelegen binnen het Ei) vermeld. Na evaluatie blijkt dat deze
ambachtelijke zone niet zal ontwikkeld worden. Dit bestemmingsgebied van het
gewestplan bedraagt meer dan 2ha en zal gewijzigd worden naar een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut in functie van de aanleg van een
waterbufferbekken. Hiervoor wordt het RUP 'Grote Wallebeek' opgemaakt. Het schrappen
van de 2ha KMO-zone bij Walle wordt ruimtelijk gecompenseerd door de bijkomende
oppervlakte KMO-zone langs de Torkonjestraat in Marke. Deze ruimtelijke compensatie
blijft binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied en wijzigt het totaalpakket
van lokale bedrijventerreinen niet. De optie is bijgevolg in overeenstemming met het GRS
Kortrijk.

Plangebied:

Het gebied Torkonjestraat situeert zich ten zuiden van de kern van Marke. Het plangebied
van het RUP wordt begrensd door: de bestaande publieke groenzone bij het OC van Marke
in het noorden; de N43 Torkonjestraat en een deel van de Hellestraat in het oosten; de
Keizerstraat in het zuiden; de Keizerstraat, Kardinaalstraat en bestaande perceelsgrenzen
van woningen langs de Kleine Pontestraat in het westen.
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Planopties:

De planopties die in het RUP aan bod zijn gekomen, zijn samengevat de volgende:
- lokaal bedrijventerrein: gezien de gunstige ligging vanuit zowel stedenbouwkundig als
mobiliteitsoogpunt wordt langs de Torkonjestraat een nieuw lokaal bedrijventerrein voor
KMO's en ambachtelijke bedrijven ontwikkeld. 
- groene verbinding: de optie vanuit de studie Groen Lint om een groene verbinding tussen
de Keizerstraat en de Kardinaalstraat te realiseren blijft behouden. Het is een
groen-recreatieve verbinding vanaf de bestaande groenzone bij het OC van Marke naar het
toekomstige stadsrandbos. De verbinding heeft tevens een groen-landschappelijke en een
ecologische functie alsook een bufferfunctie tussen het bedrijventerrein en het
woongebied. 
- vervolledigen woonstructuur: de woonstructuur van de Kalvariewijk kan vervolledigd en
afgewerkt worden nabij de Hellestraat, Kardinaalstraat en Keizerstraat. 
- knooppunt De Prinse: gezien de ligging wordt de omgeving van het knooppunt De Prinse
ontwikkeld met gemengde functies. 

Openbaar onderzoek:

Na de voorlopige vaststelling werd het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen aan een
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. Dit openbaar onderzoek liep van 28 november
2013 tot en met 27 januari 2014. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 2
adviezen ontvangen: een gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
en een voorwaardelijk gunstig advies van de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 4 bezwaarschriften ingediend,
waaronder een een bezwaarschrift ingediend in 35 exemplaren, in totaal ondertekend door
63 personen. 

Advies Gecoro:

De adviezen en bezwaren werden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de Gecoro
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die zich moet uitspreken over de bezwaren en
adviezen en het ontwep RUP definitief moet vaststellen.

Het advies van de Gecoro over het ontwerp RUP is gunstig, mits enkele aanpassingen aan
het RUP worden doorgevoerd. De Gecoro stelt volgende aanpassingen voor in haar advies:

- in de stedenbouwkundige voorschriften wordt verankerd dat de capaciteit van het
waterbufferbekken en de keuze van de beplanting in de groencorridor worden afgestemd
op de lokale waterhuishouding en bodemsamenstelling.

- de verbindingsweg tussen de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein en de Keizerstraat
als langzaamverkeersverbindingsweg aan te leggen, met de mogelijkheid tot doorgang
voor hulpdiensten, en de toelichtingsnota in die zin aan te passen.

- de eerste denkpiste uit de verantwoording van de omvang van het bedrijventerrein te
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schrappen.

Daarnaast vraagt de Gecoro om bij de aanleg van de nieuwe wegenis die aansluit op de
Hellestraat de nodige aandacht te hebben voor verkeersveiligheid, en vraagt ze om op
korte termijn de KMO-zone op Walle te schrappen. Deze vragen hebben geen impact op de
inhoud van voorliggend RUP.

Andere argumenten met betrekking tot de adviezen en bezwaarschriften, ingediend tijdens
het openbaar onderzoek worden door de Gecoro weerlegd (zie verslag).

Ontwerp RUP - definitieve vaststelling:

Conform art. 2.2.14 §6 van het VCRO kan de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling
aan het plan wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan, die
gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde
bezwaren en opmerkingen of de adviezen door de aangeduide diensten en overheden of
het advies van de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt gevolgd. Het RUP wordt
aangepast conform het advies van de Gecoro, zoals hierboven omschreven.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Marke Torkonjestraat' bevat een veordenend grafisch
plan met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; 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
structuurplan 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.

Na de definitieve vaststelling van het RUP wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de
deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met bijhorende uitvoeringsbesluiten is van
toepassing.

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 RUP 'Marke Torkonjestraat' definitief vast te stellen. 
Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Marke Torkonjestraat' bevat een verordenend grafisch
plan met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; 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 gewestplan
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1.  

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.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
20140512-u-KOR-7-Marke-Torkonjestraat-RUP-definitieve-vaststelling.pdf

Bert Herrewyn
Communicatie en Recht

32 2014_GR_00074 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij
voor Openbare Gezondheid in
Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en
toelichting. Jaarverslag 2013. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 20 mei 2014 stelt Imog het jaarverslag
en het activiteitenverslag over 2013 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 maart 2013.
Imog is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor
het verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren
en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die
hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en
toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen B. Herrewyn in de openbare
vergadering van de raadscommissie.
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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 verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en
de toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid in Zuid-West Vlaanderen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Imog/statuten IMOG - 19 maart 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Activiteitenverslag_2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: IMOG - AV 20 mei 2014 - uitnodiging - bijkomend punt.pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn
De Warande

33 2014_GR_00112 VZW De Warande - Budget 2014.
Jaaractieplan 2014 - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context

 De gemeenteraad keurde op 14 april 2008 de omvorming tot een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap alsook een statutenwijziging voor de vzw De Warande goed.
In de gemeenteraad van 9 februari 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad en vzw De Warande goedgekeurd. Als sluitstuk van dit proces werd de
afsprakennota tussen de stad en De Warande op de gemeenteraad van 11 mei 2009
voorgelegd.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet De Warande het budget en het jaarplan
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ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

De Gemeenteraad besliste in zitting van 13 januari 2014 de Pretmobielwerking onder te
brengen binnen de nieuwe EVA-structuur rond de Kortrijkse werkingen met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering
van de vzw De Warande het budget 2014 en het jaarplan 2014 goedgekeurd in
vergadering van 7 november 2013 en 3 april 2014.

 

 

   

Argumentatie
Jaaractieplan
Voorwoord
Werkjaar 2014 betekent voor De Warande een nieuwe start. De omgevingswerken zijn in
maart 2013 zo goed als volledig afgerond. Deze ingrijpende verandering heeft de
afgelopen 2 jaar een grote invloed gehad op het domein en op de werking. Vanaf 2014
willen we op zoek naar een nieuwe continuïteit maar de ambitie gaat verder dan dat. In
2014 willen we een duidelijk beeld vormen van de richting die De Warande de komende
jaren uit moet.
Naast het verzilveren van de opportuniteiten van de nieuwe omgevingsaanleg brengt 2014
nog een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee. Na de gemeenteraadsverkiezing kwam
er immers een her samenstelling van het bestuur van vzw De Warande. Het komt het
nieuwe bestuur toe om de ambities voor de komende jaren te formuleren.
Welke richting De Warande de komende jaren uitgaat, is sterk afhankelijk van de
strategische meerjarenplanning die het stadbestuur voor Kortrijk uittekent. Binnen deze
oefening lijkt het voor het huidige vzw-bestuur aangewezen om op zoek te gaan naar het
meest geschikte scenario voor De Warande. De ambitie leeft immers om het voorliggende
masterplan verder te realiseren. Na de omgevingsaanleg moet er ook een noodzakelijk
nieuw gebouw voor De Warande komen. In eerste instantie moet duidelijk zijn welk budget
de stad, al dan niet in samenwerking met een hogere overheid of andere partners,
hiervoor ter beschikking kan stellen.
Daarnaast is er binnen de stedelijke administratie heel wat veranderd. De evolutie naar
twee beleidsdirecties ‘mens en samenleving’ en ‘ruimte en economische stadsontwikkeling’
zal zeker zijn invloed hebben op de werking van de stad en het algemeen stedelijk beleid.
De bestaande beheerdirecties zoals facility, ICT, personeel en organisatie, financiën - die
via een afsprakennota tussen de stad en de vzw instaan voor de ondersteuning van de
werking - voegt men samen tot één groot geheel onder de noemer ‘bedrijfsvoering’.
Binnen deze fusie zal de meest optimale manier van samenwerken met extern
verzelfstandigd agentschappen (EVA) zoals De Warande onderzocht worden. In 2014 komt
er onder meer een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota tussen de stad
en de vzw.
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Al deze veranderingsprocessen geven eens te meer aan dat het cruciaal is om het
komende werkjaar een duidelijk profiel voor De Warande uit te tekenen. Er moeten
duidelijke keuzes en ambities geformuleerd worden. Een doordacht meerjarenplan moet
richting geven aan de verdere uitbouw van de Warandewerking de komende jaren.
In dit jaarplan focussen we op de dagelijkse werking voor de vzw en hoe we De Warande
verder kunnen uitbouwen als hét avontuurlijke speeldomein en jeugdverblijfscentrum in,
voor en van Kortrijk!
1. beheren van het open speeldomein
Algemeen: Het domein vraagt meer onderhoud, de bezettingsgraad van het
jeugdverblijfscentrum is hoger en het landschapspark wordt meer en meer gebruikt en
bezocht door vrije recreanten. Dit jaaractieplan lijkt misschien minder ambitieus, maar we
moeten rekening houden met het gegeven dat de reguliere taken veel meer tijd in beslag
nemen.

objectieve en subjectieve gegevens

2013 was het eerste volledige jaar waarin het speelterrein terug volledig in gebruik was. Al
sinds september 2011 was het domein in ‘afbouw’. De omgevingswerken namen hun
aanvang in maart 2012 en werden afgerond in het voorjaar van 2013.

hoofdaccent: speelconstructies

Een aantal van de oudere (behouden) speeltoestellen is afgekeurd door de
keuringsinstantie. Daarom kiezen we ervoor om de boot, brandweerwagen en de chillmand
te vervangen. Vooral het kleuterterrein kan een aantal extra spelimpulsen gebruiken. Op
het avontuurlijke gedeelte (speelnatuur) is de kabel van de deathride geknapt en ook de
loopcat was aan vervanging toe. De meeste van deze veranderingen worden meegenomen
in het algemeen speelruimteplan van de stad.
Uit een korte rondvraag blijkt dat de kinderen vooral een grote toren/uitkijkpost missen.
Gezien dat de chillmand (de grote) het meest aantrek heeft bij kinderen van alle leeftijden
overwegen we om nog een tweede toestel te plaatsen.
De effectieve keuzes en invulling worden verder besproken met de
speelruimteverantwoordelijke van de stad en teruggekoppeld naar de raad van bestuur.
Naar uitstraling en keuze van materiaal gaan we vanzelfsprekend verder met de
avontuurlijke lijn die werd uitgezet binnen de al gerealiseerde omgevingsaanleg (Robinia).
We bekijken ook of het wenselijk is om bijkomende speelelementen aan te brengen in
landschapspark (bv. voetbaldoelen op groot veld). Tijdens de opmaak van
masterplan-omgevingsaanleg is er altijd sprake geweest van het ‘aanplanten’ van
wilgenhutten. We bekijken waar dit een meerwaarde kan bieden.

onthaal en informatie

Met de nieuwe aanleg herbekijken we ook de circulatie en infoverstrekking op het domein.
We willen gebruikers op een sobere en duidelijke manier wegwijs maken op het domein.
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Het gaat zowel over bepaalde functies (onthaal, toiletten, diverse zones) als afspraken
rond gebruik van het domein. De uitdaging is om hiervoor een eenvormige en omvattende
‘drager’ te vinden.
Om de signalisatie op het terrein duidelijk te laten verlopen, stellen we volgende ingrepen
voor:
- de ramen van het bureel te laten bedrukken met basic informatie over de werking op
folie
- twee banners aan de gevel van het secretariaat te bevestigen (onthaal)
- aan de ingangen Izegemsestraat en Heirweg nieuwe infoborden te plaatsen
- op het domein zelf (na ingang Heirweg) komt nog een derde infobord
- we plaatsen signalisatie om gemotoriseerd verkeer op de wandelpaden te verbieden
Deze actie stond al in 2013 gepland, maar omdat het ontwerp wat langer op zich laat
wachten  zal dit in 2014 uitgevoerd worden.  Ondertussen werd wel al een aantal ‘vaste’
krijtborden geplaatst waarop organisatoren hun eigen initiatief kunnen aankondigen of
bewegwijzeren.

de bekendheid en het gebruik van het domein op gang trekken en
inzetten op beleving

Het domein is door de omgevingsaanleg een lange tijd weinig of niet toegankelijk geweest
voor gebruikers. Sinds het voorjaar van 2013 kan het volledige domein terug optimaal
gebruikt worden. Dankzij evenementen zoals ‘Watermolen Beeft’ en ‘Dag van het Park’
konden heel wat mensen kennis maken met het nieuwe domein.
Het nieuw gecreëerde landschapspark biedt enorme opportuniteiten voor alle gebruikers,
maar in het bijzonder voor individuele, recreatieve gebruikers. Door het ingesloten karakter
was het domein vroeger weinig aantrekkelijk of gebruiksvriendelijk voor deze doelgroep.
Dankzij de nieuwe ontsluiting aan de Izegemsestraat krijgt het domein een grotere
aantrekkingskracht. Door het landschapspark met picknick- en barbecuezone,
hondenloopweide, de buurttuin en een aantal spelelementen neemt de belevingswaarde
van het domein gevoelig toe.
Anderzijds stellen we vast dat het landschapspark nog door heel wat mensen moet ontdekt
worden. Door de verse aanplant is het parkgevoel op dit moment nog wat ‘mager’. De
komende jaren zullen de groenstructuren verstevigen waardoor de belevingswaarde zal
toenemen. Afhankelijk van het effectieve gebruik en reacties van de gebruikers gaan we na
of De Warande in de toekomst nog bijkomende functies moeten faciliteren.
Eventueel kan ingespeeld worden in 2014 op twee bijzondere opportuniteiten en
publieksmomenten: doortocht van de Ronde van Vlaanderen en Buitenspeeldag.
Zowel Dorp van de Ronde als Jeugdcentrum Tranzit zijn vragende en betrokken partijen.

promotie

Na de omgevingswerken is de bestaande infobrochure - en vooral dan door de gebruikte
beelden - niet meer representatief. Gezien de positieve ervaringen met de vorige brochure
ontwikkelen we een nieuwe versie volgens het bestaande format: algemene, tijdloze
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basisinfo over de verschillende deelwerkingen van De Warande. Naast informatie over het
open speeldomein, speelpleinwerking en verblijfscentrum vullen we de brochure aan met
informatie rond de buurttuin en de publieke barbeque.
2. ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
We willen enerzijds expertise omtrent spelen ontwikkelen en anderzijds een eigen
vrijetijdsaanbod aanbieden. Hieronder verstaan we de organisatie en optimalisatie van de
bestaande inclusieve speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties.
Daarnaast zijn we op vraag van de stad (team jeugd) in 2011 gestart met de uitbouw van
een mobiele speelpleinwerking. De zogenaamde ‘Pretmobiel’ creëert een kindgericht,
prikkelend en flexibel aanbod. Het is een inclusieve werking met een lage drempel die
toeleiding naar het reguliere jeugdwerk stimuleert. Deze werking ressorteert vanaf 2014
onder de nieuwe EVA (vzw) opgericht door het stadsbestuur om de Kortrijkse initiatieven
en werkingen Jeugd en Maatschappelijke Kwetsbaarheid te bundelen en te coördineren
(inhoudelijk, logistiek en financieel).
Een nieuwe uitdaging is het uitwerken van een sterk, kindgericht aanbod binnen de
buurttuin. Deze werking staat nog in de kinderschoenen. Naast het ‘brede school’-project
met VBS De Watermolen willen we in 2013 bekijken of we een aanbod voor individuele of
sporadische gebruikers kunnen uitwerken.
Verder blijven we op zoek gaan naar partnerschappen waarin we projecten opzetten
omtrent maatschappelijk relevante thema’s binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en
jongeren.

speelpleinwerking WASPER

objectieve en subjectieve gegevens

kinderen en ouders
We noteren een lichte daling in het gemiddeld aantal kinderen per dag in vergelijking met
2012, wat wel een recordjaar was. De daling is vooral merkbaar bij de leeftijdscategorie
tussen de 6 en 12 jaar. Het aandeel kleuters is gestegen, vooral door de grote instroom
van 3-jarigen.
Het imago van de speelpleinwerking blijft een oud zeer. Er werden al heel wat
inspanningen gedaan, met wisselend succes (zowel enthousiaste als soms ontgoochelende
reacties). We missen ergens een constante waardoor een positieve uitstraling van de
werking een aandachtspunt blijft.
De stuurploeg van de monitoren buigt zich in 2014 over deze tendens en werkt voorstellen
ter bijsturing verder uit.
inclusieve werking
De Warande vzw werkt al enkele jaren samen met De Stroom vzw om een inclusieve
werking aan te bieden. De zogenaamde Zilverwerking voor kinderen met een beperking is
al goed gekend. Gemiddeld is 5 tot 10% van de deelnemers lid van de zilvergroep. Voor de
begeleiding is het belangrijk dat er een goede infodoorstroming is, zowel tussen de
begeleiders en de ouders als tussen de begeleiders onderling. We vragen aan de ouders
om op voorhand een gesprek te hebben met de speelpleinverantwoordelijke maar dit is
nog niet altijd het geval.
spelsysteem en activiteiten
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De speelpleinwerking heeft een vaste dagstructuur. In de voormiddag kiezen we voor
leeftijdsgebonden activiteiten (kleurgroepen). Dit zijn voorbereide activiteiten waar alle
kinderen aan deelnemen. In de namiddag is er een ‘open speelaanbod’. Uitgangspunt
daarbij is een maximale keuzevrijheid voor de deelnemers. De kinderen kunnen vrij spelen
op het terrein en gebruik maken van het spelmateriaal uit de uitleenmarkt. De animatoren
voorzien keuzeactiviteiten en spelimpulsen maar de kinderen zijn vrij in welke mate ze hier
aan deelnemen. Er wordt dan niet meer gespeeld binnen de strikte leeftijdsgroepen maar
er is wel een apart aanbod voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners. Het open
speelaanbod heeft over het algemeen een positief effect op het speelplezier van de meeste
kinderen. We stellen vast dat dit voor de begeleiding echter geen makkelijke werkvorm is.
Het vraagt heel wat creativiteit en/of ervaring om dit op een kwalitatieve manier in te
vullen wat niet altijd evident is met een jonge en soms onervaren vrijwilligersploeg.
stuurploeg
De stuurploeg bestaat uit de beroepskracht en een aantal kernvrijwilligers en is
verantwoordelijk voor het vertalen van de missie en visie in een aantal operationele
doelstellingen binnen de werking. Daarnaast bewaken ze de continuïteit en de grote lijnen
binnen de dagelijkse werking. De stuurploeg komt één maal per maand samen.

hoofdaccenten in 2014

1. Veiligheid op het vernieuwd avontuurlijk domein
2. Verdere structuur uitbouwen
3. Continuïteit en kwaliteit van de werking vergroten
4. Imago en uitstraling
5. Investeren in een stevige, verantwoordelijke begeleidersploeg. (zie verder
‘vrijwilligersbeleid’)

1. veiligheid op het vernieuwd avontuurlijk domein

Het vernieuwde domein nemen we ondertussen al meer dan een jaar in gebruik. De
kinderen hebben de nieuwe speelzones gaandeweg leren kennen. Het centrale plein en de
circustent kregen in de zomer een vaste functie tijdens de speelpleinwerking. Het
avontuurlijke en open karakter van het domein biedt vast en zeker een meerwaarde voor
de vrijetijdsbeleving van kleuters en kinderen maar roept bij ouders toch wat vragen op.
Zo kunnen vrije bezoekers zich relatief makkelijk mengen met de kinderen ingeschreven in
de speelpleinwerking. Kinderen en kleuters kunnen ook op verschillende plaatsen het
terrein verlaten. Uiteraard is het de taak van de begeleiders om hierop toe te zien maar dit
is niet altijd even evident. Tot op heden hebben we hier nog geen problemen mee gehad.
Concrete voorstellen en acties in 2014:
- Tijdens de vrije speelmomenten zijn we extra waakzaam bij de poortjes (kleuterterrein),
bij activiteiten doen we verplaatsingen op het terrein altijd in groep.
- Extra controle of de poort naast de douches en de poort aan de multimediakapel gesloten
is.
- Vrije bezoekers verzoeken we om tijdens de speelpleinwerking zich te begeven op het
uitbreidingsgebied.
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2. verdere structuur uitbouwen

In 2013 hebben we al met succes de structuur binnen de werking steviger uitgebouwd. Dit
heeft een positief effect op de kwaliteit van de werking. De vrijwilligersgroep is
overwegend jong en onervaren, elk jaar komen er heel wat nieuwe vrijwilligers bij. Daarom
is het belangrijk dat we een stevige structuur kunnen aanbieden zodat de vrijwilligers zich
kunnen toespitsen op hun belangrijkste taken, namelijk het uitwerken van gevarieerde en
kwalitatieve activiteiten en de zorg voor de kinderen. Ook voor nieuwe, jonge en
Zilverkinderen is structuur belangrijk als houvast gedurende een speelpleindag.
Concrete voorstellen en acties in 2014:
- De voorbereiding van de activiteiten moet nog meer gestructureerd verlopen. De
animatoren moeten in éénzelfde lokaal blijven en worden extra ondersteund door
hoofdanimatoren en de speelpleinverantwoordelijke.
- Bij aanvang van elke speelpleinweek worden de basisprincipes van spelen voorbereiden
nog eens toegelicht om dan gezamenlijk enkele activiteiten uit te werken.
- Signalisatie op het terrein heeft zijn nut al bewezen. We werken met wegwijzers en
affiches in de verschillende lokalen; dit kan nog aantrekkelijker en duurzamer uitgewerkt
worden.
- Voor de vrijwilligers voorzien we een steekkaart waar de belangrijkste momenten en
taken in opgesomd zijn. (als aanvulling op de al bestaande monibundel)
- Tijdens de voorbereidingsdag wordt de weekplanning nog dieper uitgewerkt zodat de
activiteiten, taken en verantwoordelijkheden op voorhand voor iedereen duidelijk zijn.

