
Gemeenteraad Zitting van 10 juni 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 Lieven
Lybeer, raadslid; de heer Filip Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke,
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune,
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens,
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Bart Caron, raadslid;
de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid;
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

Afwezig:
Mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
De heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

10 juni 2014 19:03 — De voorzitter opent de openbare zitting
10 juni 2014 19:04 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 19:04 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 19:04 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 19:04 — Bart Caron, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 19:04 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend en worden overeenkomstig artikel 22 van het
gemeentedecreet met eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:
1 2014_IP_00024 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: veiligheidsstrategie ten
aanzien van geradicaliseerde jongeren en Syrië-strijders.
2 2014_IP_00025 Interpellatie van raadslid Alain Cnudde: Huizen van het Kind
3 2014_IP_00020 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: aanleg veilige fietsroute langs het
kanaal Bossuit-Kortrijk
4 2014_IP_00021 Interpellatie van raadslid Axel Weydts: De verdeling van stickers ‘geen
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reclame’ in de stad.
5 2014_IP_00027 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: de concessie van de
cafetaria van het openluchtzwembad Abdijkaai.
6 2014_IP_00028 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: milieuvergunningsaanvraag
voor de kleiontginning in de Doomanstraat te K-Aalbeke
7 2014_IP_00022 Interpellatie van raadslid Bart Caron: Interpellatie van Bart Caron over
de Bouwaanvraag en de Milieuvergunningsaanvraag ingediend door N.V. Bosschaert, i.v.m.
kleiontginning en opvulling put langs Doomanstraat deelgemeente Aalbeke
8 2014_IP_00023 Interpellatie van raadslid Bart Caron: Interpellatie van Bart Caron en
Cathy Matthieu over de Trage Wegen
9 2014_IP_00029 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: rooien van bomen -
respect voor het broedseizoen op grondgebied Kortrijk.

Gelet op de onverwachte afwezigheid van schepen P. De Coene (wegens ziekte) wordt
voorgesteld om het aanvullend punt 2 betreffende Huizen van het Kind niet te behandelen,
maar (desgevallend) op korte termijn schriftelijk te laten beantwoorden.

- Aktename
Aktename goedkeuring oprichting EVA-vzw Ontmoetingscentra Kortrijk
Bij ministerieel besluit van 26 mei 2014 werd de oprichting van de vzw Ontmoetingscentra
Kortrijk in de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap bij
gemeenteraadsbesluit van 7 april 2014, goedgekeurd.
De oprichtingsvergadering gaat door op 24 juni om 19u in het OC De Wervel in Bellegem,
gevolgd door de raad van bestuur om 20u30.

-Inschrijvingen
°Op dinsdag 17 juni om 20u gaat de Kortrijkse Revue door in de Stadsschouwburg. We
kunnen voor deze voorstelling kaarten aanbieden voor de raadsleden en hun partner.
Geïnteresseerden dienen  te laten weten of ze een/tweetegen uiterlijk donderdag 12 juni
kaart(en) wensen. Dit kan op het  e-mailadres: petra.verhenne@kortrijk.be

°Op 16 oktober 2014 gaat de VVSG-Trefdag door in Gent. Conform artikel 52 van het
huishoudelijk reglement kunnen de raadsleden, die dit wensen, zich hiervoor inschrijven via
de Stad. De Stad neemt deze inschrijvingskosten ook rechtstreeks ten laste.
Gelieve hiervoor een bericht te sturen naar marie.maddens@kortrijk.be

 

- Activiteiten
Volgende activiteiten staan gepland:
Woe 11/06 om 19.30u in Schouwburg: eerste infovergadering stationsproject 
Ma 16/06 om 19u: bureau fractieleiders
Woe 25/06 om 11.30u (locatie nog te bepalen): persvoorstelling Zomer In Kortrijk
Za 21/06 om 15u30: receptie op de Grote Markt n.a.v. het huwelijk van de burgemeester
27, 28 en 29/06 Festival van Verwondering, Humorologie
28/06 om 22u: Midzomerrun
Zon 29/06 om 9u-12.30u in concertstudio Track: debatbrunch stationsproject
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WK-voetbal in Kortrijk: op Schouwburgplein en Kasteelpark Heule kan je alle topmatchen
(en matchen van de Belgen) volgen op groot scherm. Alle data en uren staan in de
Stadskrant van juni.