3. continuïteit en kwaliteit van de werking vergroten

Al enkele jaren merken we dat het engagement van de vrijwilligers beperkter wordt, zowel
naar intensiteit als naar tijdsduur. Dit heeft als gevolg dat er een groot verloop is in de
vrijwilligersploeg. Om de kwaliteit van de werking te kunnen garanderen is het belangrijk
dat er voldoende ervaring aanwezig blijft. De aanwezige monitoren beschikken niet altijd
over een attest ‘animator in het jeugdwerk’. Dit is geen verplichting maar we merken dat
jongeren die een cursus gevolgd hebben een grotere meerwaarde bieden. (zie ook verder
bij ‘vrijwilligersbeleid’)
Concrete voorstellen en acties in 2014:
- Na enkele vakanties te hebben geëxperimenteerd met spelsystemen en dagindeling
hebben we nu een vast systeem dat we willen behouden (vaste activiteiten in de
voormiddag, open aanbod in de namiddag). Er is geregeld vraag naar een volledige dag
open aanbod maar dit is in de praktijk niet haalbaar gezien de soms beperkte draagkracht
van de vrijwilligers. Tijdens speelpleinweken met een sterke vrijwilligersploeg kunnen we
dit éénmaal per week aanbieden.
- Verder de vrijwilligers stimuleren om een (hoofd)animatorcursus te volgen. Vrijwilligers
met een attest krijgen voorrang bij het invullen van de vrijwilligerslijsten.
- Blijven inzetten op vorming voor animatoren.

4. imago en uitstraling

Speelpleinwerking Wasper (en vroeger speelpleinwerking De Warande) kampt al jaren met
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een minder sterk imago bij een deel van de Kortrijkse bevolking. Dit zet een rem op de
toevoer van nieuwe kinderen. Hier willen we uiteraard iets aan doen.
Concrete voorstellen en acties in 2014:
- Eerst en vooral moeten we duidelijk in kaart brengen welk imago Wasper (en bij
uitbreiding De Warande) precies heeft. Hiervoor willen we een bevraging doen bij de
ouders en kinderen.
- Bij de ouders kan dit aan de hand van een enquête, bij de kinderen zullen we dit op en
speelsere manier aanpakken.
- De vrijwilligers stimuleren om Wasper op een positieve manier uit te dragen. Dit kan door
hun T-shirt en trui vaak te dragen, zeker op openbare plaatsen waar veel kinderen komen.
Dit zal gesprekken uitlokken bij leeftijdsgenoten maar ook bij ouders.
- Door activiteiten te voorzien op evenementen waar veel kinderen met hun ouders komen
(Tinekesfeesten, Bonk!, Buitenspeeldag, Ronde van Vlaanderen-doortocht,
moni-aanwezigheid op diverse activiteiten …) boosten we onze naambekendheid en ons
imago.

mobiele speelpleinwerking De PRETMOBIEL

objectieve en subjectieve gegevens

Na een derde zomerwerking stelden we vast dat de werking positief verliep en bleef
groeien. De werking is inmiddels gekend door een groot deel van de bevolking.
We probeerden op een nog breder publiek in te zetten door het inzetten van de
Pretbakfiets, een uitbreiding op de bestaande Pretmobiel. De Pretbakfiets is nog ‘mobieler’
en werkte meer vindplaatsgericht. Voor beide werkingen bleven de basisprincipes
behouden: een laagdrempelig, gratis en gevarieerd open spelaanbod in de Kortrijkse
binnenstad.
In 2013 was er elke schoolvakantie werking behalve tijdens de kerstvakantie. Net als in
2012 kregen de grote parken in Kortrijk bezoek van de Pretmobiel. Vanaf 2013 probeerden
we de kleinere parken die voor de Pretmobiel moeilijk bereikbaar zijn ook te bereiken met
behulp van De Pretbakfiets.
De voorbije zomer hadden we een gemiddelde opkomst van een 40 tal kinderen. Net als
vorige jaren piekte dit in de grote parken bij mooi weer tot een 90-100 tal kinderen per
namiddag.
Enerzijds door het vertrek van het desbetreffende personeelslid en anderzijds omwille van
de reorganisatie van de Kortrijkse werking Jeugd en Maatschappelijke Kwetsbaarheid werd
er sinds oktober 2013 geen werking meer voorzien vanuit De Warande.
2014 zal uitwijzen op welke manier de invulling van deze werking vanuit de nieuwe EVA
(besluit gemeenteraad 13 januari 2014) zal vormkrijgen op het vlak van budget, aanbod,
personeelsinzet, lokaties,logistiek, moni-werving en – werking,…
In het budget van vzw De Warande 2014 komen de inkomsten en uitgaven voor de
Pretmobielwerking dus niet meer voor.

vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid maakt onlosmakelijk deel uit van het ganse speelpleinbeleid en is
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sterk verweven met de rest van de werking en de geplande acties. Een geëngageerde en
betrokken vrijwilligersploeg is een noodzakelijke voorwaarde om de vooropgestelde
doelstellingen voor beide werkingen (Wasper en Pretmobiel) te bereiken. Een degelijke
vrijwilligersploeg heeft een grote impact op de kwaliteit van de werkingen. Een nieuw
vrijwilligersbeleid moet bijdragen tot het verder ontwikkelen van aanwezige potenties en
competenties en moet nieuwe kwalitatieve vrijwilligers aantrekken.
Een vrijwilligerswerking is een dynamisch gegeven. Dat betekent dat tal van factoren
elkaar onderling beïnvloeden en sterk verweven zijn met elkaar. Met onderstaande acties
streven we naar een totaalaanpak en hopen hiermee de vrijwilligerswerking naar een
hoger niveau te tillen.

objectieve en subjectieve gegevens

Huidige animatorenploeg
In 2013 konden we een beroep doen op een honderdtal vrijwilligers. Meer dan de helft
daarvan waren nieuwe mensen en hebben dus weinig of geen ervaring. De meer ervaren
vrijwilligers hebben niet altijd een animatorcursus gevolgd. Anders dan bij sommige andere
speelpleinen is het volgen van een cursus geen voorwaarde om op het speelplein te mogen
staan. Over het algemeen is er niet meteen een gebrek aan monitoren, maar de werking
mist wel voldoende ervaren begeleiders en hoofdanimatoren. Een trend die we vorig jaar al
vaststelden zet zich verder: de meer ervaren monitoren nemen een beperkter engagement
op terwijl de nieuwe monitoren vaak meerdere weken naar het speelplein komen. Hierdoor
ontstaat een onevenwicht in de verhouding tussen ervaren/niet ervaren vrijwilligers en
komt de continuïteit en de kwaliteit v/d werking soms in het gedrang.
Sfeer binnen de vrijwilligerswerking
Uit de evaluatie op het eind van de zomer blijkt dat de sfeer binnen de werking goed zit.
De vrijwilligers vormen een hechte groep en kunnen het goed met elkaar vinden.
Afhankelijk van de samenstelling van de ploeg (die van week tot week verschilt) is er een
merkbaar verschil in de mentaliteit en gedrevenheid van de ploeg.
Vrijwilligerswerving
Het werfweekend, waar alle 16-jarigen uit Kortrijk worden voor uitgenodigd, ging dit
werkjaar door in het weekend van 20-21 april. De deelname is gratis en de interesse voor
het weekend was groot. Er namen 24 jongeren deel waarvan er 20 doorstroomden naar de
zomerwerking. In samenwerking met speelpleinwerking Kasper (ook een werking van De
Stroom vzw) deden we in maart een scholentournee. De speelpleinverantwoordelijken,
aangevuld met vrijwilligers, gingen tijdens de middagpauze of tijdens de lesuren de
werking voorstellen in diverse middelbare scholen. De impact hiervan was eerder beperkt.
Vorming
Doorheen het jaar werd een zevental vormingsmomenten georganiseerd i.s.m. externe
organisaties. De vormingen waren gelinkt aan het werfweekend of vonden plaats tijdens
de speelpleinweken. De inhouden focusten voornamelijk op de begeleidershouding,
spelactiviteiten en creativiteit.

hoofdaccenten in 2014

1. vrijwilligerswerving
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Het werfweekend blijkt al jaren doeltreffend om nieuwe mensen te laten kennismaken met
de werking en willen we dan ook behouden. Door een brief te sturen naar al de 16-jarigen
in Kortrijk bereiken we heel wat potentiële vrijwilligers. Voorlopig doen we dit één keer per
jaar maar uit de stuurploeg komt de vraag om dit tweemaal te doen. We bekijken samen
de mogelijkheden en haalbaarheid.
De scholentournee willen we nog een kans geven. Met de ervaring van vorig jaar gaan we
na hoe we de bestaande formule kunnen bijsturen.
Verder lijken de sociale media een ideaal kanaal om jongeren te bereiken. Met onze
nieuwe facebookpagina konden we al heel wat potentiële vrijwilligers bereiken maar dit
kan zeker nog verder uitgewerkt worden.
Uit het verleden blijkt dat de doorstroom van tieners uit de speelpleinwerking over het
algemeen enthousiaste en gemotiveerde monitoren oplevert. Het is zinvol om tieners
hierover aan te spreken en voor te bereiden. Dit kan door ze af en toe in te schakelen in
de werking en bijvoorbeeld een ondersteunende of zorgende taak te geven bij een
activiteit of tijdens het vrij spel.

2. investeren in de stuurploeg en jaarwerking

Onder jaarwerking verstaan we alle vormings- en ontspanningsactiviteiten voor
vrijwilligers. Deze activiteiten hebben een belangrijke invloed op de groepsbinding in de
vrijwilligersploeg. Via de jaarwerking willen we investeren in betrokken en trotse
vrijwilligers en hen stimuleren en motiveren tot een sterk engagement. We maken werk
van ‘eigenaarschap’ bij de vrijwilligers.
Dit doen we aan de hand van de zogenaamde ‘speelpleincafés’. Dit zijn avonden doorheen
het jaar (ongeveer één keer per maand) waarop de speelpleinvrijwilligers samen worden
gebracht op De Warande om elkaar beter te leren kennen in een ongedwongen sfeer. Ook
jongeren die nog niet actief zijn op de speelpleinwerking maar hier wel interesse voor
tonen zijn meer dan welkom.
Om dit te kunnen realiseren moeten we blijvend investeren in een hechte een krachtige
stuurploeg die deze jaarwerking mee op poten zet. Qua samenstelling is een gezonde mix
van ervaren vrijwilligers en opkomende sterkhouders een meerwaarde. Ruimte en vrijheid
om zaken aan te pakken (met gepaste ondersteuning) vergroot de kans op een betrokken
ploeg die vanuit die drive hún werking verder uitbouwt.
De stuurploeg organiseert een plannings- en reflectieweek-end in het voorjaar van 2014.

3. vorming

Het belangrijkste aandachtspunt is (en blijft) het streven naar een kwaliteitsvolle
begeleiders-houding bij vrijwilligers. Samen met de stuurploeg stellen we een
vormingstraject op en stemmen we het programma af op werkingsperiodes. We
verwachten van vrijwilligers dus extra engagement maar houden het haalbaar door de
vorming aan vakantieweken te koppelen. Vorming tijdens werkingsperiodes kan ook een
positief effect hebben op de sfeer binnen de ploeg en vrijwilligers krijgen meteen de kans
om een aantal zaken in de praktijk uit te proberen. Belangrijkste thema’s zijn:
begeleidershouding, kwaliteit en zorg binnen de kleuterwerking, creativiteit in het
algemeen en in het bijzonder binnen een open speelaanbod. Daarnaast blijven we
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vanzelfsprekend ook aandacht besteden aan vorming over het begeleiden van kinderen
met een beperking.
Vrijwilligers die nog geen basiscursus ‘animator in het jeugdwerk’ volgden sporen we aan
om dit te doen. Door regelmatig vorming in te plannen worden vrijwilligers vertrouwd met
het concept ‘vorming’ waardoor ze sneller de stap zullen zetten naar een volwaardige
animatorcursus.
Indien haalbaar willen we het volgen van een basisvorming als voorwaarde stellen om als
monitor ingeschakeld te worden in de werking. Zo kan van nieuwe vrijwilligers na een
‘proefperiode’ en evaluatiegesprek verwacht worden om een animatorcursus te volgen.
Mensen met ervaring vragen we een cursus ‘verdere vorming’ of ‘hoofdanimator in het
jeugdwerk’ te volgen.

samentuin De Groenter
Met de nieuwe omgevingsaanleg is geopteerd om een buurttuin te integreren in het
domein. In tegenstelling tot de traditionele volkstuinen focust een buurttuin op
samenwerken, ontmoeten en uitwisselen. Er zijn al heel wat leuke ideeën en de overtuiging
leeft dat dit project gedeeltelijk moet groeien vanuit de gebruikers zelf en verder vorm zal
krijgen naarmate het project vordert.
De buurttuin heeft een openbaar karakter en staat open voor allerhande gebruikers, van
jong tot oud. Er is een werkgroep waar zowel het bestuur als een aantal partners deel van
uit maken. De uitdaging is om een gepast basisconcept uit te werken op maat van De
Warande.
In september 2013 zijn de eerst experimenten op een aantal veldjes gestart in
samenwerking met VBS De Watermolen. In het voorjaar 2013 kregen we een projectgroep
van Ipsoc op bezoek. Zij werkten een aantal speelse en educatieve elementen uit binnen
de buurttuin.
Eind 2013 werd een kennismakingsdag georganiseerd door de werkgroep, wat resulteerde
in een aangroei van het aantal samentuiniers.

brede school

Een eerste belangrijke samenwerking is het brede school project met VBS De Watermolen
en De Branding. De leerlingen komen iedere maandag- en vrijdagmiddag werken in de
tuin. De Branding beheert eveneens een aantal percelen met hun atelier ‘tuin en voeding’.
Beide organisaties zien een meerwaarde om via dit project nauwer samen te werken.

vaststellingen en voorstellen vanuit de werkgroep

Voor de school (en voor iedereen) was het eerste jaar een heus experiment. Zowel de
school als de werkgroep van De Warande hadden een mooie oogst. De ondersteuning
vanuit speelpleinwerking Wasper tijdens de droge zomerperiode werd eveneens als een
meerwaarde ervaren.
De school lijkt goed vertrokken en heeft al duidelijke plannen voor komend werkjaar.
Vanuit de werkgroep van De Warande stelt men vast dat de huidige groep te beperkt is om
een goede opvolging van het beheer te doen. De werkgroep wordt best uitgebreid. Dit jaar
wordt wat moeilijk gezien zowel Elke als Maarten op werkvlak een druk programma voor
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de boeg hebben. Het blijft belangrijk om regelmatig af te stemmen met de school om het
aanwezige enthousiasme en de positieve samenwerking te behouden.
Concrete acties voor 2014
- twee kleine plantvakken voor enerzijds rabarber/courgetten/pompoenen en anderzijds
aardappelen (op de plaats waar ook het groot vak van de tegeltuin ligt)
- de kruidenspiraal opmetselen en herinrichten na de valse start met de bosmaaier
- de tegeltuin een vast plantschema geven met weinig onderhoud (mulchen)
- alle andere plantvakken inzaaien met bloemenmengsel of andere bodembedekker of
deels gebruiken voor konijnen/kippen
- een onderhoudsplan opstellen voor een duurzame ontwikkeling van de buurttuin
- netwerk met andere samentuinen informeel onderhouden
- een pedagogisch project voor 2015 voorbereiden
3. uitbaten van het jeugdverblijfscentrum

objectieve en subjectieve gegevens

De Warande is erkend als verblijfsaccommodatie categorie C bij Toerisme Vlaanderen. Het
verblijfscentrum wordt hoofdzakelijk gehuurd door jeugdwerkinitiatieven, maar ook scholen
en socio-culturele en (jeugd)sport verenigingen maken geregeld gebruik van de
infrastructuur.
De komst van de buurtbarbecue, picknickzones en de hondenlosloopweide wordt positief
geëvalueerd en lokt heel wat nieuwe Warande-bezoekers.

hoofdaccent in 2014

optimale exploitatie van het verblijfscentrum en nieuwe gebruikers
aantrekken

1. promotie

Met de vernieuwde omgevingsaanleg heeft het verblijfscentrum een belangrijke nieuwe
troef in handen. Het komt erop aan om potentiële gebruikers hierover te informeren en te
laten kennismaken met het nieuwe domein.
Gezien we voor een nieuwe brochure afhankelijk waren van seizoenfoto’s, kon de
ontwikkeling van de brochure pas in het najaar van 2013 starten. Bij het jeugdwerk is De
Warande al goed gekend. Dat blijkt ook uit de bezettingsgraad tijdens weekends en
vakantieperiodes. Daarom zullen we de promotie vooral focussen op onderwijs. Voor De
Warande zit de groeimarge immers vooral in weekverblijven, al blijft het beperkte comfort
van de gebouwen voor veel (secundaire) scholen een afknapper.

2. boekingssoftware

Na overleg met de directie ICT van de stad is beslist om voor het verblijfscentrum te
starten met het softwarepakket ‘Mancloud’, een boekingssoftware op maat van
jeugdverblijfscentra. Voor de verwerking van boekingsaanvragen zou dit een duidelijke
meerwaarde en tijdswinst moeten opleveren. Het is een ‘cloudbased’ software waardoor
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alle informatie centraal wordt bijgehouden en vanuit diverse locaties raadpleegbaar is (bv.
ook voor conciërge).
De mogelijkheden van de software zijn erg divers. De eerste versie van ManCloud werd
ontwikkeld voor jeugd- en groepsverblijven. Deze samenwerking zorgde ervoor dat er al
heel veel feedback vanuit de jeugdcentra zit verwerkt in het programma. Ondertussen zijn
tal van upgrades doorgevoerd om een oplossing te bieden aan de vele uitzonderingen die
eigen zijn aan de sector. Het feit dat de jeugdsector de prioritaire klant was, zorgt er ook
voor dat de kostprijs van het pakket op maat en dus betaalbaar is.

3. aanpak masterplan: infrastructuur op lange termijn

Na eerdere gesprekken met de provincie en Toerisme Vlaanderen lijkt een gefaseerde
aanpak voor de gebouwenfase de meest realistische optie. Een compromis in functie van
grootste struikelblok: het huidig financieel klimaat.
We opteren ervoor om deze legislatuur te investeren in nieuwe polyvalente lokalen en
keukeninfrastructuur.
Aanpak
- te bouwen als onderdeel van nieuw verblijfscentrum op gereserveerde zone (voetbalveld)
- afbraak oude lange gebouw > herbestemmen tot shelter: overdekte buitenspeelruimte
- behoud van huidig overnachtingsaccommodatie mits oplapwerken (deze legislatuur)
- volgende legislatuur: tweede gebouwen fase voor overnachtingsaccommodatie
Motivatie
- nieuwe lokalen op termijn in ieder geval noodzaak (meest dringend)
- investeren in up to date polyvalente ruimte kan weekbezetting door scholen optimaliseren
- komt naast VBC tegemoet aan meer stedelijke functies: speelpleinwerking -
verenigingsleven
- extra troef: inzetten op kwaliteitsverbetering (comfort en uitstraling) van de
speelpleinwerking
Voorstel van fasering
1. oplappen gebouwen huidig verblijfscentrum
+ 2014: volledig nieuw dak – € 75.000 (infrastructuursubsidie T.V. = 40%)
2. bouwen nieuwe polyvalente lokalen en (volpension) keukeninfrastructuur op voetbalveld
+ 2014: ontwerp door stadsdienst (basic accommodatie: expertise binnen stad)
+ 2015: raming en voorbereiding financiering en exploitatieplan
+ 2016: realisatie (stedelijke investering + infrastructuursubsidie T.V. = 40%)
3. afbraak en herbestemmen huidig lang gebouw
+ 2017: afbraak lokalen – behoud van dakconstructie als shelter/overdekte speelruimte
+ beperkte investering
4. tweede bouwfase: sanitair en slaapaccommodatie
+ vanaf 2018
+ investeringsklimaat bij toerisme Vlaanderen afwachten
Eens het strategisch meerjarenplan van de stad duidelijk is, zal dit scenario worden
besproken met Toerisme Vlaanderen.

4. infrastructuur op korte termijn
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Zoals elk jaar voorzien we een aantal kleinere infrastructuuringrepen in de bestaande
accommodatie. Hieronder een overzicht van de acties die we naar voor schuiven, veelal uit
te voeren de eigen personeelsploeg.
Op het vlak van de optimalisatie van de grondwerken, de speelruimtevoorzieningen en de
waterhuishouding op het avontuurlijk speeldomein wordt er in 2014 nauw overlegd en
samengewerkt met het ontwerpteam, het Warande-team, de speelruimte-ambtenaar en
het Team Beheer Openbaar Domein van de stad Kortrijk.
slaappaviljoenen
Het dak van de slaappaviljoenen (3, 4, 5) is dringend aan herstelling/vervanging toe. Dit
probleem werd al aangekaart bij Facility. Het verder investeren in huidige infrastructuur
hangt samen met beslissingen en strategie die hierboven beschreven staat. Het al dan niet
ontvangen van een infrastructuursubsidie vanuit Toerisme Vlaanderen speelt ook hier een
belangrijke ro (cfr. budget De warande 2014l.
Er wordt gekeken voor een complete opknapronde en opfrissing per slaappaviljoen:
vervangen deuren, herstellen plafonds, gaten stoppen in muren, plinten herplaatsen. Dit
duurt soms langer dan verwacht omdat de bezetting van de slaapzalen groot is, en we
deze werken dus enkel in luwere periodes kunnen aanpakken.
Enkele kleinere aanpassingen
- geluidspanelen plaatsen in lokaal 2 en 5
- atelier: motor installeren voor poort en alarm plaatsen
ontsluiting dienstweg
Op vraag van De branding zal de bestaande dienstweg in Vlaanderenstraat (door hen)
verlegd worden. Voor De Warande is vooral de erfdienstbaarheid van belang. We zien in
hun ontwerp een kans om de ontsluiting langs Vlaanderenstraat te verbeteren en
eventueel een paar extra parkeerplaatsen aan te leggen. Er zijn wel enkele
randvoorwaarden: de bestaande opslagcontainers verplaatsen, rooien boom (wilg,
vergunning nodig), aanleg extra verharding en bijhorende grondwerken.
aanleg gemeenschappelijke parking met De Branding langs R8
De gesprekken zijn lopende en een compromis is in de maak. Er werd min of meer een
akkoord gevonden rond het ontwerp en functioneren van de parking. De volgende fase is
kostenraming van het ontwerp en bespreking van mogelijke financiële compensaties. De
timing voor realisatie ligt volledig bij De Branding gezien zijn in het volledige proces als
bouwheer optreden.
4. ondersteunen van het lokaal verenigingsleven
Op vandaag maken lokale verenigingen geregeld gebruik van de accommodatie. De
Warande blijft zijn huidige accommodatie ter beschikking stellen en probeert zich in de
mate van het mogelijke (jeugd en verblijven blijven prioritair) flexibel op te stellen naar
plaatselijke verenigingen. Waar mogelijk draagt De Warande zijn steentje bij gezamenlijke
buurtactiviteiten.
In 2014 kunnen we vooruitblikken op de komst van de leefweek van de aspi’s van Chiro
Tsjoef, het mountainbike-evenement van KWB Watermolen, het jubileumweek-end van
Jeugdhuis ‘d Antenne en de activiteiten van het straatcomité van de Heirweg.
 
Budget
Het budget van de vzw De Warande sluit in evenwicht met een inkomsten- en
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1.  
2.  

uitgavenzijde van 264.595 euro.
De in het Warande-budget voorziene betoelaging (dossier dakwerken) is afhankelijk van de
goedkeuring van de tweede budgetswijziging van de stad Kortrijk en de goedkeuring van
het subsidie-dossier door Toerisme Vlaanderen. In 2014 worden geen inkomsten
(toelagen) en uitgaven (werkingskosten) meer in het Warande-budget opgenomen voor de
Pretmobiel wegens het onderbrengen van deze mobiele speelpleinwerking onder de
nieuwe EVA-structuur rond de werkingen maatschappelijke kwetsbare kinderen en
jongeren in Kortrijk.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 02 mei
2002 en 16 januari 2003

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

- de samenwerkingsovereenkomst en de statuten van de vzw De Warande.

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 budget 2014 van de vzw De Warande dat in evenwicht is met een inkomsten- en
uitgavenzijde van € 264.595 goed te keuren.

Het jaaractieplan 2014 van de vzw De Warande goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014_voorbereiding_jaarplan_2014_gewijzigd.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014_budget_definitief.pdf

Koen Byttebier
Communicatie en Recht

34 2014_GR_00088 Intercommunale Leiedal. - Verslag en
toelichting. Jaarverslag 2013. -

Beschrijving
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 27 mei 2014 stelt Leiedal het jaarverslag over
2013 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960.
De laatste statutenwijziging dateert van 4 december 2008.
Leiedal is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de
uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
bepaalt dat de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die
hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en
toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen K. Byttebier in de openbare
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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 verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en
de toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/uitnodiging.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/bestuurszaken/Algemene Vergaderingen (AV -
BAV)/2014/Intercommunales/Leiedal/statuten Leiedal per 20081204.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: balans en resultatenrekening per 31-12-2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag_commissaris_mbt_jaarrekening.pdf
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Servicepunt

35 2014_GR_00111 2014/699 - Diverse gebouwen:
nutsvoorzieningen - Voorwaarden, wijze
van gunnen en gunning

Beschrijving

Aanleiding en context
In het kader van onteigening, afbraak van panden, van lopende renovaties moeten diverse
nutsaansluitingen worden aangepast, vernieuwd of uitgebroken.

Voor het realiseren of uitbreken van wateraansluitingen is voor het grondgebied Kortrijk
enkel De Watergroep bevoegd. Anderzijds is voor de realisatie en uitbraak van gas- en
elektriciteitsaansluitingen enkel de distributienetbeheerder Eandis bevoegd op het
grondgebied Kortrijk.

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering legt hierbij de verschillende offertes voor van de diverse
nutsmaatschappijen voor de uitvoering van deze werken.

Het betreft volgende locaties:
1. Zwevegemsestraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Deze panden werden door de stad onteigend voor afbraak in het kader van een
stadsontwikkelingsproject.
Om nodeloze abonnementskosten, schade, misbruiken en sluipverbruiken te vermijden
worden deze aansluitingen volledig uitgebroken.

2. Waterplaats Overleiestraat
Deze waterplaats is verplaatst naar aanleiding van een verbouwing in de kerk. Sedertdien
is deze teller buiten gebruik.

3. Nutsaansluitingen nieuw museum
Naar aanleiding van de renovatie van het voormalige Euroshoppand tot museum wordt een
nieuwe middenspanningscabine geplaatst en is er een nieuwe water- en gasaansluiting
te voorzien. Voor de concessie van de cafetaria wordt een aparte elektriciteitsteller
geplaatst. De bestaande gasaansluiting blijft behouden voor de cafetariauitbating.

Beschrijving Raming
excl. btw

btw incl. btw

Perceel 1 - uitbreken en aansluiten diverse
stadsgebouwen op elektriciteits- en gasnet

€ 24.491,31 € 5.143,18 € 29.634,49

Perceel 2 - uitbreken en aansluiten diverse
stadsgebouwen op waterleidingnet

€ 7.155,58 € 213,33 € 7.368,91

175 / 259



Totaal € 31.646,89 € 5.356,51 € 37.003,40

Perceel 1 - uitbreken en aansluiten diverse stadsgebouwen op elektriciteits- en gasnet

Nr.
Post

Beschrijving Type HV raming EHP Totaal

1 Uitbraak
elektriciteitsaansluitingen

         

2 Zwevegemsestraat 17/ GP 1 € 429,53 € 429,53  

3 Zwevegemsestraat
21/01

GP 1 € 474,25 € 474,25  

4 Zwevegemsestraat 23 GP 1 € 384,81 € 384,81  

5 Zwevegemsestraat 25 GP 1 € 384,81 € 384,81  

6 Zwevegemsestraat 27 GP 1 € 384,81 € 384,81  

7 Zwevegemsestraat 29 GP 1 € 384,81 € 384,81  

8 Zwevegemsestraat 31 GP 1 € 149,82 € 149,82  

9 Uitbraak
gasaansluitingen

         

10 Zwevegemsestraat 17/ GP 1 € 149,82 € 149,82  

11 Zwevegemsestraat 19 GP 1 € 439,04 € 439,04  

12 Zwevegemsestraat 23 GP 1 € 206,61 € 206,61  

13 Zwevegemsestraat 25 GP 1 € 206,61 € 206,61  

14 Zwevegemsestraat 27 GP 1 € 439,04 € 439,04  

15 Zwevegemsestraat 29 GP 1 € 439,04 € 439,04  

16 Zwevegemsestraat 31 GP 1 € 170,80 € 170,80  

17 Nieuwe aansluitingen          

18 Nieuw stadsmuseum gas GP 1 € 3.647,71 €
3.647,71

 

19 Nieuw stadsmuseum MS GP 1 € 13.663,47 €  
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aansluiting 13.663,47

20 Nieuw stadsmuseum
elektriciteit cafetaria

GP 1 € 1.536,33 €
1.536,33

 

21 onvoorziene werken GP 1 € 1.000,00 €
1.000,00

 

22            

23 Totaal excl. btw :       €
24.491,31

 

24 Btw 21 % :       €
5.143,18

 

25 Btw medecontractant :       €
5.143,18

 

26 Totaal incl. btw :       €
29.634,49

Perceel 2 - uitbreken en aansluiten diverse stadsgebouwen op waterleidingnet

  Nr.
Post

Beschrijving Type HV
raming

EHP Totaal

1   Uitbraak
wateraansluitingen

       

2 1 Zwevegemsestraat 17 GP 1 € 450,00 € 450,00

3 2 Zwevegemsestraat 21 GP 1 € 450,00 € 450,00

4 3 Zwevegemsestraat 23 GP 1 € 450,00 € 450,00

5 4 Zwevegemsestraat 25 GP 1 € 450,00 € 450,00

6 5 Zwevegemsestraat 27 GP 1 € 450,00 € 450,00

7 6 Zwevegemsestraat 29-1 GP 1 € 450,00 € 450,00

8 7 Zwevegemstraat 29-2 GP 1 € 60,52 € 60,52

9 8 Waterplaats overleiestraat GP 1 € 450,00 € 450,00

10 9 Zwevegemsestraat 31 GP 1 € 450,00 € 450,00
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11   Nieuwe aansluitingen        

12 10 Nieuw stadsmuseum GP 1 € 2.495,06 € 2.495,06

13 11 onvoorziene werken GP 1 € 1.000,00 € 1.000,00

14            

15   Totaal aan 0 % btw :       € 3.600,00

16            

17   Totaal aan 6 % btw :       € 3.555,58

18   Btw 6 % :       € 213,33

19   Btw medecontractant :       € 213,33

20            

21   Totaal excl. btw :       € 7.155,58

22   Totaal btw :       € 213,33

23   Totaal btw
medecontractant :

      € 213,33

24   Totaal incl. btw :       € 7.368,91

De directie bedrijfsvoering stelt voor om voor het realiseren van perceel 1: uitbreken en
aansluiten diverse stadsgebouwen op elektriciteits- en gasnet te gunnen aan Gaselwest
cvba, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk, tegen de voorwaarden van haar
prijsoffertes , zijnde 24.491,31 euro (exclusief btw), 29.634,49 euro (21 % btw inclusief);
voor het realiseren van perceel 2: uitbreken en aansluiten diverse stadsgebouwen op
waterleidingnet te gunnen aan de Vlaamse maatschappij voor watervoorziening 'De
Watergroep', directie West Vlaanderen, Roggelaan 2 te 8500 Kortrijk, tegen de
voorwaarden van haar prijsofferte, dit is 7.155,58 euro (exclusief btw), 7.368,91 euro (0%
en 6% btw inclusief);

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° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om
redenen van: bescherming van exclusieve rechten).
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
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sectoren, en latere wijzigingen.
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, § 2.

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/0119-01/2210007/IE 12: nutsvoorzieningen 10.304,32 euro (excl. btw)
zijnde 11.553,15 euro  (incl. 0%,6% en 21% btw)

2014/09.06.04/0700-00/2210507/IE 09: nieuw museum 21.342,57 euro (excl. btw)
zijnde  25.450,25 euro (incl. 0%,6% en 21%btw)

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
De voorwaarden vast te stellen voor perceel 1: uitbreken en aansluiten diverse
stadsgebouwen op elektriciteits- en gasnet, volgens de offertes van Gaselwest.

2 .
De voorwaarden vast te stellen voor perceel 2: uitbreken en aansluiten diverse
stasdgebouwen op waterleidingsnet, volgens de offertes van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening.

3 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking in toepassing van artikel 16 § 1 - 1e f van de wet van 15 juni 2006 op de
overheidsopdrachten.

4 .
Het realiseren van perceel 1: uitbreken en aansluiten diverse stadsgebouwen op
elektriciteits- en gasnet te gunnen aan Gaselwest cvba, President Kennedypark 12 te 8500
Kortrijk, tegen de voorwaarden van haar prijsoffertes , zijnde  24.491,31 euro (exclusief
btw), 29.634,49 euro (21% btw inclusief).

5 .
Het realiseren van perceel 2: uitbreken en aansluiten diverse stadsgebouwen op
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1.  
2.  
3.  
4.  

waterleidingsnet te gunnen aan de Vlaamse maatschappij voor watervoorziening (De
Watergroep), directie West Vlaanderen, Roggelaan 2 te 8500 Kortrijk, tegen de
voorwaarden van haar prijsofferte, dit is  7.155,58 euro (exclusief btw),  7.368,91 euro
(0% en 6% btw inclusief).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Offerte Gaselwest Zwevegemsestraat 23.pdf
Bijlage bij dit besluit: Offerte Gaselwest Zwevegemsestraat 31.pdf
Bijlage bij dit besluit: Offerte GaselwestZwevegemsestraat 17.pdf
Bijlage bij dit besluit: Offete Gaselwest Moeskroensesteenweg 71, TN01.pdf

An Vandersteene
Communicatie en Recht

36 2014_GR_00069 VZW Cultuurcentrum Kortrijk - Wijziging
statuten - aanpassing doel conform
samenwerkingsovereenkomst en
strategisch meerjarenplan - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit genull;mporteerde systemen
VZW Cultureel Centrum Kortrijk. Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota.

Aanleiding en context
Met het gemeenteraadsbesluit d.d. 09/12/2013 werd de nieuwe

tussen de stad Kortrijk en de VZW cK*, voor de periode vansamenwerkingsovereenkomst 
1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, goedgekeurd. Deze
samenwerkingsovereenkomst bakent de verantwoordelijkheden tussen de stad en de
EVA-VZW duidelijk af en formuleert nieuwe en duidelijke doelstellingen.

In artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt de missie als volgt geformuleerd:

"Artikel 2 - Publiekrechtelijke programmatie-opdracht

2.1 Missie

De Vereniging heeft een programmatie-opdracht met volgende concrete invulling:

Missie

Cultuurcentrum Kortrijk organiseert met Schouwburg Kortrijk cultuurbeleving en
-participatie door middel van een kwalitatieve artistieke podiumprogrammering en unieke
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projecten voor een zo breed mogelijk publiek in Kortrijk, Zuid West-Vlaanderen en de
Euro-metropool. De organisatie geldt als dé stedelijke expertisepool voor
podiumactiviteiten in zaal of openlucht.

Met Muziekcentrum Track ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een platform voor
muziekcreatie, -educatie en –presentatie.

Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, maar staat open voor relevante
samenwerking en neemt , naargelang het nodig is, de rol op van regisseur, partner,
verbinder of netwerker.

Visie

De artistieke programmering van Cultuurcentrum Kortrijk verloopt in veel gevallen in
samenwerking met andere partners uit diverse werkterreinen, niet enkel de evidente
cultuurpartners. Het aanbod is aanvullend op dat van de private spelers in de stad en heeft
een bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare
positie.

De activiteiten georganiseerd door Cultuurcentrum Kortrijk gaan door in de verschillende
infrastructuren die door de stad ter beschikking worden gesteld aan de vereniging, maar
ook in open lucht in verschillende settings.

De organisatie neemt ook kunst- en cultuureducatie op als een peiler in de werking en
voorziet in heel wat randactiviteiten rond de voorstellingen, zowel buitenschools als tijdens
de schoolperiode. En dit voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen. Cultuurcentrum
Kortrijk organiseert overleg over de kunst- en cultuureducatie in de stad en stelt de
opgebouwde expertise ter beschikking van alle stedelijke- en particuliere organisaties.

Het Schouwburgcomplex en Muziekcentrum Track met de Concertstudio worden door
Cultuurcentrum Kortrijk geëxploiteerd op een billijke manier, aan de hand van een
retributiereglement dat is goedgekeurd door de Gemeenteraad. Naast de technische
ondersteuning bij voorstellingen, voorziet de organisatie ook in ticketverkoop voor
cultuuractiviteiten  via Uit in Kortrijk.

Via Muziekcentrum Track nemen we de regisseursrol op om de actie uit Plan Nieuw
Kortrijk:  ‘Kortrijk Muziekstad’ te realiseren. Dit in samenwerking met alle aanwezige
muziekspelers in de stad en regio en met aandacht voor: optimaliseren van de muzieksite,
maximaal inzetten op creatie, realiseren van marketingplan en ontwikkelen van nieuwe
linken met onderwijs en economische partners.

2.2. De Vereniging zal haar opdracht op een kwaliteitsvolle manier uitoefenen. De
Vereniging hanteert economisch 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, ...)."
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Met het gemeenteraadsbesluit d.d. 16/12/2013 werd het Strategisch meerjarenplan
, op basis van de tien engagementen uit het Plan Nieuw2014-2019

Kortrijk, goedgekeurd.  De nieuwe missie, zoals hierboven geformuleerd, kadert binnen
engagement 9 met volgende prioritaire doelstelling: "Een stad met veel goesting en
ambiance: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen
van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle
Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van
beleving."

Argumentatie
Gelet op bovenstaande is het aangewezen het huidige artikel 3 van de statuten, dat het
doel van VZW cK* formuleert, aan te passen naar analogie met de missie in de
samenwerkingsovereenkomst en conform het Strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de
Stad Kortrijk.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 245

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is ook bevoegd op basis van artikel 21, tweede lid van de Statuten van VZW
Cultuurcentrum Kortrijk.

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 wijziging van artikel 3 van de statuten van VZW Cultuurcentrum Kortrijk goed te
keuren, door het huidig doel te vervangen door volgende bepaling:

" Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken
van gemeentelijk belang. De Vereniging is een stedelijke vzw met een
programmatie-opdracht. Cultuurcentrum Kortrijk organiseert met Schouwburg Kortrijk 
cultuurbeleving en -participatie door middel van een kwalitatieve artistieke
podiumprogrammering en unieke projecten voor een zo breed mogelijk publiek in Kortrijk,
Zuid West-Vlaanderen en de Euro-metropool. De organisatie geldt als dé stedelijke
expertisepool voor podiumactiviteiten in zaal en openlucht.

Met Muziekcentrum Track ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een muziekloket en een
platform voor muziekcreatie, -educatie en -presentatie. Muziekcentrum Track werkt de
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1.  

actie ‘Kortrijk Muziekstad’ uit dat zich toelegt op 4 grote pijlers: optimaliseren van de
muzieksite, maximaal inzetten op creatie, realiseren van marketingplan en ontwikkelen van
nieuwe samenwerking met onderwijs en economische partners.

De organisatie neemt ook kunst- en cultuureducatie op als een pijler in de werking en
voorziet in heel wat educatieve activiteiten rond de voorstellingen, zowel buitenschools als
tijdens de schoolperiode. En dit voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.
Cultuurcentrum Kortrijk organiseert overleg over kunst- en cultuureducatie in de stad en
stelt de opgebouwde expertise ter beschikking van alle stedelijke- en particuliere
organisaties.

Het Schouwburgcomplex en Muziekcentrum Track met de Concertstudio worden door
Cultuurcentrum Kortrijk geëxploiteerd op een billijke manier, aan de hand van een
retributiereglement dat is goedgekeurd door de Gemeenteraad. Naast de technische
ondersteuning bij voorstellingen, voorziet de vereniging ook in ticketverkoop voor
cultuuractiviteiten via Uit in Kortrijk.

Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, maar staat open voor relevante
samenwerking en neemt, naargelang de situatie, de rol op van regisseur, partner,
verbinder of netwerker.