-Stukken ter tafel:
° Nieuwe ontwerpenbesluitenbundel aanvullende punten (punt van Francis Rodenbach ivm
conceptsubisidies stadvernieuwing werd geschrapt; het was bedoeld voor het bulletin van
Vragen en Antwoorden)
° Brochure Humorologie
° Jaaroverzicht 2013 Deltagroep
°Berichtenblad van de Watergroep mei 2014

10 juni 2014 19:05 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 19:05 — Bart Caron, raadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
"

1 2014_GR_00119 Financieringsintercommunale voor de
gemeenten van Gaselwest (Figga). -
Verslag en toelichting. Jaarverslag 2013.
-

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 20 juni 2014 stelt Figga de volgende
documenten voor: verslag van de raad van bestuur, jaarrekening, resultaatsverdeling 2013
en verslag van de commissaris.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2010.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder
voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

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 Catherine Waelkens 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.

Artikel 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat
en de toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten
van Gaselwest (Figga).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 00-uitnodiging AV 20 juni 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: 00-begeleidende nota.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga01-verslag van de RvB.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga02-jaarrekening.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga03-resultaatsverdeling.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga04-verslag van de commissaris.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten_Figga_per 25 juni 2010.pdf

" 

"

2 2014_GR_00120 Financieringsintercommunale voor de
gemeenten van Gaselwest (Figga). -
Algemene vergadering van 20 juni 2014.
- Aanduiden vertegenwoordigers vanuit
de gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
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Per brief van 24 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Figga op 20 juni 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2010.
Figga 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. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder
voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens artikel 26 van de statuten van Figga kan de stad Kortrijk een tweede
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.

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.

Op grond van artikel 26 van de statuten bestaat er een onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van
de organen. 
De onverenigbaarheid voorzien in artikel 11 van de statuten zijn eveneens van toepassing
op de leden van de algemene vergadering.
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op het niveau van de
gewesten en gemeenschappen
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris
- provinciegriffier
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de vereniging
- behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking, werknemer 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 het specifiek toezicht op grond van de
doelstellingen van de vereniging.

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.
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1.  
2.  

Besluit
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, na punt 23, waaraan 37
raadsleden deelnemen (waarbij de raadsleden L. Lybeer, J. de Béthune en S. Vanneste
bijkomend aanwezig zijn) en waarvan de uitslag, meegedeeld na aanvullend punt 9, luidt
als volgt:

:Vertegenwoordigers (2)
JOLIE Patrick: 28 ja stemmen, 7 onthoudingen
VANNESTE Steve: 29 ja stemmen, 6 onthoudingen
2 ongeldige stemmen

:Plaatsvervangend vertegenwoordiger
MADDENS Liesbet: 29 ja stemmen, 6 nee stemmen
2 ongeldige stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De heren Patrick Jolie en Steve Vanneste als vertegenwoordigers en mevrouw
Liesbet Maddens als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest
(Figga) van 20 juni 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 00-uitnodiging AV 20 juni 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten_Figga_per 25 juni 2010.pdf

" 

"

3 2014_GR_00121 Financieringsintercommunale voor de
gemeenten van Gaselwest (Figga).
Algemene vergadering van 20 juni 2014.
- Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat
vertegenwoordiger. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 24 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Figga op 20 juni 2014.

Argumentatie
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2010.
Figga 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. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder
voor rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 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, te bepalen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
2. Jaarrekening 2013
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris)

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.

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 20 juni 2014.

Artikel 2
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de op
de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden
genomen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 00-uitnodiging AV 20 juni 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: 00-begeleidende nota.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga01-verslag van de RvB.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga02-jaarrekening.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga03-resultaatsverdeling.pdf
Bijlage bij dit besluit: Figga04-verslag van de commissaris.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten_Figga_per 25 juni 2010.pdf

7 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



" 

"

4 2014_GR_00123 Gaselwest. Algemene vergadering van 20
juni 2014. - Goedkeuren agenda. Bepalen
mandaat vertegenwoordiger. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 17 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 18 december 2013.
Doel van de vereniging is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met
betrekking tot het distributiebeheer elektriciteit en gas.
De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten uit hoofde van de bijzondere
aard van de vereniging, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen.

Per brief van 17 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Gaselwest op 20 juni 2014.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de
Commissaris-IBR over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris-IBR met betrekking tot het
boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene
vergadering en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest van
20 juni 2014.