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/jurid/nieuwe indeling/Periferie/VZW Cultuurcentrum
Kortrijk/Statuten_maart_2014_aangepaste_missie.doc

Bibliotheek

37 2014_GR_00104 Oplaadterminal energie - Oplaadterminal
voor oplaadkaarten voor energie in de
bibliotheek - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het OCMW wenst een oplaadpunt voor energie (budgetmeter) te laten installeren in de
centrale bibliotheek. Tot op heden kunnen deze klanten voor deze service terecht in het
sociaal huis, het dienstencentrum in Marke of bij de netwerkbeheerder Gaselwest zelf op
het Kennedypark. Gezien de beperkte openingsuren van het sociaal huis en de minder
gemakkelijke bereikbaarheid van de gebouwen van de netwerkbeheerder, is het OCMW
vragende partij om dit in de publieke ruimte van de bibliotheek te organiseren. Eind vorig
jaar werd deze principebeslissing in de OCMW-raad goedgekeurd.
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Deze bijkomende dienstverlening kadert binnen het Plan nieuw Kortrijk ' een stad die
onderneemt en deelt', waarbij de bibliotheek, als laagdrempelige instelling, zoekt naar een
betere samenwerking met het OCMW om op die manier de vele uitdagingen met
betrekking tot de toenemende armoede het hoofd te bieden.

Argumentatie
Gaselwest zou voor deze bijkomende dienstverlening met de stad een overeenkomst
afsluiten, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd en onderdeel vormt van de beslissing.
Voor deze dienstverlening betaalt Gaselwest aan de stad (bibliotheek) een vergoeding,
onder de vorm van huurgeld. Deze vergoeding omvat ook de kosten voor de eventuele
installatie van de telefoonlijn die vereist is voor het gebruik van de oplaadterminal.

Concreet draagt de netbeheerder onderstaande werkingskosten die verbonden zijn aan de
aan de gemeente toevertrouwde opdracht. Hiertoe betaalt de netbeheerder een
vergoeding aan de gemeente die als volgt wordt berekend:

– Huur ruimte op jaarbasis: 1.000€

– Vergoeding per oplading: 2,5€ (berekend op gemiddeld 5 minuten/oplading)

– Jaarlijkse dossierkost per regelmatige (= minimum 12 opladingen/jaar) klant: 30€

Ter controle hiervan registreert de netbeheerder op jaarbasis de noodzakelijke gegevens
om een correcte afrekening te verzekeren.

Het personeel van de bibliotheek ziet toe op het correct gebruik, helpt indien nodig klanten
bij het opladen en zorgt voor de logistieke ondersteuning (tickerrolletjes
aanvullen,problemen melden,...). Het personeel van de gemeente blijft ten allen tijde
onder het gezag, leiding en toezicht van de gemeente. De gemeente en haar personeel is
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke onregelmatige opladingen zolang de
onregelmatigheid een niet-intentioneel karakter heeft.

Voor de installatie van deze budgetmeter zou er moeten voorzien worden in gewoon
stopcontact 220V, een geschikte netwerkkabel (UTP) en een werkende internetverbinding
(dit moet geen aparte internetlijn zijn die rechtstreeks met de buitenwereld connecteert,
maar moet via een intern netwerkverlopen). Technische vereisten zijn in bijlage hierbij
gevoegd. De budgetmeter zou met een inoxtablet aan een paal bevestigd worden.

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 .
Akkoord te gaan met de installatie van een oplaadterminal voor oplaadkaarten energie
door de netwerkbeheerder in de centrale bibliotheek.
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1.  
2.  

2 .
Akkoord te gaan met de voorwaarden gestipuleerd in de overeenkomst tussen de stad en
de netwerkbeheerder, zoals opgenomen in bijlage.

3 .
Opdracht te geven aan de directie bedrijfsbeheer om tegen eind mei 2014 te voorzien in
een stopcontact en netwerkkabel met internetverbinding volgens de technische
specificaties van de netwerkbeheerder.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: contract - GASELWEST - laatste versie.pdf
Bijlage bij dit besluit: specificaties budgetmeter.pdf
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Overeenkomst tussen netbeheerder en gemeente aangaande de installatie van oplaadterminals bij de gemeente 

 

Pagina 1 van 4 

 
 

Overeenkomst aangaande de installatie van oplaadterminals bij de gemeente 
 

 

Tussen de gemeente ……………………….…, hierna genoemd “de gemeente”, en de netbeheerder Gaselwest, 

met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk , hierna genoemd “de netbeheerder” wordt het 

volgende afgesproken : 

 

 

Hoofdstuk I: Definities 

 
Binnen het kader van deze overeenkomst dienen de hierna opgesomde begrippen als volgt te worden 

begrepen: 

 

Oplaadterminal: toestel of combinatie van toestellen met als functie het uitvoeren en registreren van de 

oplading van oplaadkaarten van budgetmeters voor elektriciteit en/of gas, alsook de verwerking van de 

(elektronische) betaling van de oplading. 

 

Budgetmeterklant: elke eindafnemer die beschikt over een actieve budgetmeter voor elektriciteit en of 

gas. 

 

Regelmatige klant: budgetmeterklant die voor zijn/haar budgetmeter(s) in een werkingsjaar minimaal 12 

opladingen verricht in één oplaadpunt 

 

Werkingsjaar: periode van 12 maanden die telkens van 1/7 van een bepaald jaar tot en met 30/6 van het 

daaropvolgende jaar loopt. 

 

 

Hoofdstuk II: Installatie en gebruik van de oplaadterminal 
 

Artikel 1. De gemeente verleent de netbeheerder toelating tot het installeren van oplaadterminals op de 

volgende locaties: 

 

Locatie 1  

Locatie 2  

Locatie 3  

Locatie 4  

 

De locatie(s) worden in onderling overleg tussen de gemeente en netbeheerder bepaald ten einde zo 

optimaal mogelijk te kunnen voldoen aan artikelen 17 en 30 van het besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, 

goedgekeurd op 13 maart 2009. 

 

Artikel 2. De netbeheerder installeert de oplaadterminal op een met de gemeente afgesproken datum en 

binnen de normale werkuren van de locatie waar de oplaadterminal zal worden geïnstalleerd. 

 

De plaatsing van de oplaadterminal zal gebeuren door firma’s, hiertoe aangeduid door de netbeheerder. 
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Overeenkomst tussen netbeheerder en gemeente aangaande de installatie van oplaadterminals bij de gemeente 

 

Pagina 2 van 4 

Artikel 3. Het personeel van de gemeente laadt namens en onder de verantwoordelijkheid van de 

netbeheerder de oplaadkaarten van huishoudelijke afnemers met een budgetmeter op, zij controleert 

daarnaast de betalingsbewijzen van huishoudelijke afnemers en bedient de oplaadterminal. Het 

personeel van de gemeente blijft te allen tijde onder het gezag, leiding en toezicht van de gemeente. De 

gemeente en haar personeel is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke onregelmatige opladingen zolang 

de onregelmatigheid een niet-intentioneel karakter heeft. 

 

De gemeente verzekert het opladen van de budgetmeterkaart binnen de gebruikelijke openingsuren van 

de betreffende locatie van de gemeente. Onder ‘gebruikelijke openingsuren’ moet worden verstaan: die 

uren waarop de betreffende locatie toegankelijk is voor het publiek om dienstverlening aan te vragen. De 

gemeente kan deze openingsuren te allen tijde aanpassen. Elke wijziging van de openingsuren dient 

voorafgaand aan de inwerkingtreding gemeld te worden aan de netbeheerder. 

 

 

Hoofdstuk III: De kosten verbonden aan de oplaadterminal 
 

Artikel 4. De netbeheerder draagt bij in de investeringskosten die verbonden zijn aan de aan de gemeente 

toevertrouwde opdracht. Dit betekent concreet dat de netbeheerder de kosten betaalt onder de vorm 

van huurgeld voor de gebruikte ruimtes op basis van een forfait voor alle gemeenten om een ruimte in te 

richten waar de opdracht kan worden uitgevoerd op een klantvriendelijke manier. Hierbij wordt zeker 

aandacht besteed aan het respect voor de individuele levenssfeer van de bezoekers. Deze vergoeding 

omvat ook de kosten voor de eventuele installatie van de telefoonlijn die vereist is voor het gebruik van 

de oplaadterminal. 

 

Artikel 5 De netbeheerder draagt onderstaande werkingskosten die verbonden zijn aan de aan de 

gemeente toevertrouwde opdracht. Hiertoe betaalt de netbeheerder een vergoeding aan de gemeente 

die als volgt wordt berekend: 

 

– Huur ruimte op jaarbasis: 1.000€ 

– Vergoeding per oplading: 2,5€ (berekend op gemiddeld 5 minuten/oplading) 

– Jaarlijkse dossierkost per regelmatige (= minimum 12 opladingen/jaar) klant: 30€ 

 

Ter controle hiervan registreert de netbeheerder op jaarbasis de noodzakelijke gegevens om een correcte 

afrekening te verzekeren. Daarnaast staat het de gemeente vrij om de naar haar mening noodzakelijke 

gegevens, rekening houdend met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, te registreren teneinde de nodige 

controles te kunnen uitvoeren.  

 

Artikel 6. De netbeheerder betaalt de vergoedingen aan de gemeente binnen de maand volgend op deze 

tijdstippen: 

 

– Bij de aanvang van het werkingsjaar (1/7): 1.000€ huur ruimte / locatie 

– Per kwartaal (1/10, 1/1, 1/4 en 1/7) binnen het werkingsjaar: 2,5€/oplading 

– Op het einde van het werkingsjaar (30/6): 30€/regelmatige klant 

 

Indien het totale bedrag lager is dan de minimumvergoeding, betaalt de netbeheerder het saldo tot de 

minimumvergoeding binnen de maand volgend op het afsluiten van het werkingsjaar. 

 

Tijdens het eerste werkingsjaar worden de vergoedingen pro rata, op de betalingstijdstippen van een 

regulier werkingsjaar uitbetaald. Het contract vangt aan bij de inwerkingtreding van het eerste 

oplaadpunt. 
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Overeenkomst tussen netbeheerder en gemeente aangaande de installatie van oplaadterminals bij de gemeente 

 

Pagina 3 van 4 

Artikel 7. De bedragen vermeld in de artikelen 4, 5 en 6 zijn basisbedragen, onderhevig aan indexering 

(basisindex 100 = 2004). De eventuele aanpassing gebeurt jaarlijks, bij aanvang van een nieuw 

werkingsjaar (juli - indexcijfer geldend voor de maand juni).   

 

 

Hoofdstuk IV: Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 

Artikel 8. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, tot en met 30 juni …………. Zij 

wordt echter telkens stilzwijgend verlengd met één jaar behoudens een schriftelijke vooropzeg van 6 

maand (30 december). 

 

 

Hoofdstuk V: Overige bepalingen 
 

Artikel 9. De partijen verbinden er zich toe minstens jaarlijks een functionele evaluatievergadering te 

houden, o.a. over de werking van de verschillende oplaadpunten, de werking van de terminals, enz… . De 

netbeheerder neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergadering. 

 

Artikel 10. De netbeheerder staat in voor de opleiding van het personeel van de gemeente in het gebruik 

van de oplaadterminals. Dit houdt o.a. het verschaffen van een duidelijke handleiding van het toestel en 

de te volgen procedures in. 

 

Artikel 11. Indien het personeel van de gemeente technische problemen ondervindt met de werking van 

(één van) de oplaadterminals verwittigt de gemeente onmiddellijk de contactpersoon, aangeduid door de 

netbeheerder volgens artikel 13.  

 

De netbeheerder stuurt ten laatste op de eerste werkdag volgend op de melding van het probleem 

iemand langs om het probleem vast te stellen, dan wel op te lossen. De netbeheerder verbindt er zich toe 

om binnen de 48 uur na melding voor een noodoplossing te zorgen en binnen een termijn van vijf 

werkdagen de bewuste oplaadterminal(s) opnieuw operationeel te laten maken.  

 

Artikel 12. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de oplaadterminals. 

Herstel van beschadigingen als gevolg van intentioneel onoordeelkundig gebruik van de oplaadterminals 

of kwaad opzet door het gemeentepersoneel vallen echter ten laste van de gemeente. 

 

Artikel 13. De netbeheerder duidt bij haar een contactpersoon aan en deelt de contactgegevens mee aan 

de gemeente. Deze persoon dient door de gemeente te worden gecontacteerd voor de verwittiging, zoals 

vermeld in artikel 11. Deze persoon kan eveneens worden gecontacteerd in verband met het onderhoud 

en de werking van de oplaadterminals of de (na)bestelling van toebehoren van de oplaadterminals. Op 

haar beurt duidt de gemeente een contactpersoon aan en deelt de contactgegevens ervan mee aan de 

netbeheerder. 

 

Artikel 14. Ingevolge de in artikel 11 vermelde verbintenissen bezorgt de netbeheerder de gemeente een 

overzicht van alle oplaadpunten binnen de gemeente en in de buurgemeenten waar de huishoudelijke 

klant zijn kaart kan opladen. Dit stelt het personeel van de gemeente in staat om deze klanten correct 

door te verwijzen indien een oplaadterminal tijdelijk buiten gebruik is. Deze lijst wordt door de 

netbeheerder voor zover nodig geactualiseerd, deze gegevens zijn eveneens raadpleegbaar op de website 

van Eandis (www.eandis.be). 
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Overeenkomst tussen netbeheerder en gemeente aangaande de installatie van oplaadterminals bij de gemeente 

 

Pagina 4 van 4 

 

Artikel 15. Onderhavige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten en addenda met 

betrekking tot haar voorwerp. Bij betwistingen waarvoor een regeling in der minne niet kan worden 

bereikt zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd. 

 

Opgemaakt te ……………………………….………………………….(plaats) op………...……………(datum) in 2 exemplaren. 

 

 

Voor de netbeheerder,  

 

Naam 

 

Functie 

 

 

 

Handtekening 

 

Voor de Gemeente, 

 

Naam 

Functie (Burgemeester) 

 

 

Handtekening 

 

Naam 

Functie (Secretaris) 

 

 

Handtekening 
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38 2014_GR_00105 Kortrijk Loopt -
Samenwerkingsovereenkomst -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Al enkele jaren werkt de stad samen met Golazo Sports voor de organisatie van Kortrijk
loopt. Als organisator van het circuit van de DVV Running Tour events heeft Golazo Sports
een sterke expertise op gebied van dergelijke organisaties.  

De eerdere samenwerking met Golazo Sports eindigde in 2013 en dient in die optiek
formeel hernomen te worden via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe
samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt in samenwerking met Yves Vanneste,
communicatie en recht.

De organisatie van Kortrijk loopt past in het plan nieuw Kortrijk onder punt 9: een stad met
veel goesting en ambiance, 9.5: sport is het visitekaartje van de stad.

Argumentatie
Deze publiek-private samenwerkig betekent een creatieve oplossing in hoofde van de stad
om het piekmoment die de organisatie van zo'n loopevenement met zich meebrengt,
binnen zijn Team sport op te vangen.

Kortrijk loopt gaat dit jaar door op maandag 9 juni 2014.

Beide partijen (Golazo Sports en Stad Kortrijk) hebben de bedoeling om met dit city-event
een massa volk te sensibiliseren en te stimuleren om deel te nemen aan deze recreatieve
loopwedstrijd op 2de Pinksterdag. Bijkomend wordt deze organisatie steeds gekoppeld aan
een goed doel. Voor de komende jaren wordt dit: Kortrijk loopt voor Think Pink.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren.

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

Adviezen

Dir
Advies: Gunstig advies

Besluit
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1.  

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Golazo Sports en
Stad Kortrijk conform de samenwerkingsovereenkomst in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsovereenkomst stad - golazo.docx
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                         Samenwerkingsovereenkomst 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

- enerzijds de stad Kortrijk,
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de 
heren Vincent Van Quickenborne, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, 
handelende in hun gezegde hoedanigheid, in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet en verder in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad 
van……………, 

      hierna genoemd “de stad”

- anderzijds …………………..,
met zetel te  
rechtsgeldig vertegenwoordigd door,
hierna genoemd “Golazo Sports”

Preambule

Al enkele jaren werkt de stad samen met Golazo Sports voor de organisatie van ‘Kortrijk  loopt’
Golazo Sports is organisator van het circuit van de DVV Running Tour events (Dwars door Brugge, 
stadsloop Gent,….) en beschikt over een sterke expertise op gebied van dergelijke organisaties.
Deze Publiek-Private samenwerking betekent eveneens een creatieve oplossing in hoofde van de stad 
om het piekmoment die de organisatie van zo’n loopevent met zich meebrengt, binnen zijn Team 
Sport op te vangen.
Beide partijen hebben de bedoeling om met dit city-event een massa volk te sensibiliseren en te 
stimuleren om deel te nemen aan deze recreatieve loopwedstrijd op 2de Pinksterdag/Sinksenmaandag. 
Bijkomend wordt deze organisatie steeds gekoppeld aan een goed doel. Voor de komende jaren wordt 
dit ‘Kortrijk Loopt voor Think Pink’
De eerdere samenwerking eindigde in 2013 en dient in die optiek formeel hernomen te worden via 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst.
  
Doelstelling:

Organisatie loopevent op Sinksenmaandag.

Betrokken actoren:

De stad en Golazo Sports. 

Duur

Onderhavige samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Jaarlijks na afloop van het event evalueren beide partijen de samenwerking. Beide partijen hebben 
jaarlijks de mogelijkheid de overeenkomst eenzijdig te beëindigen mits een aangetekend schrijven te 
richten aan de andere partij en dit binnen de drie (3) maanden na afloop van het city-event in het 
betreffende jaar. De overeenkomst eindigt dan na afloop van het event in het derde jaar na het jaar 
waarin het aangetekend schrijven werd verstuurd. 

Afspraken

-Het loopevent wordt steeds georganiseerd op Sinksenmaandag.
-Het loopevent heeft een duidelijke en sterke titel waarin het woord ‘Kortrijk’ steeds in de titel is 
opgenomen.
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-Er is een engagement langs beide partijen om een goed doel te koppelen aan het loopevent.
-De komende jaren wordt dit ‘Kortrijk Loopt voor Think Pink’.
-De inhoudelijke modaliteiten worden jaarlijks geëvalueerd en in afspraak met beide partijen waar 
nodig bijgestuurd (dit betreft startuur, afstanden edm…).
-‘Kortrijk Loopt’ blijft deel uitmaken van de Running Tour.
-De stad kan, met uitzondering van het weekend van Pinksteren, samenwerkingsovereenkomsten 
afsluiten met andere organisatoren van recreatieve loopevents. 

Engagementen opgenomen door elk van de partijen

Golazo Sports 

-is organisator van het jaarlijks event ‘Kortrijk Loopt’ op Sinksenmaandag
-staat in voor alle inkomsten en kosten verbonden aan het event (het financiële “risico”).
-blijft zijn uitgebreide communicatiemiddelen inzetten:
    +Direct e-mailing 
    +Promo op andere DVV Running Tour events (Knokke, Brugge, Gent, Hasselt,….)
    +Uitgebreide mediacampagne in Het Nieuwsblad en running.be
    +Website & facebook
    +…
-bepaalt jaarlijks de tarifiëring van het inschrijvingsgeld. Deze is steeds marktconform en wordt vooraf 
goedgekeurd door de stad. Hierbij wordt rekening gehouden met de opdracht om te voorzien in een 
kwaliteitsvolle organisatie en logistiek.
Het inschrijvingsgeld wordt voor de deelnemers die vooraf inschrijven gecompenseerd door het geven 
van een technische running shirt.
-geeft een reductie van minimum 50% op de inschrijving van deelnemers uit kansengroepen (omnio-
statuut edm…)
-stelt telkens minimum 50 gratis inschrijvingen ter beschikking van de stad Kortrijk.
-is verantwoordelijk voor de organisatie van ‘het dorp’ op de sportcampus Lange Munte, de 
administratieve verwerking van de inschrijvingen, de organisatie van de wedstrijd met elektronische 
tijdsregistratie en de nodige bevoorradingsstanden, enz…

De stad 

-stelt de sportcampus Lange Munte kosteloos ter beschikking aan Golazo Sports voor de organisatie 
van ‘Kortrijk Loopt’.
-stelt jaarlijks een contactpersoon aan om de coördinatie met Golazo Sports vlot te laten verlopen.
-voert een actieve promotie via de stedelijke communicatiekanalen (stadskrant, Nieuwsbrief, website, 
ledwalls, verdeling ter beschikking gestelde flyers en affiches,…).
-organiseert een voortraject in aanloop van het event (‘leren lopen’…)
-engageert zich om actief mee te werken in functie van een beoogd succesvol verloop van dit event. 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op
Iedere partij verklaart een exemplaar van de overeenkomst ontvangen te hebben.

Namens Golazo Sports                                Namens de stad Kortrijk
                                                               
Greg Broekmans                                        De stadssecretaris   De burgemeester

                                                               G.Hillaert                V.Vanquickenborne
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39 2014_GR_00106 Stedelijke sportraad - Goedkeuren
samenstelling stedelijke sportraad -

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur worden alle adviesraden opnieuw samengesteld.
De stedelijke sportraad wordt samengesteld volgens het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid
(de bepalingen in het  decreet Lokaal Sportbeleid zijn niet in strijd met het vorig decreet
Sport voor Allen en blijven van toepassing).
De sportraad moet representatief zijn voor alle vormen van sportbeoefening: alle erkende
verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen moeten betrokken worden bij
de uitvoering van het sportbeleid. 

In het College van 4/11/2013 neemt het College akte van de inspanningen van de
adviesraden om nieuwe leden te werven en apprecieert het ook dat de adviesraden streven
naar regelmatige vernieuwing van hun kerngroep/dagelijks bestuur en naar een grotere
betrokkenheid van leden en geïnteresseerde burgers via interactieve werkvormen en open
fora. Ook de actiepunten voor de wijze waarop het stadbestuur zelf kan samenwerken met
en ondersteuning bieden aan de adviesraden werd opgenomen in dit College.