Artikel 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de
agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden
genomen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 00._Oproeping_Vlaamse_gemeenten.pdf
Bijlage bij dit besluit: 01._en_02._Jaarverslag_-_jaarrekening.pdf
Bijlage bij dit besluit: 01._Activiteitenverslag_2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Samenvatting_Jaarverslag_2013_Gaselwest.pdf
Bijlage bij dit besluit: 02._Financieel_verslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: 03._Kwijting.pdf
Bijlage bij dit besluit: 04._Hernieuwing_aanwijzing_Gaselwest_elektriciteit.pdf
Bijlage bij dit besluit: 04._Ondertekende_verklaring_RvB.pdf
Bijlage bij dit besluit: 05._Statutaire_benoemingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: 06._Statutaire_mededelingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten GASELWEST 18-12-2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf

" 

"

5 2014_GR_00127 Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (De Watergroep).
Algemene vergadering van 13 juni 2014.
- Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat
vertegenwoordiger. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 12 mei 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene
vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 13 juni 2014.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(commerciële benaming: De Watergroep), opgericht op 28 juni 1983 bij het Decreet
houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
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1.  

De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2013.
Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties
nodig voor de openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater.

De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten wegens het publiekrechtelijk
karakter krachtens artikel 4 van het decreet, onderworpen aan het wetboek van
vennootschappen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Jaarverslag 2013 van de raad van Bestuur
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2013
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2013
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanpassing aan en verlenging van het mandaat van de commissarissen
7. Statutenwijziging
8. Aanstelling van een besturder op voordracht van het provinciaal comit´€
Oost-Vlaanderen

De voorgestelde statutenwijziging behelst de volgende artikelen:
Artikel 13: scheidingsaandeel bij uittreding, uitsluiting of terugname van aandelen
Artikel 17 : beraadslaging § 3
Artikel 43: bestemming van het resultaat § 3, 2° overige reserves

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van deze algemene vergadering en
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de algemene vergadering van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) op 13 juni 2014.

Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

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

Bijlagen
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2.  
3.  
4.  

Bijlage bij dit besluit: Watergroep-AV13-06-2014-uitnodiging, agenda,toelichting.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jaarekening 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerp statuten AV 14 juni 2013.pdf

" 

"

6 2014_GR_00129 Gemeentelijke Holding NV in vereffening.
- Algemene vergadering van 27 juni
2014. - Aanduiden vertegenwoordigers
vanuit de gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
De Gemeentelijke Holding NV in vereffening nodigt de stad uit naar zijn algemene
vergadering op 27 juni 2014.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.20013
tot en met 31.12.2013.
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01-01-2013 – 31.12.2013 door de
vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.20013 tot en
met 31.12.2013 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en de
redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten.
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode
01.01.20013 tot en met 31.12.2013.
5. Vraagstelling.

Overeenkomstig de wettelijke regels ter zake worden alle punten van de agenda louter
 meegedeeld aan de algemene vergadering.ter kennisname

Zij worden dus niet ter stemming voorgelegd.
Bij gevolg is het niet nodig dat de gemeenteraad een mandaat voor de vertegenwoordiger
vaststelt.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden.
De vertegenwoordiger van een gemeente moet de hoedanigheid hebben van
burgemeester, schepen of gemeenteraadslid.

Regelgeving: bevoegdheid
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1.  

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 23, waaraan 37
raadsleden deelnemen (waarbij de raadsleden L. Lybeer, J. de Béthune en S. Vanneste
bijkomend aanwezig zijn) en waarvan de uitslag, meegedeeld na aanvullend punt 9, luidt
als volgt:

:Vertegenwoordiger (1)
CNUDDE Alain: 9 ja stemmen, 17 nee stemmen, 8 onthoudingen
VANNESTE Steve: 19 ja stemmen, 2 nee stemmen, 13 onthoudgingen
3 ongeldige stemmen

:Plaatsvervangend vertegenwoordiger
WAELKENS Catherine: 29 ja stemmen, 6 onthoudingen
2 ongeldige stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De heer Steve Vanneste als vertegenwoordiger en mevrouw Catherine Waelkens als
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van De
Gemeentelijke Holding NV in vereffening voor een periode die eindigt na de Algemene
Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: AV 27 juni 2014 - uitnodiging met documenten.pdf

" 

"

7 2014_GR_00118 Ethias. - Vervanging vertegenwoordiger
algemene vergadering. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Omwille van statutaire verplichtingen is het aangewezen de vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias te
vervangen.

Argumentatie
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De stad is lid van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias.
De vereniging heeft als hoofddoel verzekeren.
De laatste statutenwijziging dateert van 18 juni 2012.