Argumentatie
De samenstelling van de stedelijke sportraad werd herbekeken in functie van een
toekomstgerichte en dynamische sportraad.
Er werd een oproep tot kandidatuurstelling voor de raad van bestuur gelanceerd via de
nieuwsbrief voor sportclubs, via mail, via de algemene vergadering van september 2013,
via de stadskrant, mondeling, via twitter en facebook.
Uit de 33 ingediende kandidaturen werden uiteindelijk 24 leden geselecteerd voor de raad
van bestuur. Er werd rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging van
sportclubs, sportdisciplines, man/vrouw, competitie en recreatie, andere adviesraden, …
Volgende kandidaturen werden weerhouden:

Vrije sporters: Bart Despriet, An De Busscher, Roger Vanden Broucke, Leen Anne
: Chrion Potie (personen met handicap), Roger Adam (seniorenraad), LeslieAdviesraad

Ramboer (buurtsport)
: Detremmerie Dominique (secundair onderwijs), Katrien Vancraeynest (basisSchoolsport

onderwijs), Joost Vansteenkiste (hoger onderwijs)
: Lateur Stefanie (Leiebadminton), Jean-Marie Rijckoort (WDP), MarquillieCompetitie

Martine (KZK), Jelle Schelstraete (KVK Jeugd), Herman Hillaert (Mardavo), Patrick
Gysbrecht (KFC Marke), Riquet Fieux (KKYKC), Goethals Kurt (Olbak-Bissegem), Pol
Parmentier (KKS atletiek), Laverge Karl (HBC Apolloon), Wallays Gert (Basketteam
Kortrijk), Axel Guillemeyn (HC Saint-Georges), Dominique Deschietere (RC Curtrycke)
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1.  

Recreatie: Karel Cambien (Sportsambassadors), Lucien Mollie (Gezinsbadminton),
Thomas Parmentier (Kortr.Karate Academie), Willy Roets (KDK), Maelfait Marc (Delphinus),
Birgit Dewulf (CMashers), Evelien Goddaer (KTVK)

Niet-stemgerechtigde leden: schepen voor Sport An Vandersteene, Mia Maes en
Karoline Stock (Sport)

De algemene vergadering komt 1 maal per jaar bijeen en is samengesteld uit een
onbeperkt aantal personen vanuit een zo ruim mogelijk sportlandschap. 

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 samenstelling van de stedelijke sportraad 2014-2019 goed te keuren:

Vrije sporters: Bart Despriet, An De Busscher, Roger Vanden Broucke, Leen Anne
: Chrion Potie (personen met handicap), Roger Adam (seniorenraad), LeslieAdviesraad

Ramboer (buurtsport)
: Detremmerie Dominique (secundair onderwijs), Katrien Vancraeynest (basisSchoolsport

onderwijs), Joost Vansteenkiste (hoger onderwijs)
: Lateur Stefanie (Leiebadminton), Jean-Marie Rijckoort (WDP), MarquillieCompetitie

Martine (KZK), Jelle Schelstraete (KVK Jeugd), Herman Hillaert (Mardavo), Patrick
Gysbrecht (KFC Marke), Riquet Fieux (KKYKC), Goethals Kurt (Olbak-Bissegem), Pol
Parmentier (KKS atletiek), Laverge Karl (HBC Apolloon), Wallays Gert (Basketteam
Kortrijk), Axel Guillemeyn (HC Saint-Georges), Dominique Deschietere (RC Curtrycke)

Recreatie: Karel Cambien (Sportsambassadors), Lucien Mollie (Gezinsbadminton),
Thomas Parmentier (Kortr.Karate Academie), Willy Roets (KDK), Maelfait Marc (Delphinus),
Birgit Dewulf (CMashers), Evelien Goddaer (KTVK)

Niet-stemgerechtigde leden: schepen voor Sport An Vandersteene, Mia Maes en
Karoline Stock (Sport)

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: CBS 13-338315 samenwerking stadsbestuur en
adveisraden.htm

Basisonderwijs
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40 2014_GR_00085 CBS201404 Basisonderwijs - Verlenging
huidige scholengemeenschap en
goedkeuring interlokale vereniging
Scholengemeenschap Deerlijk,
Kortrijk-Kooigem, Vichte-Ingooigem. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met

andere schoolbesturen.

Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, en moet op de eerste schooldag van februari

2014 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en mag zich hoogstens over  5 aangrenzende onderwijszones uitstrekken.

 De huidige scholengemeenschap werd onder de vorm van een interlokale vereniging afgesloten.

 Deze interlokale vereniging legde haar werking vast in de huidige overeenkomst van “Scholengemeenschap Deerlijk –

Kortrijk-Kooigem – Vichte-Ingooigem” en deze loopt na een periode van drie schooljaren af op 31 augustus 2014.

 De samenwerking kende een vlot verloop en er werd aldus voorgesteld om de werking van de huidige

scholengemeenschap met zes jaar te verlengen vanaf 1 september 2014.

Tevens dient een lid en een plaatsvervangend lid van het bestuur aangesteld te worden in het Beheerscomité. In

overeenstemming met art. 4, §2 wordt hiervoor een lid van het college, bij voorkeur de schepen van onderwijs aangeduid en

een vervangend lid. 

 De voorliggende samenwerkingsovereenkomst dient door de 3 gemeentebesturen goedgekeurd te worden.

Argumentatie
-Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 artikel 125quater
-Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies en artikel
125vicies;
-Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen 2§1,6,7 en 8;
-Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, artikel 19;

-Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43;

-Het advies van de schoolraad van 10 februari 2014 om de Scholengemeenschap voor de volgende zes schooljaren verder te

zetten .

-Beslissing van het Beheerscomité van 17 maart 2014 om de Scholengemeenschap voor de volgende zes schooljaren verder

te zetten.

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 .
De werking van de huidige scholengemeenschap in de vorm van een interlokale vereniging
 “Scholengemeenschap Deerlijk – Kortrijk-Kooigem – Vichte-Ingooigem” met zes
schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2014.

2 .
Het ontwerp van overeenkomst inzake scholengemeenschap goed te keuren, waarvan de tekst luidt: 

Overeenkomst Scholengemeenschap 2014 – 2020 in de vorm van een interlokale vereniging. 

Tussen de Gemeentebesturen van, Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, vertegenwoordigd door de Burgemeesters, en

Gemeentesecretarissen, respectievelijk:

voor Anzegem : dhr. Claude Van Marcke en dhr Patrick Vandeputte

in uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van  mei 2014.

voor Deerlijk : dhr. Claude Croes en mevr. Trees Longueville

in uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014.

voor Kortrijk: dhr. Vincent Van Quickenborne en dhr. Geert Hillaert

in uitvoering van het Gemeenteraadsbesluit van 12 mei 2014. 

Wordt het volgende overeengekomen: 

Titel 1: Onderwerp, benaming, duur, aanvang, verlenging en opzeg. 

Art. 1

Voornoemde gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid,

in de vorm van een interlokale vereniging, voor de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor de

schooljaren 2014- 2015 tot en met 2019-2020.

Deze scholengemeenschap draagt de volgende benaming: 

Interlokale vereniging Scholengemeenschap Deerlijk, Kortrijk-Kooigem, Vichte-Ingooigem.

De zetel wordt gevestigd te: Deerlijk, St-Amandusstraat 20 A

Deze gemeente wordt als beherende gemeente aangeduid.

De communicatie en administratie zal gebeuren via de Gemeentelijke Basisschool, Halenplein 11, 8500 Kortrijk 

 

Art. 2

Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:

Gemeentelijke B.B.O. School “De Kim” Deerlijk – instellingsnr. 026674 – Gemeentebestuur Deerlijk

Gemeentelijke B.L.O. School “Sancta Maria” Deerlijk – instellingsnr. 118539 – Gemeentebestuur Deerlijk

Gemeentelijke Lager School Deerlijk – instellingsnr. 19679 – Gemeentebestuur Deerlijk

Gemeentelijke Basisschool Kortrijk – Kooigem – instellingsnr. 018846 – Stadsbestuur Kortrijk

Gemeentelijke Lager School Vichte – Ingooigem – instellingsnr. 18911 – Gemeentebestuur Anzegem
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Art. 3

§1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes schooljaren en gaat in op 1 september 2014 en eindigt op 31

augustus 2020.

Voortijdig uitstappen uit de overeenkomst is mogelijk volgens de modaliteiten van de op dat moment geldende regelgeving.

§2. Deze overeenkomst is met ingang vanaf 1 september 2020 verlengbaar voor zes schooljaren met uitdrukkelijke

instemming van de betrokken partijen en onder voorbehoud van de op dat moment geldende reglementering.

 

§3 Elke volgende periode van zes schooljaren start zes jaar of een veelvoud van zes jaar na 1 september (vanaf 2020). De

beslissing of overeenkomst wordt telkens van rechtswege voor dezelfde periode verlengd als voldaan is aan al de volgende

voorwaarden:

1° de scholengemeenschap beantwoordt nog aan de criteria voor het vormen van scholengemeenschappen;

2° er is geen beslissing of overeenkomst om de scholengemeenschap niet te verlengen of te wijzigen;

3° de samenstelling van de scholengemeenschap blijft ongewijzigd;

4° geen enkel schoolbestuur meldt voor 1 maart voorafgaand aan de start van een periode van zes schooljaren aan de andere

schoolbesturen dat ze de beslissing of overeenkomst niet wil verlengen. 

 

Titel 2: Beheerscomité – organisatie en werking. 

Art. 4

§1. Er wordt een beheerscomité opgericht. 

§2. Door de gemeenteraad van de drie partijen wordt als effectief lid bij voorkeur de schepen van onderwijs afgevaardigd.

Verder wordt ook een vervangend lid met hetzelfde mandaat aangeduid ingeval van afwezigheid van het effectief lid.

Indien het vervangend lid niet aanwezig kan zijn, kan het effectief lid volmacht geven aan een lid van het Beheerscomité. 

§3. Het beheerscomité duidt telkens in zijn midden een voorzitter aan afhankelijk van de locatie, telkens afwisselend een

afgevaardigde van Anzegem, Deerlijk of Kortrijk.

 

Art. 5

§1. Het beheerscomité houdt minstens één zitting per trimester op een gezamenlijk afgesproken datum.

§2. De wijze van samenroeping, de wijze van vergaderen alsmede plaats en uur van de vergaderingen wordt bepaald bij de

installatie. Het beheerscomité stelt hiertoe een huishoudelijk reglement op. 

§3. De directeurs van de deelnemende scholen wonen de vergaderingen van het beheerscomité bij met raadgevende stem. 

§4. Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen op de vergaderingen.
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Art. 6

§1. Alle afspraken worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één.

Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, binnen de

14 dagen. De volgende vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen. 

§2. De afspraken worden gemaakt met inachtneming van de bevoegdheden van het medezeggenschapscollege.

 

Art. 7

§1. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door een administratief medewerker Dit wordt ter kennis

overgemaakt aan alle betrokken gemeentebesturen en de betrokken directeurs.

§2. De goedkeuring van het verslag wordt schriftelijk genoteerd in de volgende vergadering. 

 

Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden

Art. 8

§1. Het beheerscomité maakt afspraken over:

de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap;

de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend aan de scholengemeenschap;

het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;

de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als aanspreekpunt, voor de overheid, 

voor de kleuterparticipatie binnen de scholengemeenschap;

over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het niveau van de scholengemeenschap

kunnen worden samengelegd; 

de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de scholengemeenschap;

de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter beschikking stelt; 

het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs die
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niet tot de scholengemeenschap behoren; met een scholengemeenschap basisonderwijs of secundair onderwijs; met één of

meer instellingen voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of volwassenenonderwijs. Deze bepaling geldt niet

voor samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn vooraleer de scholengemeenschap gevormd is;

het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;

algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties;

algemene afspraken inzake  de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de scholengemeenschap.

 

§ 2. Het beheerscomité maakt facultatief afspraken over:

art.125decies : facultatieve bevoegdheden

de overdracht van lestijden en uren uit het urenpakket;

de inhoud en de toepassing van de engagementsverklaring vermeld in het decreet Basisonderwijs van 25/02/1997

de overdracht van punten zorg naar andere scholengemeenschappen teneinde speciale projecten met betrekking tot zorg

mogelijk te maken;

het gebruik van de infrastructuur;

de overdracht naar een andere scholengemeenschap van punten voor het voeren van een zorgbeleid als een school de

scholengemeenschap verlaat en toetreedt tot de scholengemeenschap naar waar de punten voor het voeren van een

zorgbeleid kunnen worden overgedragen;

art.125undecies: bijkomende afspraken

Alle mogelijke onderwerpen tenzij dit krachtens een wet, een bijzonder decreet of een decreet wordt verboden. De

bijkomende afspraken worden opgenomen in deze overeenkomst.

 

 

 

Art. 9

§1. Elke deelnemende gemeente draagt de werkingskosten in de eigen gemeente.

 

 

Art. 10

Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst.
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Titel 4: Infrastructuur, didactisch materiaal en werkingskosten.

 

Art. 11

In geval van gemeenschappelijk gebruik van materiaal, blijft dit eigendom van de inbrengende gemeente.

 

Art. 12

Elke deelnemende gemeente draagt de werkingskosten voor de Scholengemeenschap in de eigen gemeente

 

 

Titel 5: Personeel.

 

Art. 13

§1 Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt geaffecteerd aan een school  kan:

1. een personeelslid van het bestuurspersoneel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de

vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap;

2. een personeelslid van het onderwijzend personeel van de scholen die de scholengemeenschap vormen, worden ingezet

voor de vervulling van opdrachten voor andere scholen van de scholengemeenschap;

3. een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel van de scholen die de scholengemeenschap vormen,

worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de

vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap;

4. in afwijking van 1° en 2° een personeelslid dat wordt aangesteld in een functie of een betrekking die wordt ingericht ter

ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap  met de stimulusmiddelen of de samengelegde punten ICT of

administratie (directeur-coördinator SG, stafmedewerker SG), worden ingezet voor de vervulling van opdrachten voor en in

andere scholen van de scholengemeenschap of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de

scholengemeenschap.

§2 Bij de toepassing van 3° en 4° moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:

1. het personeelslid wordt steeds aangesteld  of geaffecteerd aan de school waar de betrekking reglementair wordt ingericht;

2. de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en de school waar het personeelslid wordt

ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet

te worden;
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3. er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het personeelslid.

 

§3 De bepalingen inzake inzetbaarheid opgenomen zoals bedoeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 worden, opgenomen in het

besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld, evenals in de functiebeschrijving.

 

Titel 6: Slotbepaling

 

Art. 14

Meer specifieke regels en afspraken ter verduidelijking of aanvullend op de genomen beslissingen kunnen intern worden

vastgelegd in elke school, via een dienstnota. 

 

Art. 15

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de vereiste goedkeuring verleend wordt aan

de betreffende verlenging van de scholengemeenschap door de respectievelijke gemeenteraden. 

 

Art. 16

Een kopie van deze overeenkomst wordt voor 15 juni 2014 bezorgd aan AgODi

 

3 .
Schepen van onderwijs aan te duiden als effectief lid van het beheerscomité en de schepen van gebiedswerking als

plaatsvervangend lid.

4 .
Het college te belasten met de concrete uitvoering van deze beslissing.

Musea en Erfgoed

41 2014_GR_00084 Straatnaamgeving verkaveling
Torkonjestraat - Victor Desmetstraat -
Principiële goedkeuring

Beschrijving
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1.  

Aanleiding en context
Voor een nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat in Marke dient een straatnaam
gekozen te worden.

Argumentatie
De commissie bestudeerde, in vergadering van 29 januari 2014, voorstellen voor de namen
van de straten in de nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat (Marke). De verkaveling
heeft een ingewikkelde vorm: pijpekop met enkele zijstraatjes. Alles samen blijken er
slechts 11 panden voorzien te zijn zodat het de commissie overbodig voorkomt voor elk
zijstraatje afzonderlijke straatnamen te voorzien. Eén enkele naam volstaat voor de
huisnummering. 
De commissie opteert daarbij voor Victor Desmet,  die in het Kortrijks niet-confessioneel
onderwijs een belangrijke rol gespeeld heeft met een school die in de volksmond
“Smettens schole” genoemd werd en in de ganse regio ruime bekendheid verwierf.

De commissie stelt dan ook “Victor Desmetstraat” voor als naam voor de ganse nieuwe
verkaveling.

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een
princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en
advies gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad
definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

 

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 voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie principieel goed te keuren:

- de nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat in Marke : Victor Desmetstraat.

Bijlagen
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1.  
2.  

Bijlage bij dit besluit: Victor Desmetstraat.doc
Bijlage bij dit besluit: Torkonjestraat plan.pdf

Welzijn

42 2014_GR_00107 Reglement - Tegemoetkoming intern
schoolvervoer basisonderwijs -
Vaststellen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit genull;mporteerde systemen
Project &quot;Tegemoetkoming intern busvervoer&quot;- basisonderwijs. Reglement.

Aanleiding en context
In het kader van het flankerend onderwijsbeleid werd tijdens het participatietraject met de
Kortrijkse basisscholen (2013)overeengekomen om het reglement "Tegemoetkomingen
intern busvervoer" verder te behouden en te vernieuwen.

Kosten voor intern schoolvervoer voor extramurale schoolactiviteiten vormen voor heel wat
scholen een serieus aandeel in hun werkingsbudget. Door het instellen van de dubbele
maximumfactuur door de Vlaamse Regering in 2007, mogen scholen kosten voor
uitstappen niet meer volledig doorrekenen aan de ouders. Dit betekende in de praktijk dat
scholen een aantal sport- en cultuuruitstappen zouden moeten afschaffen, voornamelijk
door de vervoerskosten.

Sport- en cultuuractiviteiten dragen bij tot de brede ontwikkeling van kinderen en dragen
bij tot de gelijke onderwijskansen. Daarom wil de stad de Kortrijkse basisscholen blijven
ondersteunen om te voorkomen dat uitstappen naar sport- en cultuuractiviteiten zouden
beperkt of afgeschaft worden. De stad beperkt zich tot het financieel ondersteunen van
uitstappen naar sport- en cultuuractiviteiten op Kortrijks grondgebied, aangevuld met
uitstappen naar zwembaden in de aan Kortrijk grenzende gemeenten.
In het kader van Kortrijk Klimaatstad willen we ook de kosten voor huur en/of aankoop van
fietsen ondersteunen, zodat scholen meer verplaatsingen voor sport- en cultuuractiviteiten
met de fiets kunnen doen.

De bedoeling is dat een jaarlijks vastgelegd bedrag (voor 2014 is dit 25.000 euro)
proportioneel verdeeld wordt over de scholen op basis van de gemaakte vervoerskosten
van het voorbije schooljaar, voor sport- en cultuuractiviteiten op Kortrijks grondgebied. Het
bedrag dat de scholen terug krijgen van de stad moeten besteed worden aan het gratis of
goedkoper maken van de uitstappen voor de ouders, of voor het organiseren van extra
activiteiten.

Voor het secundair onderwijs wordt het reglement, in samenspraak met de secundaire
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scholen, niet hernieuwd. Heel wat scholen kochten met de middelen uit het verleden
fietsen aan, waardoor de nood aan extra ondersteuning niet meer prioritair is voor het
secundair onderwijs.

Argumentatie
De tegemoetkoming op intern schoolvervoer voor sport- en cultuuruitstappen kadert in
Plan Nieuw Kortrijk en het armoedeplan van de stad en OCMW.

De stadscoalitie zet in op de brede school, een school waar kinderen zich veilig en
geïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te bouwen. De brede
school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport samen om het sociale
weefsel te versterken.
Door het reglement uit te breiden met de kosten voor huur en aankoop van fietsen,
kadert dit reglement ook in Kortrijk Klimaatstad, omdat we op die manier scholen
stimuleren om meer verplaatsingen met de fiets te maken.
Deelname aan sport, cultuur en vrije tijd is meer dan een leuke bezigheid voor
kinderen, het is een grondrecht. Zo wordt sociale uitsluiting tegengegaan. Door scholen
te ondersteunen om sport- en cultuuractiviteiten te blijven organiseren, komen alle
kinderen in aanraking met sport en cultuur.

Beleidsdoelstelling 2: Een stad die verjongt en vergroent.
Actieplan: we bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad
Actie: Ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
25.000 euro

08800-00 6159999 GBB-CBS

Adviezen

Fin
Advies: Gunstig advies

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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1.  

1 .
het reglement voor de "tegemoetkoming intern schoolvervoer" vast te stellen, zoals
opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Reglement Tegemoetkomingen intern vervoer.docx
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REGLEMENT

Reglement “Tegemoetkoming intern busvervoer – basisonderwijs”

1. Voorwerp en doel

Kosten voor intern busvervoer voor extramurale schoolactiviteiten vormen voor heel wat 
scholen een serieus aandeel in hun werkingsbudget, waardoor ze gedwongen worden om 
het aantal uitstappen te beperken. De stad wenst, met medewerking van de scholen, een 
extra inspanning te leveren om te voorkomen dat uitstappen naar cultuur- en 
sportactiviteiten zouden beperkt worden. 

2. Scholen en activiteiten die in aanmerking komen

2.1. Scholen 

Voor de toepassing van dit reglement komen alle basisscholen, gelegen op het 
grondgebied van de stad Kortrijk in aanmerking. 

2.2. Activiteiten

Voor de toepassing van dit reglement komt in aanmerking: het busvervoer naar cultuur- 
en sportactiviteiten die plaatsvinden op het grondgebied van de stad Kortrijk. Vervoer 
naar zwembaden in de aan Kortrijk grenzende gemeenten komt ook in aanmerking. 
Naast busvervoer komen in kader van Kortrijk Klimaatstad ook kosten voor het huren of 
aankopen van fietsen in aanmerking, zodat scholen verplaatsingen naar sport- en 
cultuuractiviteiten ook met de fiets kunnen maken. 

3. De tegemoetkoming

3.1. Bedrag van de tegemoetkoming

Uit het budget voor flankerend onderwijsbeleid wordt jaarlijks een bedrag voorbehouden 
voor deze maatregel. Voor 2014 is dit € 25.000. Dit bedrag kan de volgende jaren 
aangepast worden als er zich andere noden en prioriteiten voordoen. 

3.2. Basis voor de tussenkomst

Het jaarlijks voorzien bedrag wordt proportioneel verdeeld over de verschillende 
basisscholen op basis van de gemaakte vervoerskosten van het voorbije schooljaar voor 
de in 2.2. vermelde activiteiten. 

3.3. Voorwaarden voor het krijgen van een tegemoetkoming

De scholen dienen het door de stad toegekende bedrag in eer en geweten te besteden 
aan het voor de leerlingen gratis of goedkoper maken van de vervoerskosten voor 
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REGLEMENT

activiteiten zoals bedoeld in art. 2.2. of voor het organiseren van extra activiteiten zoals 
bedoeld in art. 2.2. 

4. Verwerking

Jaarlijks bezorgen de scholen aan de stad, uiterlijk tegen eind juni, een overzicht van de 
gemaakte vervoerskosten voor activiteiten bedoeld in art. 2.2. van het voorbije 
schooljaar. 

5. Rapporteren en evaluatie

Rapportering en evaluatie van deze maatregel zal gebeuren op het Forum 
Basisonderwijs. 
Het Forum Basisonderwijs bestaat uit 
enerzijds de schepen van onderwijs en een medewerker van de dienst flankerend 
onderwijsbeleid, en 
anderzijds een afgevaardigde van alle scholengemeenschappen basisonderwijs. 

6. Duur van het reglement

Deze regeling neemt aanvang daags na goedkeuring ervan door de gemeenteraad en 
loopt tot en met het schooljaar 2018-2019. Stopzetting en/of bijsturingen op basis van 
de bovenvermelde evaluatie zijn mogelijk mits goedkeuring door bevoegd 
bestuursorgaan van de stad. 
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Philippe De Coene
Welzijn

43 2014_GR_00113 Armoedebestrijding -
Kinderarmoedefonds: voorstel besteding
toegekende middelen - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vlaamse Overheid heeft middelen vrijgemaakt om die steden en gemeenten met een
hoger percentage kinderarmoede te ondersteunen. Kortrijk scoort op de 7 criteria en
ontvangt hiervoor vanaf 1 september 2014 een subsidie van €109.263,4.

Deze criteria zijn:

Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van nul tot en met
vier jaar ten opzichte van het aantal inwoners van nul tot en met vier jaar (Kortrijk:
11,73%);
Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van nul tot en met drie jaar ten opzichte
van het totale aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar (Kortrijk:
9,77%);
De kansarmoede-index van Kind en Gezin (Kortrijk: 18,02%);
De onderwijs-kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs (Kortrijk: percentiel 91);
Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast), samengeteld met het
aantal begunstigden van een equivalent van het leefloon( categorie gezinslast) ten
opzichte van het aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met zeventien jaar
(Kortrijk: 3,07%);
Het aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met twee jaar, waarbij de
referentiepersoon in het huishouden en, als die aanwezig is, de partner niet werken ten
opzichte van het totale aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met twee jaar
(Kortrijk: 12,27%);
Het aantal huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar, waarbij één of beide
ouders niet over de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totale aantal
huishoudens met kinderen van nul tot en met drie jaar (Kortrijk: 13,65%).

Tegen 1 mei verwacht de Vlaamse Overheid een nota ondersteund door OCMW en de Stad
Kortrijk en in samenspraak met de partners betrokken in het netwerk
opvoedingsondersteuning en de vereniging waar armen het woord nemen. De focus moet
gaan naar kinderen van 0-3 jaar en ondersteuning van kinderen en hun gezin waarin ze
opgroeien.

Kortrijk wil bewust inzetten op armoede en meer specifiek op kinderarmoede. Binnen het
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1.  
2.  

Strategisch Meerjarenplan en in het armoedeplan wordt dit binnen verschillende
doelstellingen verder geconcretiseerd.

Beleidsdoelstelling 2: EEN STAD DIE VERJONGT EN VERGROENT   

Actieplan: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad
Actie: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en
gelijke kansen creëren
Actie: Inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen

Beleidsdoelstelling 6: EEN STAD DIE HOUDT VAN DE KINDEREN EN ALLE OMA'S EN OPA'S

Actieplan: We creëren een kindvriendelijke stad
Actieplan: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang
en gezinsondersteuning
Actie: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van
opvangvoorzieningen
Actie: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Armoedeplan OCMW: Beleidsdoelstelling 7: STRUCTURELE AANPAK KINDERARMOEDE

Deze nota en voorstel werd opgemaakt na aftoetsing met programmaregisseur armoede,
de kerngroep opvoedingswinkel (K&G, CLB, CAW, CKG Don Bosco) en A'kzie, de vereniging
waar armen het woord nemen. De nota legt focus op uitwerken van nieuw beleid,
gekaderd in de meerjarenplanning van Stad en OCMW.

 De Vlaamse beleidsprioriteiten geven volgende aanbeveling mee aan de lokale besturen:
de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde, duurzame en proactieve strategieën
en acties ter bestrijding van kinderarmoede, met focus op kinderen tot en met 3 jaar en
hun gezin, op basis van volgende pijlers: toegang tot adequate middelen, toegang tot
betaalbare hoogwaardige diensten en het recht van kinderen en gezinnen om te
participeren. Het lokaal bestuur neemt regierol op m.b.t. lokale kinderarmoedebestrijding
vanuit een lokaal netwerk. Het wijst daarvoor een lokaal aanspreekpunt aan. De acties
worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in coproductie met relevante actoren
die door het decreet erkend en ondersteund worden.

Argumentatie
Vanuit deze focus van de Vlaamse overheid, lokale noden en opportuniteiten, geeft de
toelage in kader van kinderarmoede ons extra kansen om nieuwe initiatieven te
ontwikkelen die vanaf de geboorte inzetten op het bestrijden van kansarmoede, het
versterken van gezinnen en hen ondersteunen in het zoeken naar duurzame structurele
oplossingen.

We willen het verschil maken op volgende terreinen, die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn:

Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen
Ondersteunen van ouders
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1. Ondersteunen van kinderopvangvoorzieningen - €50.000

Onderzoek naar het opnamebeleid van de kinderopvang toont aan dat wie (nog) geen job
heeft, wie laag geschoold is, wie van allochtone afkomst is of wie alleenstaande ouders is,
minder vaak opvang vindt voor zijn of haar kind. Nochtans blijkt dat kwaliteitsvolle opvang
heel veel kansen kan bieden aan kinderen in armoede. Kinderopvang van een goede
kwaliteit kan een verschil maken voor kinderen en een hefboom zijn om de ongelijke
kansen te verkleinen. Goede kinderopvang kan, althans gedeeltelijk, een kansarme
gezinsomgeving compenseren. In de kinderopvang komen kinderen in contact met
zorgverstrekkers waardoor mogelijkheden tot interactie vergroten. Een kwaliteitsvolle
opvang biedt een emotioneel veilige omgeving, met sensitieve, ondersteunende en
stimulerende interacties tussen de zorgverstrekker en het kind. Kinderopvang biedt de kans
om te investeren op heel jonge leeftijd.

Vanuit de Vlaamse Overheid investeert men in de verruiming van het aantal plaatsen in de
kinderopvang die betaalbaar is volgens inkomen. Zij stellen ook voorwaarden met
betrekking tot het percentage kinderen uit kansengroepen die bereikt moet worden.
Ondanks de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de voorbije jaren, is er nog
steeds een tekort aan opvangplaatsen, wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de
toegankelijkheid van de kinderopvang. Er is een sterk positief verband tussen
opvanggebruik en een betaalde job uitoefenen. Moeders uit lage inkomensgroepen blijven
langer ongewenst werkloos dan moeders uit midden- en hogere inkomensgroepen. De
wachtlijsten voor kinderopvang zorgen ervoor dat vooral laaggeschoolde ouders moeilijk
gepaste kinderopvang vinden.

Lokale overheden hebben een belangrijke opdracht in de uitbouw van het aanbod van
kinderopvang. Ze kunnen ondersteuning bieden aan startende opvanginitiatieven en hen
begeleiden bij de opstart.

Voorstel: Starterspremie en begeleidingstrajecten

Daarom willen wij investeren in extra kinderopvang. Met deze subsidies willen we vanuit de
stad een  aanbieden voor nieuwe opvangvoorzieningen. Dezestarterspremie
starterspremie kadert binnen de ondersteuning die de stad biedt aan startende
ondernemers en wordt op maat van de kinderopvang uitgewerkt. De subsidie zal
toegekend worden voor groepsopvang. Wij willen vooral kinderopvang stimuleren binnen
de blinde vlekken in Kortrijk en zullen hiervoor een verhoogde subsidie toekennen ten
opzichte van opvang in gebieden waar in principe voldoende aanbod is. Naast de
starterspremie willen we startende ondernemers ook begeleiden zodat ze een duurzame
onderneming kunnen realiseren. Er wordt in samenwerking met het Loket voor
Ondernemers en het Ondernemerscentrum West-Vlaanderen een begeleidingstraject
opgezet (opmaken ondernemingsplan, oprichten vennootschappen,...). Er wordt een vast
budget voorzien per begeleidingstraject. Dit wordt in samenwerking met het loket voor
ondernemers verder uitgewerkt.

2. Ondersteunen van ouders -  €59.263

Socaal tarief in de niet inkomens gerelateerde opvang
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We willen ook investeren om de bestaande kinderopvang betaalbaar te maken. Vanuit het
Lokaal Overleg Kinderopvang wordt er een gefundeerd advies gegeven bij
uitbreidingsrondes inkomensgerelateerde opvang. Omdat het huidige aanbod
inkomensgerelateerde kinderopvang niet volstaat, voorziet het OCMW kortrijk selectief in
een tegemoetkoming voor ouders.

In Kortrijk zijn er nog heel wat opvangplaatsen waar een vaste dagprijs aangerekend
wordt. Wij willen deze opvangplaatsen toegankelijk maken voor een breder publiek.
Ouders betalen een bedrag dat berekend werd op basis van hun inkomen en het OCMW
Kortrijk past het verschil met de dagprijs bij. Deze tussenkomst zal toegekend worden in 2
situaties:

indien het arbeidstraject belemmerd wordt omdat er geen inkomensgerelateerde
opvang gevonden werd;
indien de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang niet meer betaald kan worden door
een daling van het gezinsinkomen met meer dan 20% (daling los van de eigen wil van
de ouders)

De OCMW-raad keurde hiervoor in zitting van april '14 een budget van 42.000 euro goed
om naar ouders toe in bepaalde situaties tussen te komen binnen de niet inkomen
gerelateerde kinderopvang. De tegemoetkomingen naar de ouders toe gebeurt m.a.w. in
hoofdzaak op reguliere middelen van het OCMW en deels via de resterende middelen (

). Wordt opgenomen binnen de steun sociale dienst OCMW.9.263 euro

Voorstel: toeleiders in functie van kinderopvang

De sociale functie van de kinderopvang heeft minder slaagkansen als voorzieningen op
zichzelf zijn aangewezen om drempels weg te werken en ouders uit kansengroepen te
bereiken. Netwerken is hierbij een belangrijk werkinstrument.

Dat je bepaalde doelgroepen actief moet aanspreken om de weg naar de kinderopvang te
vinden, is een aspect van de sociale functie wat voor de meeste voorzieningen nieuw en
ongekend terrein is. Het gaat erom dat de gepaste informatie op een heldere manier tot bij
de kansengroepen gebracht wordt, dat je zicht krijgt op hun opvangnood en oplossingen
biedt hiervoor. Zonder die 'actieve inbreng' zouden ze die wegen niet zomaar zien en
gebruiken. In de huidige context is deze opdracht voor opvangvoorzieningen niet haalbaar.
Vandaar dat het belangrijk is dat een persoon vanuit hun vertrouwde omgeving deze
opdracht vervult, een . Toeleiders bevinden zich in sociale netwerken entoeleider
dienstverleningen in het werkingsgebied die de doelgroep kennen en rechtstreeks met hen
werken. Gericht en gepaste informatie geven aan ouders is 1 aspect van het toeleiden.
Effectief doorverwijzen en samen met de doelgroepouders op bezoek gaan in de
kinderopvang is een volgende stap. Toeleiders zijn vaak vertrouwenspersonen en kunnen
bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een intakegesprek.

Kortrijk wil inzetten op gezinsondersteuning. We willen ondersteuning aanbieden daar waar
kinderen en ouders aanwezig zijn (scholen, kinderopvang,…). Ook hier kunnen de
toeleiders een grote rol spelen inzake doorverwijzing en doorgeven van correcte
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informatie. 

Kortrijk wil inzetten op toeleiders gekoppeld aan brugfiguren. Doelstelling van een
brugfiguur is om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren met als doelstelling de
leerprestaties, de sociaalemotionele ontwikkeling en het welbevinden van kwetsbare
kinderen in overeenstemming te brengen met zijn of haar persoonlijke capaciteiten en
persoon(lijkheid).  Daarnaast kan de brugfiguur een belangrijke rol spelen in  het
versterken van het gezin en hen toeleiden naar externe partners indien nodig (werk,
wonen, kinderopvang, opleidingen, OCMW,…). De Stad wenst 1 brugfiguur in te zetten met
extra aandacht voor kinderopvang en jonge kinderen. Binnen de budgetten van de Stad is
voorzien om 4FTE brugfiguren aan te werven. 1 van deze brugfiguren wordt, omwille van
deze bijzondere aandacht, gefinancierd via het fonds. De loonkost wordt geraamd op
50.000 euro.

Deze brugfiguren werken buurtgericht en in nauwe samenwerking met de scholen uit de
buurt.  Het werkterrein van brugfiguren is daar waar de gezinnen aanwezig zijn.  Deze
personen zijn vertrouwd met hun buurt en kunnen op die manier makkelijk signalen
opvangen. Zij werken op maat van de gezinnen, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Zij
kunnen in principe een gezin begeleiden vanaf de geboorte tem het basisonderwijs. 
Brugfiguren verbinden de scholen met gezinnen en hun omgeving. Dit is voor elk kind van
elke school van belang, maar bij uitstek voor kinderen die in kwetsbare gezinnen
opgroeien.

Het OCMW Kortrijk vraagt de toelage op. De middelen voor uitbouw kinderopvang, een
stedelijke bevoegdheid, zullen worden doorgestort naar de Stad (op basis van aantal
starters en samenwerking met ondernemerscentrum).

De subsidie wordt voor 2014 toegekend in 2 schijven (sept en nov), vanaf 2015 in 2
schijven (juni, nov)

Uiterlijk op 31mei 2014 moet subsidieaanvraag ingediend zijn. De subsidieaanvraag moet
linken leggen met de bestaande meerjarenplanning van Stad en OCMW waar in begin van
deze nota reeds werd naar verwezen. Per actie dient een plan van aanpak, timing, acties,
financiële prognose opgenomen worden.

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 .
dat een subsidiedossier ingediend wordt in het kader van te besteden toegekende Vlaamse
middelen voor de aanpak van Kinderarmoede.

2 .
vanuit de toegekende middelen extra te investeren in de extra uitbouw van kinderopvang,
het ondersteunen van ouders door het toekennen van een sociaal tarief in niet inkomens
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1.  

gerelateerde opvang en het inzetten van een toeleider, brugfiguur.

3 .
het subsidiedossier wordt ingediend vanuit het OCMW Kortrijk. De middelen voor de
uitbouw kinderopvang, een stedelijke bevoegdheid, worden doorgestort naar de Stad
Kortrijk, op basis van het aantal starters en de samenwerking met het
Ondernemerscentrum en het Ondernemersloket.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: kinderarmoedebestrijding.pdf

Projecten

44 2014_GR_00108 Nieuwe bibliotheekovereenkomst tussen
de Provincie West-Vlaanderen en de stad
Kortrijk - de voortzetting van aansluiting
van de openbare bibliotheek op het
provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Kortrijk heeft in 2011 (GR 14 april  2011) een overeenkomst afgesloten met de
provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS),
dat o.a. instaat voor de software en de webcatalogus van de openbare bibliotheek Kortrijk.

Daardoor draait de software sinds 2011 niet meer op een eigen server van de stad maar
 op een server van de provincie, zoals bij de meeste gemeentebesturen in
West-Vlaanderen. De provincie stond ook verder in voor de onderhandelingen met de
leverancier voor verdere updates (Cevi) waardoor er betere prijsafspraken konden gemaakt
worden.

De stad moest enkel nog de onderhoudskost betalen aan de firma Cevi, de provincie
betaalde de hosting.

Vanaf 2014 zal de provincie de globale gecumuleerde onderhoudskost van het Provinciaal
Bibliotheeksysteem ( PBS) betalen. Voor het gebruik van het PBS betalen de lokale
besturen via een aangepast financieringsmodel een jaarlijkse abonnementskost van 0,40€
per inwoner (bedrag jaarlijks te indexeren).

Argumentatie
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Het nieuw financieringsmodel betekent voor alle aangesloten besturen een effectieve winst
die varieert van enkele procenten op de jaarlijkse kost tot meer dan 60% voor bepaalde
besturen. Concreet voor Kortrijk komt dit neer op een korting van 22%.

Naast de korting door grootschaliger te werken, komt dit vooral door een extra jaarlijks
financieel engagement van de provincie. Hierbij wil de provincie het signaal geven dat ze
haar inbreng met betrekking tot de verdere uitbouw van de digitale bibliotheek (en bij
uitbreiding de provinciale cultuurdatabanken) wil intensifiëren ten voordele van  de lokale
besturen, die op die manier ruimte krijgen om hun bibliotheekwerking te blijven verzekeren
in budgettair krappe tijden.

Met het nieuwe financieringsmodel wordt ook aan een aantal nieuwe noden tegemoet
gekomen :

-       De kosten voor het digitaal basispakket in het kader van het Interbestuurlijk Project
Bibliotheekportalen (aan 0,06€ per inwoner) was normaal voorzien voor de lokale besturen
maar werd de laatste 2 jaar gefinancierd door de provincie. Het nieuw model integreert
deze kost definitief in het abonnement omdat het basispakket een essentieel onderdeel is
van het PBS. Dus geen extra kost voor het lokaal bestuur.

-       De onderhoudskost voor SIP-2 licentie, de technische koppeling tussen
zelfuitleenbalies (RFID) en het PBS, wordt ook opgenomen in het abonnement omdat dit
ook een onlosmakelijk onderdeel vormt van het PBS.

-       De kost voor alle bibliotheekmodules inclusief de eID-module en de kost voor
CE-services van de leverancier CEVI zijn volledig opgenomen in het abonnement.

Kortom: een lokaal bestuur zal voor het onderhoud voor de deelname aan het PBS geen
verschillende facturen meer ontvangen van CEVI maar in plaats daarvan één duidelijke
factuur van de provincie à rato van 0,40€ per inwoner.

De aanpassing van het financieringsmodel kwam tot stand met volgende achterliggende
redenen:

-       Het contract met de leverancier van het PBS moest eind 2013 vernieuwd worden en
bij de voorbereidende onderhandelingen werd er gestreefd naar optimalisatie van het
licentiemodel en het onderhoudscontract, naast het benutten van schaalvoordeel. Hierdoor
wordt er al een efficiëntiewinst gehaald van 4,7%.

-       De contracten met de aangesloten PBS-bibliotheken zijn soms al zes jaar oud. Een
vernieuwing van het contract met de lokale besturen met uitbreiding van nieuwe
uitdagingen dringt zich op.

-       Het nieuwe model is een abonnementsmodel omdat dit de historische variaties in
onderhoudstarieven van de verschillende lokale besturen overstijgt en het inwonersaantal
een duidelijke en eerlijke parameter voor de dienstverlening. Een abonnementsmodel
bevordert trouwens de transparantie in het kader van de begrotingsopmaak en sluit aan op
de evolutie naar het abonnementsmodel bij ‘software as a service (SAAS).
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Voor de bibliotheek van Kortrijk ziet de korting er als volgt uit :

Kostprijs 2013  

Jaarlijkse onderhoudskost (SIP2 inbegrepen) BTW incl €33.848,90

Jaarlijkse kost abonnement op digitaal basispakket  (0,06€ per
inwoner)

€4.509,70

Totaal €38.358,60

   

Kostprijs 2014 en volgende (te indexeren)  

0,40€ per inwoner (75.162 in 2012) €30.065,00

   

   

= % korting tegenover financiering 2013 -22%

 

Het onderschrijven van het nieuw financieringsmodel is noodzakelijk voor de verdere
instandhouding van de digitale dienstverlening van de bibliotheek.