Volgens artikel 6 van de statuten heeft de stad recht op een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering.
De gemeenteraad besliste in zitting van 15 april 2013 de heer Henk Godderis aan te duiden
als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias en de heer Philippe
Bevernayge aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Ethias voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 6 van de statuten van Ethias luidt: “Elk lid van de Vereniging heeft het recht de
algemene vergadering bij te wonen of er zich te doen vertegenwoordigen door een ander
lid, daartoe regelmatig afgevaardigd. Elk bestuur, elke inrichting, elke onderneming en elke
instelling, die het lidmaatschap bezit is wettig vertegenwoordigd door een lid van het

, de inrichting, de onderneming of de instelling, dat of die naar behorenbestuur
aangeduid is.”

Volgens Ethias, bij monde van de heer Guy Mertens dient dit geïnterpreteerd te worden als
“een raadslid of personeelslid”.
De heren Godderis en Bevernayge zijn noch raadslid, noch personeelslid.
Zij voldoen daardoor niet aan de vereisten gesteld in artikel 6 van de statuten en kunnen
de stad daarom niet wettig vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

Aangezien het niet gebruikelijk is personeelsleden als vertegenwoordigers namens de stad
in algemene vergaderingen aan te duiden, is het aangewezen de heren Godderis en
Bevernayge te vervangen door gemeenteraadsleden.

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 23, waaraan 37
raadsleden deelnemen (waarbij de raadsleden L. Lybeer, J. de Béthune en S. Vanneste
bijkomend aanwezig zijn) en waarvan de uitslag, meegedeeld na aanvullend punt 9, luidt
als volgt:

:Vertegenwoordiger (1)
LOMBAERTS Piet: 19 ja stemmen, 4 nee stemmen, 10 onthoudingen
RODENBACH Francis: 10 ja stemmen, 19 nee stemmen, 4 onthoudingen
4 ongeldige stemmen

:Plaatsvervangend vertegenwoordiger
WAELKENS Catherine: 31 ja stemmen, 4 nee stemmen
2 ongeldige stemmen
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1.  
2.  
3.  

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De heer Piet Lombaerts aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Ethias en mevrouw Catherine Waelkens aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias voor een
periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de
gemeenteraad in 2019, dit ter vervanging van respectievelijk de heren Godderis en
Bevernayge.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: GR 15-04-2013 - Ethias.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Ethias 11 juni 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Statuten Ethias 2012 06 18 Nl.pdf

" 

"

8 2014_GR_00125 VZW Feest in Kortrijk. - Vervanging van
een bestuurder. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 13 mei 2014 geeft de heer Frank Holvoet aan dat hij ontslag neemt als
bestuurder van de VZW Feest in Kortrijk.

Argumentatie
De heer Frank Holvoet werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli
2013, namens sp.a, als bestuurder van de VZW Feest in Kortrijk.

Per e-mail van 7 mei 2014 geeft de fractie sp.a aan dat de heer Frank Holvoet ontslag
neemt als bestuurder van de VZW Feest in Kortrijk en dat zij de heer Maxim Veys
voordragen als zijn vervanger.

Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art.
23 van de statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één
gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

De gemeenteraad droeg in zitting van 11 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

van bestuur van VZW Feest in Kortrijk voor:

Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
Namens Open Vld: Bruno Deneckere
Namens N-VA: Kelly Detavernier
Namens N-VA: Trui Steenhoudt
Namens sp.a: Frank Holvoet
Namens sp.a: Koen Becarren
Namens CD&V: Severine Gelaude
Namens CD&V: Francis Rodenbach
Namens CD&V: Karen Pattyn
Namens Groen: Dag Geeraert
Namens Vlaams Belang: Wilfried Depauw

Thans ligt de vervanging van de heer Frank Holvoet door de heer Maxim Veys voor.

Juridische grond
art. 246 Gemeendecreet , art. 23 statuten VZW Feest in 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.

Artikel 1
de heer Maxim Veys voor te dragen namens sp.a als bestuurder in de VZW Feest in
Kortrijk, ter vervanging van de heer Frank Holvoet.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: GR 01-07-2013 - FIK.pdf
Bijlage bij dit besluit: Statuten vzw Feest in Kortrijk.docx
Bijlage bij dit besluit: mail Ruben Mayeur 07-05-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Tomas Bulcaen 08-05-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Frank Holvoet - 13-05-2014.pdf

" 

"

9 2014_GR_00130 VZW Stedelijke Musea Kortrijk. -
Vervanging van een bestuurder. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad
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1.  

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 19 mei 2014 geeft de fractie CD&V aan dat de heer Michel Hanssens
ontslag neemt als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk en dat zij de heer
Henryk Virabian voordragen als zijn vervanger.