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

Financinull;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financinull;le informatie
budgetsleutel 2014 / GBB-CBS / 0703-00 / 6142300 / IE-geen

uitgave: 30.065,00 euro (btw incl.) en volgende jaren (geïndexeerd)

IKA van budgetsleutel 2014/GBB-CBS/0703-00/6159999/BESTUUR/CBS/IE-GEEN naar
2014/GBB-CBS/0703-00/614300 / IE-geen voor een bedrag van 1.051,00 euro

Visum van de financieel beheerder
Visum: Automatisch ingetrokken

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

1 .
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1 .
De overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Kortrijk betreffende de
voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het provinciaal
bibliotheeksysteem goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

2 .
De jaarlijkse kostprijs van dit abonnement ten bedrage van  30.065,00 € ( jaarlijks te
indexeren)  van dit abonnement in het kader van het nieuw financieringsmodel met de
Provincie voor de PBS betaalbaar te stellen.

3 .
goedkeuring te verlenen aan de interne kredietaanpassing van budgetsleutel  2014 /
GBB-CBS / 0703-00 / 6159999/ BESTUUR/CBS/IE-GEEN       naar budgetsleutel 2014 /
GBB-CBS / 0703-00 / 6142300 / IE-geen voor een bedrag van 1.051,00 euro

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: brief nieuw contract lokale besturen.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief nieuw financieringsmodel PBS.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 12112012 PBS addendum.pdf
Bijlage bij dit besluit: nieuwe overeenkomst PBS.pdf
Bijlage bij dit besluit: PBS overeenkomst GR 11042011.pdf
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1.  
2.  
3.  

4.  
5.  

Aanvullende punten

2014_IP_00014 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn:
de alternatieven voor LAR-Zuid

Interpellatie

Indiener(s):
Roel Deseyn

Gericht aan:
Rudolf Scherpereel

Tijdstip van indienen:
6 mei 2014 18:13

Toelichting:
Geachte,

Kort na de bestuurswissel maakte de coalitie in Kortrijk bekend dat het een concrete
piste rond een multimodaal platform langs de Leie zou uitwerken.  Reeds begin 2013
maakte men melding van concrete gesprekken.

Anderhalf jaar later kunnen wij terecht resultaten verwachten van de gesprekken met de
stakeholders.

Vandaar mijn vragen:

Welke site werd weerhouden voor de uitwerking van de plannen?
Welk budget investeert Kortrijk in het multimodaal platform?
Welke instanties zijn op heden door de stad samengebracht om het project tot een
goed einde te brengen?
Blijft u nog steeds zo rabiaat gekant tegen de piste LAR-zuid?
Aangezien Menen en bij uitbreiding de hele streek getroffen zijn door een koppig
stadsbestuur: wordt het alternatief voorbereid in overleg met de stad Menen?

Ik dank u bij voorbaat voor het antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid
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Bespreking
xxx

De raad hoort:
- de interpellatie van raadslid R. Deseyn, zoals hierboven opgenomen;
- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:

Ik zou in deze van wal kunnen steken met een heuse historiek, van mei 2000 (het
eindrapport van het projectteam rond de afbakening van regionaal-stedelijk gebied), over
januari 2006 (het dubbelbesluit van de Vlaamse Regering onder Leterme waarbij het
deelplan voor de LAR-Zuid wordt gekoppeld aan een onafhankelijk
alternatievenonderzoek), tot vandaag met onderweg niet te vergeten diverse juridische
procedures tegen de eventuele ontwikkeling van LAR-Zuid. Ik wil er ook nog even aan
herinneren dat in 2006 de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) het deelplan
LAR-Zuid negatief adviseerde.

Maar zoals afgesproken hou ik eraan mijn antwoord kort en bondig te formuleren, binnen
een redelijk tijdsbestek, voor zover dit mogelijk is wat uw reprise van een moeilijk doch
actueel dossier betreft.

Eerst en vooral is en blijft dit bestuur  – en ik citeer – “rabiaat gekant tegen de pisteniet
LAR-Zuid”. Het is wel zo dat dit bestuur effectief en na rijp beraad en overleg heeft beslist
om niet voor de ontwikkeling van LAR-Zuid te opteren – om diverse redenen die in het
verleden reeds werden toegelicht onder andere via het antwoord op uw schriftelijke vraag
voor het bulletin van januari 2013 – maar zich te concentreren op alternatieven die ons
maatschappelijk, economisch en ecologisch gunstiger lijken, waarbij vanzelfsprekend de
aspecten mobiliteit en de impact op de leefomgeving in kaart en in rekening worden
gebracht.

 Ik refereer nog even aan het Plan Nieuw Kortrijk waarin u ongetwijfeld heeft gelezen dat
“er niet wordt geraakt aan de natuurstructuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en
het open gebied Triloy in Aalbeke blijven intact.”

 Aldus wensen wij inderdaad in te zetten op een alternatieve, multimodale oplossing, met
sterke focus op watertransport en watergebonden bedrijvigheid. Vanuit economisch
standpunt is een site voor watergebonden activiteiten immers wenselijk. Vorige vrijdag nog
bevestigde RESOC Zuid-West-Vlaanderen met haar 12-puntenmemo onze visie. Zonder
fout meen ik te weten dat u en uw partij deze memo onderschrijft. RESOC vraagt naar
slimme logistieke poorten en de benutting van multimodale logistieke knooppunten zoals
de River Terminal in Wielsbeke en opportuniteiten langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Welnu,
dit is precies wat wij willen doen.

In Kortrijk zelf komen slechts een beperkt aantal sites in aanmerking.

Als kortetermijnoplossing kijken wij naar de heractivering en revitalisering van de terminal
voor containerbehandeling in Wielsbeke, tot voor kort in handen van Katoen Natie. De POM
voert hieromtrent gesprekken met Katoen Natie.
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Wat de oplossing op langere termijn betreft, wil ik nogmaals onderstrepen dat dit dossier
de facto een regionaal verhaal is, waarbij naast de Vlaamse Regering (W&Z), ook de
provincie (POM) en Leiedal (ik verwijs hierbij naar de evaluatie van de afbakening van het
regionaal-stedelijk gebied Kortrijk in het kader van het strategisch project Rekover
2013-2015) betrokken partners zijn. En dat dit dossier geen onbelangrijke raakvlakken kent
met andere projecten zoals de aanpassing van het kanaal, het grote Europese
Seine-Schelde-project en ons eigen actieplan “Ruimte voor Ondernemen”, dat nu in
voorbereiding is en waarin een totaalvisie wordt ontwikkeld op de ruimte voor industriële
activiteiten in de stad.

Over onze intenties – zowel de oplossingen op korte als langere termijn – zal
vanzelfsprekend met andere steden (zoals Menen) in de regio worden gesproken.

Ik wens af te sluiten met het volgende. De POM, Leiedal en WVI plannen i.s.m. W&Z deze
zomer nog een studie af te werken over watergebonden nijverheid in de regio, inclusief
screening van geschikte multimodale sites. Vanzelfsprekend wachten wij het resultaat van
deze studie af voor wijzelf concrete stappen zetten.

2014_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
'Laden en lossen in de winkelwandelstraten (zoals Lange
Steenstraat) en het centrum van Kortrijk'

Interpellatie

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 08:05

Toelichting:
Op een maandagvoormiddag, tijdens een vakantie, valt er veel te beleven in Kortrijk:
winkelen vanaf 10u, de maandagmarkt bezoeken vanaf 7u, …

Dat brengt heel wat mensen en kinderen in beweging (vooral rond 11u). Maar ook
auto’s, vrachtwagens en lichte bestelwagens rijden nog in de winkelstraat (laden en
lossen tot 12u) tussen mensen en kinderen door.

Vandaar volgende vragen:
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1) Wordt het project ‘Stille levering’ toegepast in Kortrijk / in het centrum zelf? Is dit
reeds geëvalueerd?

2) In vorige legislatuur startte men reeds gesprekken op rond het project ‘leveren met
elektrische wagens’! Wat is de stand van zaken?

3) Zijn er al resultaten bekend rond het project ‘fietskoerier’?

    ° Hoeveel leveringen zijn er per dag?
    ° Wie maakt daar gebruik van (hoeveel %):
       Ø Winkels
       Ø Horeca (restaurants, cafés, …)
       Ø Bedrijven
       Ø Private leveringen.

Bespreking
De raad hoort:
- de vraag van raadslid C. Leleu betreffende het laden en lossen in de winkelwandelstraten
(zoals Lange Steenstraat) en het centrum van Kortrijk, zoals hierboven opgenomen
- het antwoord van schepen M. Lemaitre, dat luidt als volgt:

Blij met de vraag. Een gelegenheid om de inspanningen van het stadsbestuur toe te lichten
om de belevering van de winkels in onze stad voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te
laten verlopen.

1. Project ‘stille levering’:

Bedoelt waarschijnlijk het PIEK-project, een initiatief van de Vlaamse Regering waaraan
Kortrijk deelneemt. Het is goed dat het hogere overheid is die zoiets organiseert, want de
grote distributiebedrijven gaan slechts investeren in duurzamer vrachtwagens en betere
organisatie als die kunnen ingezet worden voor meer leveringen dan alleen die in een stad
als Kortrijk.

Het eerste PIEK-project liep tot 2011. 9 steden en gemeenten namen eraan deel,
waaronder Kortrijk. Partners waren Colruyt en Delhaize. Het was de bedoeling stille
leveringen te organiseren aan de grootwarenhuizen met aangepast materieel in de vroege
ochtend en de late avond (buiten de piekuren dus). In Kortrijk bleef het project beperkt tot
contacten, met Delhaize Sint-Rochus en Colruyt Sint-Sebastiaanslaan. De testen zijn
gebeurd bij vestigingen in andere steden.

PIEK2 startte vorig jaar. Nu nemen 53 steden en gemeenten deel, waaronder Kortrijk. De
partners zijn uitgebreid met Albert Heijn,  Carrefour en Lidl. In Kortrijk is bij  de genoemde
partners ook Albert Heijn in het Ring Shopping Center gekomen. De testen met stille
belevering van Albert Heijn zijn al gestart. Die van de twee andere partners zijn in
voorbereiding. Let wel, het gaat nog altijd om testen, weliswaar wetenschappelijk
gemonitord.

In het centrum zelf (binnen de kleine ring) zijn er geen deelnemende grootwarenhuizen.
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Het project is niet afgestemd op de belevering van niet-grootwarenhuizen.

2. Project ‘leveren met elektrische wagens’

Een nieuw onderdeel van PIEK2 is dat er gepoogd wordt een structureel overleg op te
zetten in enkele deelnemende steden, om met zoveel mogelijk betrokkenen samen op zoek
te gaan naar de beste methodes van duurzame stadsdistributie. Zes steden nemen
daaraan deel: Kortrijk, Antwerpen, De Panne, Hasselt, Mechelen en Sint-Truiden. Het door
de Vlaamse Regering betaalde studiebureau Technum gaat in die steden elk 5
overlegrondes, ‘stakeholdersplatformen’, begeleiden. De eerste workshop in Kortrijk vond
plaats op 12 maart 2014. De logistieke noden van de stad werden er grondig bekeken door
25 vertegenwoordigers van alle sectoren die met leveringen te maken hebben
(commerçanten, distributeurs, stedelijke diensten, Parko enzovoort). De aspecten die er
aan bod kwamen waren: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en parkeren. Van de
week woensdag is er een tweede workshop.

In die workshops komen ook de mogelijkheden van gezamenlijke stadsdistributie en
leveringen met elektrische wagens en fietsen aan bod.

Ik herinner aan het Reglement Gebruik Voetgangerszone dat de gemeenteraad op 15 april
2013 heeft goedgekeurd (met 4 onthoudingen van Stefaan De Clerck, Alain Cnudde,
Maarten Seynhaeve en Isa Verschaete en 1 tegenstem van Lieven Lybeer). Daarin is de
mogelijkheid van een ‘permanente doorgangskaart’ gecreëerd met de uitdrukkelijke
motivatie dat het aangewezen is om “in de toekomst de mogelijkheden voor een systeem
van stedelijke distributie open te laten en daarom ook leveringen die gebeuren door middel
van elektrisch aangedreven voertuigen en die bestemd zijn voor stedelijke distributie recht
te geven op een permanente doorgangskaart”, gratis op de koop toe.

3. Project ‘fietskoeriers’

Een dergelijk project bestaat niet. Het stadsbestuur volgt wel met heel veel sympathie de
oprichting van startups in onze stad of starters die van elders onze stad interessant genoeg
vinden om hier actief te worden. De burgemeester, schepen Scherpereel en ikzelf hebben
al een paar van die dienstenaanbieders ontvangen.

Het ene bedrijf was Bubble Post, gespecialiseerd in de ‘first and last mile’ van de
belevering, met ecologisch verantwoorde kleine voertuigen vanuit een centraal depot.

Het andere bedrijf was dat met de merknaam Fietskoeriers, met als uitvalbasis Komma in
de Lucht naast Theoria in de OLV-straat. Zij leggen zich toe op koerierdiensten met de
bakfiets.

Beide bedrijven nemen ook actief deel aan de PIEK2-workshops. En het is de bedoeling dat
stad en satellieten zo mogelijk ook van dergelijke logistieke diensten gebruik gaat maken.

Conclusie: we doen dus enthousiast mee met alle initiatieven om de stedelijke logistiek
duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Wij kijken met de betrokken actoren in Kortrijk
hoe we dat hier ter plekke beter kunnen organiseren. En wij staan achter elk privaat
initiatief dat inspeelt op dat streven.
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12 mei 2014 21:02 — Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

2014_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Christine
Depuydt: Vraag aan schepen Decoene, verantwoordelijk
voor vrijwilligers

Interpellatie

Indiener(s):
Christine Depuydt

Gericht aan:
Philippe De Coene

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 09:10

Toelichting:
Vraag aan schepen Decoene, verantwoordelijk voor vrijwilligers

 

In het plan nieuw Kortrijk wordt het volgende gezegd over vrijwilligers:

‘Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. De stad wil inzetten op activering van het
vrijwilligerswerk. We coachen ze in hun opdracht met een aangepaste vorming, dat is de eerste
blijk van erkenning’.

Wij vinden dat vanuit CD&V een bijzonder goede zaak. Alleen is het zo dat er ongelooflijk veel
vrijwilligers in de stad een berg werk verzetten in aanvulling van hetgeen de overheid of de markt
aanbiedt. Veel van die vrijwilligers hebben geen vorming nodig, ze zijn al zeer professioneel
bezig, maar ze kunnen wel op een andere manier de steun van de stad gebruiken.

Er zijn vrijwilligers die wekelijks naar de stad komen om een paar uur te werken voor de
gemeenschap en die dat met heel veel plezier doen, ook zonder vrijwilligersvergoeding.

Alleen blijkt dat nu in de praktijk voor een bepaalde vzw de parkeerkosten van de vrijwilligers
(het enige dat de vzw hen terugbetaalt) door de recente substantiële verhoging van de
parkeertarieven meer dan 10% van het budget van de vzw te bedragen.

Onze vraag is dan ook:

Wil de stad bij wijze van erkenning van het ongelooflijk zinvol werk dat deze mensen verrichten,
zoeken naar een systeem om de  parkeerkosten voor deze mensen te beperken. Het is toch
schrijnend dat meer dan 10% van de middelen die een vzw verzamelt om te werken voor het
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‘goede doel’ naar Parko gaan.

 

Christine Depuydt

CD&V Kortrijk

Bespreking
De raad hoort:

- de vraag van raadslid C. Depuydt, zoals hierboven opgenomen;
- het antwoord van schepen P. De Coene, waarvan de tekst luidt als volgt:

Dank voor uw vraag. Ik wil uw vraag zeker verder gaan onderzoeken. Echter uit verslagen
die 
voorhanden zijn, bleek dat ik niks kan terugvinden over een specifieke vraag om dit te 
bespreken of om een specifieke vzw te helpen. Ik heb wel vrij recent een brief ontvangen
van 
een vrijwilliger van een Kortrijkse adviesraad. Hij klaagde over het feit, dat hij na een 
vergadering in de stad, een parkeerretributie ontving. We hebben hem toen de hint
gegeven dat 
hij bezwaar kon indienen bij de stad voor deze parkeerboete. We hebben ook uitgelegd
hoe de 
procedure werkt. Natuurlijk kan ik als schepen voor dit specifieke geval niet tussenkomen.

Wat we wel moeten vermijden is dat we een apart systeem moeten hebben voor
vrijwilligers. 
Een specifieke regeling voor vrijwilligers met betrekking tot parkeren in de stad is niet 
aangewezen. Dit is praktisch ook niet te regelen. Een voorbeeld: in Gent, een grote
centrumstad 
met een sterk vrijwilligersbeleid hanteert men dezelfde lijn.
Wat we willen proberen te doen is de parkeerkost te verminderen, maar niet een verlaagde

parkeerkost.
We waarderen vrijwilligers reeds op verschillende manieren. Een nieuwe zaak die we
lanceren, 
om vrijwilligers te danken (ook op hun vraag), is om hun rol als adviseur extra te
gebruiken. Dit 
zullen we doen aan de hand van een competentiedatabank voor vrijwilligers van
stad/OCMW.

12 mei 2014 21:03 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
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2014_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie:
Een keuze voor een nieuw politiegebouw heeft
consequenties voor de Stad.

Interpellatie

Indiener(s):
Patrick Jolie

Gericht aan:
Catherine Waelkens

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 18:15

Toelichting:
Bij de aanvang van de legislatuur liet de coalitie Spa-VLD-NVA om politieke redenen
weten het nieuwe politiekantoor niet in te plannen op Kortrijk Weide. Vanuit CD&V  staan
we open voor positieve alternatieven en keuzes van het nieuwe stadsbestuur, ook over
de locatie van een nieuw politiekantoor. Eind april heeft de burgemeester in de
politieraad zijn keuze bekendgemaakt voor de inplanting van het politiekantoor in de
Renaat De Rudderlaan. Wij vinden de keuze voor een oud, te klein, duur en slecht
gelegen en bereikbaar gebouw een ondermaats alternatief. Maar deze keuze heeft niet
alleen een impact voor de politiezone, maar ook voor onze stad. Daarom een reeks
vragen aan de bevoegde schepenen.

 

1°) In de meerjarenbegroting van de stad is er slechts 500.000 € voorzien voor een
politiegebouw van 15 mio €. Daarbij is er nog geen rekening gehouden met een extra
politieantenne in het stadscentrum. In de pas goedgekeurde begroting van de
politiezone, is er buiten een reserve van anderhalf mio € uit de vorige legislatuur, ook
geen budget voorzien. Hoe zal de stad het nieuwe politiegebouw of de dotatie hiertoe
aan de politiezone financieren?

 2°) In welke mate werd het SOK tot op heden betrokken bij de (locatie)keuze van het
politiegebouw?

-          Welke is de visie van het SOK op deze stadsontwikkeling?

-          Het SOK maakte een reeks kosten in het kader van de studies voor de locatie op
Kortrijk Weide. Nu dit plan definitief verlaten wordt, dienen deze kosten aan het
autonoom gemeentebedrijf teruggestort te worden. Wanneer zal dit gebeuren?

3°) De locatiekeuze van het politiegebouw heeft ook zijn gevolgen voor de omgeving.
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-          Het gebouw komt op een schoolcampus, tussen een kleuter, lagere en
middelbare school. Hoe ziet men dit te verzoenen?

-          Het gebouw komt nabij een zeer verkeersbelast kruispunt. Wat zijn de resultaten
van de mobiliteitsstudie omtrent de impact van de inplanting van een politiegebouw?

-          Is er reeds een Milieu Effecten Rapport?

4°) Het akkoord met HOWEST omvat ook andere elementen zoals onder andere het
overlaten van de gronden van het containerpark in de Graaf Karel de Goedelaan aan
Howest. Waar herlocaliseert de Stad het containerpark van het stadscentrum? Is dit
voorzien in de meerjarenbegroting?

 

Met respectvolle achting, 

Patrick Jolie

Bespreking
De raad hoort :

- de interpellatie van raadslid P. Jolie, zoals hierboven opgenomen;
- het antwoord van buremeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt volgt:
We gaan hier het debat van de politieraad hier niet overdoen. Ik betreur het wel dat men
zegt dat de voorzitter…het politiecollege heeft een voorstel gedaan, dat gaat over drie
burgemeesters waarvan twee partijgenoten van u. Dat is de waarheid en zo is het ook
gebeurd. Het is misschien niet aangenaam om dat te horen maar het college heeft dat
beslist en ook zo voorgesteld.

Mijnheer Jolie, u moet stoppen met hier flagrante onwaarheden te vertellen. Een collega
van u, van uw fractie, heeft inderdaad een jaar geleden geïnsinueerd dat de federale
politie zou verhuizen naar Brugge – ge herhaalt dat nu – en toen heeft de federale politie
zelf gezegd in de krant dat dat onjuist was. En u blijft het herhalen. Ik vind het jammer dat
men echt onwaarheden hier blijft verkondigen terwijl die niet kloppen.

Bovendien, er is plaats voor de federale politie om te bouwen op deze site; ik heb u dat
ook gezegd in de politieraad.

Nu, met betrekking tot de vragen die gesteld worden:

Ten eerste: de financiering van dit gebouw en de antenne gebeurt – ik heb dit al gezegd in
de politieraad – volledig door de politiezone en niet door de stad. En het bedrag hiervoor is
opgenomen in de meerjarenplanning van onze politiezone. Trouwens, in de begroting van
2014 van de zone is al plaats gemaakt voor het betalen van het voorschot op het bedrag.

Het SOK
Het SOK is de uitvoerder van stadsprojecten, is geen beslissingsnemer. Het SOK kan indien
er een vraag gesteld wordt door de politiezone, betrokken worden bij de uitvoering. Maar
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vooralsnog is er geen vraag hierover gesteld.

De kosten
Ik heb eerder al een gesprek gevoerd met alle betrokken partijen over de kosten en nu dat
een keuze is gemaakt zal er verder onderhandeld worden over de verdeling van de kosten.

De omgeving
Het gebouw komt op een schoolcampus zegt u. Het gebouw ligt in een zone voor
gemeenschapsvoorziening en is dus geschikt voor de functie van een politiekantoor; er is
geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. De site is ruim genoeg om comfortabel ontsloten te
worden en de exacte inrichting zal met de architect bekeken en besproken worden.
Uiteraard zal er overleg zijn met de scholengemeenschap en alle andere betrokkenen in de
buurt.

Mobiliteit
Er zal een Mober moeten worden opgemaakt en het zal toegevoegd worden aan de
bouwaanvraag.

De MER
Er zal een MER-screening moeten worden opgemaakt, dat is een beperkt rapport volgens
een geëikt formulier.

En tenslotte: de herlokalisering van een containerpark is voorzien in ons meerjarenbudget
van de stad.

Er zijn verschillende mogelijkheden van locaties maar er is nog geen definitieve keuze
gemaakt.

12 mei 2014 21:04 — Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
12 mei 2014 21:04 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
12 mei 2014 21:04 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting

2014_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Astrid
Destoop: Vraag over de openingsuren en de geplande
activiteiten in het zwembad Abdijkaai

Interpellatie

Indiener(s):
Astrid Destoop

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
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1.  
2.  

3.  

7 mei 2014 20:57

Toelichting:
1 mei is traditioneel de start van het openlucht-zwemseizoen in Kortrijk. Jonge gezinnen,
senioren, studenten, baantjestrekkers, noem maar op, trekken dan naar de Abdijkaai.
Want iedereen kent het openluchtzwembad van Kortrijk, en iedereen komt er wel eens
zwemmen. De fervente baantjestrekkers en de senioren in de voormiddag of tijdens de
lunchpauze, jongeren, gezinnen en studenten in de namiddag, om te zwemmen of te
zonnen, om plezier te maken.

Maar nu bleven de deuren van het zwembad Abdijkaai dicht. Het college besliste dat het
openluchtzwembad pas op 28 juni open gaat. Daarmee wordt het seizoen gehalveerd.
Het zwembad zal ook pas om 12u open gaan, in plaats van om 10u. Ook de permanente
fietsbewaking moet er aan geloven. Om te besparen.

Deze zomer wordt het openluchtzwembad een ‘vakantiebad’. Enkel open in de
zomervakantie, enkel in de namiddag. Met animatie, met tenten op de ligweide,
wekelijkse activiteiten en kleine events, ruim op voorhand aangekondigde workshops, in
samenwerking met externe partners. Ook om te besparen?

Vanuit de CD&V-fractie sluiten we ons aan bij het protest bij de gewijzigde
openingstijden, en stellen we ons de volgende vragen:

Is er nog een mogelijkheid om de openingstijden voor dit seizoen te herzien?
Zullen de nieuwe openingstijden ook volgend jaar gelden? En tot het einde van
deze legislatuur? Blijft het zwembad m.a.w. nog open in de komende jaren?
Welke animatie wordt voorzien? Wie zijn de externe partners die worden
aangesproken? En wat kosten al die extra acitiviteiten?

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid A. Destoop, zoals hierboven opgenomen;
- het antwoord van schepen A. Vandersteene, waarvan de tekst luidt als volgt:

De openingsuren van het openluchtzwembad aan de Abdijkaai werden deze zomer
inderdaad aangepast i.f.v. het drukken van de operationele kosten (vooral de
personeelskosten) enerzijds. Het open bad is open vanaf zaterdag 28 juni tot en met
zondag 31 augustus 2014, en niet vanaf 1 mei zoals voorheen.

Anderzijds willen we deze zomer bovendien maximaal inzetten op een breder aanbod,
animatie en beleving, en op (jonge) gezinnen, waarbij we tezelfdertijd rekening houden
met ecologische en economische factoren. Het qua exploitatie duurste zwembad van
Kortrijk met teruglopende bezoekerscijfers willen we hiermee revitaliseren.

Wij beseffen dat de vaste bezoekers door dergelijke accentverlegging (weliswaar in de
geest van het Plan Nieuw Kortrijk) wellicht ontgoocheld kunnen zijn. De aangepaste
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openingstijden maken echter wel degelijk het verschil. Gezien de beperkte middelen
waarover de stad vandaag beschikt en die zij meer dan ooit als een goede huisvader moet
beheren, moeten wij de maatschappelijke kost wel overwegen.

Niettemin volgt er na de zomer een evaluatie en zullen wij alle bevindingen meenemen -
ook de opmerkingen en suggesties van de zgn. Kaaimannen. Ik herinner jullie aan de
publieksvraag van Jeroen Thibaut op de Gemeenteraad on the Move in Heule – in feite
stelt collega Astrid Destoop opnieuw dezelfde vraag – waarop ik toen geantwoord dat wij
open staan voor overleg en creatieve ideeën, weliswaar in de geest van de beslissing die
wij hebben genomen. Ik heb toen niks meer van hen gehoord. Welnu, bij deze herhaal ik
mijn openlijke uitnodiging. Mijn deur staat altijd open, desnoods neem ik zelf graag contact
op.

Is er nog een mogelijkheid om de openingstijden voor dit seizoen te herzien?

Het college keurde reeds tijdens de zitting van 24 maart het Concept van Exploitatie
2014 goed. Hierbij werd ook de gereduceerde personeelsformatie goedgekeurd. Deze
laat niet toe het zwembad méér open te stellen: niet enkel het aantal openingsuren
speelt een rol, ook een gekwalificeerde invulling door, - in volgorde van noodzaak- :
vaste medewerkers, seizoensmedewerkers en jobstudenten.
Starten om 12.00 uur impliceert dat met één shift gewerkt wordt, waarin de drie
kwalificaties elkaar ondersteunen.
Selectiegesprekken werden gevoerd op basis van oa beschikbaarheid kandidaten. Op 12
mei worden de weerhouden arbeiders en schoonmaaksters aan het College voorgelegd.
Op 19 of 26 mei de weerhouden redders en kassiers. De openingsperiode van het
zwembad aanpassen veronderstelt een extra bevraging of aanpassing van de
voorgestelde kandidatenlijst.
Directie Personeel benadrukt dat het budget voor seizoenspersoneel, incluis
jobstudenten, begroot voor 2014, volledig opgebruikt is.

Zullen de nieuwe openingstijden ook volgend jaar gelden? En tot het einde van deze
legislatuur? Blijft het zwembad m.a.w. nog open in de komende jaren?

Zoals reeds eerder gecommuniceerd: evaluatie volgt. Team Sport volgt de
weeromstandigheden in mei en juni, in bijzonderheid de temperatuur, wind en zonneschijn
boven Kortrijk. Het aantal bezoekers en ontvangstcijfers tijdens juli en augustus worden
eveneens geëvalueerd.

Welke animatie wordt voorzien? Wie zijn de externe partners die worden aangesproken?

Het is niet de bedoeling om dure, externe evenementenbureaus of performers in te
schakelen, wél maximaal gebruik maken van 2 animatoren (jobstudenten) en collegiale
stadsdiensten o.a. bibliotheek, buurtwerk, enz.

 Concreet:

Animatie: voor kinderen vanaf vanaf 3 jaar. Begeleide animatie volgens
leeftijdscategorie:
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1ste kleuter- 3de kleuter
1ste- 2de leerjaar,
3de- 4de leerjaar
coördinatie sport-challenges jongeren
2 voltijdse jobstudent-animatoren, aangestuurd door de Cel Educatie, Programmatie
en Ondersteuning van het Team Sport, zullen het uitgebreide, beschikbare pakket
spel- en sportmaterieel van het Team Sport ter beschikking stellen. De animatie
verloopt vanuit twee “epicentra”(tuinhuisjes) :

een contactpunt ter hoogte van het cafetariaterras
een contactpunt ter hoogte van de ligweide

Het bestaande trapveldje wordt uitgebreid met een tweede afgebakende zone,
waar volley, badminton..ea kunnen plaatsvinden, zonder de zonnebaders te
hinderen
Inrichting kinderspeelhoek
De eigen opblaastuigen worden maximaal ingeschakeld in ZB Abdijkaai en extra
springkastelen worden gehuurd.
Uitleenbib
Gebruik freeplayer: alternatieve speel- en sportbox die vlot kan uit geplooid
worden tot basket/voetbal speelveldje.
Wekelijks een sessie aquafitness
Afsluit zomer : activiteit voor Kids en (groot-)ouders samen in het open bad
Occasionele activiteiten (afhankelijk van weersomstandigheden): verlengde
openingsuren bij hittegolf, enz.

 Daarnaast:

Opening ZB Abdijkaai: ‘De grote sprong’ (zondag 29 juni), een schoonspringcontest voor
lokale deelnemers en demo schoonspringen door Gentse club.
Aansluiting bij reeds bestaande evenementen. Recent werd het waterpolotornooi van
W.P.K. aangevraagd voor zaterdag 30 augustus 2014. Team Sport stelde reeds voor dit
tornooi te linken aan een “opsluitmoment” van het seizoen voor alle bezoekers….Reeds
voorziene catering, muziekinstallatie…. kunnen ingeschakeld worden.
Bij kandidaat uitbaters cafetaria wordt gepeild naar hun initiatief, bereidheid,
enthousiasme bij de organisatie van evenementen.

 En wat kosten al die extra acitiviteiten?

De kostprijs beperkt zich tot de aanstelling van 2 voltijdse jobstudenten (2 voor de maand
juli en 2 voor augustus) en de huur van een springkasteel. De blokhutten/tuinhuisjes
krijgen we via sponsoring. Verder wordt het dagdagelijkse sport- en spelmateriaal van de
sportdienst gebruikt.
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2014_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Tussenkomst om maatregelen te nemen op
lokaal niveau ter bescherming van de bijen.

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 22:46

Toelichting:
Niemand trekt het nut van de bijen in twijfel, ook in de media werd er al gesproken van de
precaire situatie van de bijen in de wereld en in onze streken. En niet alleen de , ookbijen
sommige  hebben het moeilijk om bij ons te overleven.vlindersoorten

In het verleden hebben we in deze gemeenteraad al gekozen voor een beheer van het openbaar
groen zonder pesticiden en ecologisch maaibeheer. Er zijn al  bijenkasten geïnstalleerd in de
Warande, Liesbet Maddens had hiervoor gepleit in de voorbije herfst. Er zijn natuurlijk ook
positieve initiatieven vanuit Natuurpunt. Verschillende initiatieven in Vlaanderen en in Europa
zijn op touw gezet. Allemaal kleine stapstenen die de bijen moeten helpen te overleven.

Wij vragen aan onze schepen om op korte termijn beslissingen te nemen en bijvriendelijke
stappen te zetten op het gebied van het lokaal beleid en zo de bevolking op het goede spoor te
zetten.

Verder uitbreiden ecologisch beheer wegbermen en openbaar groen;

Op verschillende plaatsen (restgronden, specifieke stukken park, bermen) als
insectenreservaat inrichten;

Stimuleren van de burgers om geen agressieve onkruidverdelgers en pesticiden te
gebruiken maar hen te wijzen op milieuvriendelijke alternatieven;

Stimuleren om bij- en vlinder-vriendelijke tuinen in te richten (ook balkon- en
tegeltuinen kunnen wat opleveren);

Ook de landbouwers op ons grondgebied stimuleren tot reductie van pesticiden en
herbiciden.

Om via de stadskrant, via de website en via borden de bevolking te sensibiliseren en te
informeren:
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1.  

De rol van de bij in het milieu;

De alternatieven om met onkruid om te gaan;

Bijen zijn niet agressief;

Het verschil herkennen bijen/wespen;

Aan de taluds, bermen en stukken grond die op een bewuste manier beheerd worden
borden plaatsen: “Dit stukje Kortrijk wordt ecologisch beheerd”.

Bijlage(n)

20140512gr MAIL C. Matthieu - Tussenkomst om maatregelen te nemen op lokaal
niveau ter bescherming van de bijen.msg - Mail C. Matthieu - Vraag gemeenteraad
12 mei 2014

Bespreking
De raad hoort:
- de vraag van raadslid C. Matthieu, zoals hierboven opgenomen;
- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:
Momenteel is een actieplan mbt bijen in opmaak. Begin juni wordt het actieplan besproken
met oa. het netwerk stadstuinieren en natuurpunt Kortrijk. Tevens is er binnenkort overleg
met Natuur.koepel.
Uw voorstellen van acties staan vermeld of worden opgenomen.
In het bijenactieplan staat ook een luik mbt informeren en bewustmaking. Ook scholen
moet we hier inschakelen.
Aan de taluds, bermen en stukken grond die op een bewuste manier beheerd worden
borden geplaatst: “Dit stukje Kortrijk wordt ecologisch beheerd”.

Voorstellen in detail:
        Verder uitbreiden ecologisch beheer wegbermen en openbaar groen;
         OK, ook bloemenmengsels inzaaien.
        Op verschillende plaatsen (restgronden, specifieke stukken park, bermen) als
insectenreservaat 
         inrichten;      
         Insectenhotels geplaatst in stadsgroen Marionetten. Binnenkort in Marke, op het
eiland  tussen Kinderboerderij
         en OC.
         Ronde punten opnieuw aanplanten ism Tuinbouwschool, aandacht voor
bijenvriendelijke bloemen en planten.
        Stimuleren van de burgers om geen agressieve onkruidverdelgers en pesticiden te
gebruiken maar hen te wijzen
         op milieuvriendelijke alternatieven;
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         Ok, belang van informatie en sensibilisering.
        Stimuleren om bij- en vlinder-vriendelijke tuinen in te richten (ook balkon- en
tegeltuinen kunnen wat opleveren);
         Kortrijk promoot ook de provinciale actie Laat het zoemen met bloemen"."
         Het subsidiereglement 'Bebloem en Vergroen Kortrijk' geeft ondersteuning aan
initiatieven voor een groener en
         bloemrijker Kortrijk en zorgt hiermee onrechtstreeks voor meer biodiversiteit in de
verstedelijkte stadsdelen.
        Ook de landbouwers op ons grondgebied stimuleren tot reductie van pesticiden en
herbiciden.
         Landbouwers leveren reeds inspanningen doen om hun producten zo
milieuvriendelijk aan te kopen. Vanuit
         Boerenbond en andere instanties krijgen ze instructies over producten die ze wel of
niet meer mogen gebruiken.
         Ook werden er in de landbouwsector de laatste jaren andere en betere en
milieuvriendelijkere sproeistoffen op
        de markt gebracht alsook producten verdwenen zijn, net zoals in de tuinbouw. Ook
worden zij geïnformeerd
        vanuit nu Inagro (onderzoeks –en adviescentrum in land- en tuinbouw) over bijen en
groenbemesters en KLE’n
        enz.
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2014_MV_00018 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten
Seynaeve: Parkeerplaatsen voor personen met medisch
beroep

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Marc Lemaitre, Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:07

Toelichting:
Fractieleider M. Seynaeve vindt het niet aanvaardbaar dat mensen met een medisch of
paramedisch beroep geen plaats hebben om te parkeren op de Grote Markt
(centrum) terwijl dit van de eigenaars wel gedoogd wordt.

Schepen M. Lemaitre antwoordt dat dit een kwestie is van handhaving; er wordt gezocht
naar een oplossing.
Burgemeester V. Van Quickenborne zal dit melden aan de politie.

2014_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid
Hannelore Vanhoenacker: Luchtfoto gemeentehuis
K-Bissegem

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Gericht aan:
Koen Byttebier

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:08
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Toelichting:
Fractieleider H. Vanhoenacker zegt dat er momenteel een mooie luchtfoto hangt aan het
gemeentehuis in K-Bissegem en vraagt of deze niet kan aangebracht worden aan de
Troubadour.

Schepen K. Byttebier antwoordt dat hij deze suggestie zal doorgeven aan de diensten.

2014_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadslid Hilde
Verduyn: Afstemming huisvuilophaling op
zomermarktconcerten

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Hilde Verduyn

Gericht aan:
Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:09

Toelichting:
Raadslid H. Verduyn stelt voor om de ophaling van afval af te stemmen op de
zomermarktconcerten en dus geen huisvuilophaling te organiseren op donderdag als er
op woensdag een zomerconcert is.

Schepen B. Herrewyn antwoordt dat hij laat bekijken wat kan.

2014_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Roel
Deseyn: Auditie wijkafdelingen Marke, Bellegem en
Aalbeke te K-Marke

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Roel Deseyn
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Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:10

Toelichting:
Raadslid R. Deseyn verwijst naar de auditie van de wijkafdelingen Marke, Bellegem en
Aalbeke te K-Marke. Hij vindt het jammer dat de receptie niet geregeld is en vraagt naar
de oorzaak hiervan. Is het de binding met gebiedswerking en OC's die weg is?

Schepen A. Vandersteene deelt mee dat er een communicatiefout is gebeurd tussen de
diensten bij de organisatie van het evenement.

2014_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick
Jolie: Schoolinschrijvingen

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Patrick Jolie

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:11

Toelichting:
Raadslid P. Jolie zegt dat 47 kinderen niet konden ingeschreven worden in de school van
hun voorkeur. Hij vraagt wat de stad nu gaat ondernemen aangezien de vrije inschrijving
kan vanaf 5 mei.

Schepen A. Vandersteene zal de cijfers bij het LOP opvragen en meedelen wat er zal
gebeuren.

2014_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Steve
Vanneste: Bewonersparkeren tijdens de Paasfoor
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Mondelinge vraag

Indiener(s):
Steve Vanneste

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:12

Toelichting:
Raadslid S. Vanneste vraagt of het bewonersparkeren tijdens de Paasfoor duidelijker kan
aangegeven worden.

Schepen M. Lemaitre antwoordt dat dit geëvalueerd wordt en dat het volgend jaar
anders zal zijn.

2014_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid
Christine Depuydt: Muziekstad

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Christine Depuydt

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:13

Toelichting:
Raadslid C. Depuydt heeft 2 vragen met betrekking tot muziekstad:
- Euterpe Vzw is het slachtoffer geworden van de interne staatshervoming; ze krijgen
niet langer € 3000 van de provincie maar de stad kan hier niet extra in tegemoet komen
- het aantal aanvragen voor uniformen voor muzikanten en fanfares is blijkbaar reeds
uitgeput voor de rest van de legislatuur.

Schepen A. Vandersteene zal bekijken hoe ze op alle mogelijke vragen voor bijkomende
middelen kan antwoorden. Wat de uniformen betreft, blijft de afspraak zoals in het
verleden: als de middelen op zijn, worden de aanvragen doorgeschoven naar het
volgende budget.

255 / 259



2014_MV_00014 - Mondelinge vraag van raadslid Filip
Santy: Kosten afkoppeling voortuinen (openbaar domein)
naar aanleiding van werken Aquafin

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:14

Toelichting:
Raadslid F. Santy deelt mee dat er naar aanleiding van de werken van Aquafin op de
Lange Munte is gebleken dat de voortuinen nog openbaar domein zijn; dit maakt dat de
stad de kostprijs voor deze afkoppeling zal moeten dragen.
Hij vraagt wat eigenaars hiermee nu moeten doen.

Schepen M. Lemaitre deelt mee dat er op 19 mei 2014,om 19u, een infovergadering is op
de Lange Munte waar over dit punt een antwoord zal worden gegeven.

2014_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter
Soens: Heraanleg H. Geeststraat

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Pieter Soens

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:15
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Toelichting:
Raadslid P. Soens maakt een opmerking met betrekking tot de heraanleg van de H.
Geeststraat: veel voertuigen haperen ter hoogte van het trottoir. Hij vraag om dit te
bekijken.

Schepen M. Lemaitre antwoordt dat hij dit laat bekijken.

2014_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Francis
Rodenbach: Rolstoelpodium KVK

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Francis Rodenbach

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:16

Toelichting:
Raadslid F. Rodenbach informeert naar de stand van zaken van het rolstoelpodium aan
de KVK; blijkbaar wacht de KVK op een signaal van de stad.

Schepen A. Vandersteene deelt mee dat er geen nieuw of bijkomend resultaat is na het
gesprek dat ze vorig jaar hadden.

2014_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Wouter
Allijns: Voetpad aan de school in K-Bellegem

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Allijns

Gericht aan:
Marc Lemaitre
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Tijdstip van indienen:
12 mei 2014 21:17

Toelichting:
Raadslid W. Allijns vraagt wanneer het voetpad aan de school in K-Bellegem er komt.

Schepen M. Lemaitre deelt mee dat dit in de gunning zat, voorgelegd in het college van
burgemeester en schepenen van eind april.

12 mei 2014 21:32 — De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

De secretaris De voorzitter
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