Argumentatie
De heer Michel Hanssens werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli
2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art.
23 van de statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één
gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

De gemeenteraad droeg in zitting van 11 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad
van bestuur van VZW Feest in Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Francis Maeckelberghe
2. Namens Open Vld: Henri Vanneste
3. Namens N-VA: Steve Vanneste
4. Namens N-VA: Catherine Waelkens
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Mady Herman
7. Namens CD&V: Veronique Lambert
8. Namens CD&V: Michel Hanssens
9. Namens CD&V: Filiep Santy
10. Namens Groen: Philippe Avijn
11. Namens Vlaams Belang: Francine Hillewaere

Thans ligt de vervanging van de heer Michel hanssens door de heer Henryk Virabian voor.

Juridische grond
art. 246 Gemeendecreet , art. 23 statuten VZW Stedelijke Musea 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.

Artikel 1
de heer Henryk Virabian voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de VZW
Stedelijke Musea Kortrijk, ter vervanging van de heer Michel Hanssens.

Bijlagen
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1.  
2.  
3.  

Bijlage bij dit besluit: b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt
Bijlage bij dit besluit: GR01-07-2013-stedelijke musea.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 19-05-2014.pdf

" 

10 juni 2014 19:48 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
"

10 2014_GR_00128 AGB Buda - Beëindiging
beheersovereenkomst. Vaststellen
voorlopige regels betreffende de in de
beheersovereenkomst bedoelde
aangelegenheden - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Op 15 september 2008 werd een beheersovereenkomst gesloten tussen het AGB Buda en
de stad Kortrijk, welke een contractueel einde nam op 30 juni 2013, waarna ze op basis
van het gemeentedecreet van rechtswege werd verlengd tot uiterlijk 30 juni 2014. Op 01
juli 2014 zal er geen nieuwe beheersovereenkomst gesloten zijn omwille van de redenen
opgenomen in dit besluit. Bij toepassing van het gemeentedecreet (artikel 235§3) kunnen
er op basis van wederzijds overleg tussen de gemeenteraad en het AGB Buda voorlopige
regels vastgesteld worden nopens de in de beheersovereenkomst bedoelde
aangelegenheden. Het AGB stemt ermede in de bestaande beheersovereenkomst bij wijze
van voorlopige regels verder te zetten tot er een nieuwe beheersovereenkomst met de
stad is gesloten. Uiteraard zal daarbij alle nieuwe regelgeving, van kracht sinds het sluiten
van de beheersovereenkomst van 2008, opgevolgd worden.

Argumentatie
Op vandaag is er nog geen nieuwe beheersovereenkomst gesloten omwille van de
navolgende redenen:

-Het AGB wenst de beheerstructuren én inkomstenstructuren te optimaliseren. Per
ingebruik gegeven gebouw (ruimte) wordt momenteel gewerkt aan een businessmodel,
met oog voor vaststelling van een duidelijke kostprijs en prijstarifiëring.

-Stad en AGB onderzoeken de wenselijkheid om het voorwerp van de
beheersovereenkomst uit te breiden tot een aantal extra gebouwen op Buda, zoals de
Oranjerie, de Paardenstallen en de Broeltorens

-Het is zowel in hoofde van de stad als in hoofde van het AGB de vaste bedoeling om de
stappen nauwkeurig verder te isoleren en uit te werken die nodig zijn om het inhoudelijke
verhaal (dat nood heeft aan groei en versterking) met de nodige grondigheid te brengen
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Bevoegdheid gemeenteraad op basis van artikel 235§3 van het gemeentedecreet.

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

Financië;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financië;le informatie
Budgetrekening 0709-01/649300.

Het is op vandaag onduidelijk voor hoelang de beheersovereenkomst in zijn huidige vorm
nog aangehouden wordt.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
ermede in te stemmen dat bij toepassing van artikel 235§3 van het gemeentedecreet de
afspraken vastgelegd in de bestaande beheersovereenkomst van 15 september 2008
verdergezet worden tot er een nieuwe beheersovereenkomst zal gesloten zijn tussen de
stad en het AGB Buda. Deze afspraken maken de voorlopige regels uit zoals bedoeld in
voormeld artikel 235§3, waarbij uiteraard alle nieuwe regelgeving, van toepassing op
autonome gemeentebedrijven, die van kracht is geworden sinds 15 september 2008, dient
opgevolgd te worden.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: ondertekende beheersovereenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: Def. statuten AGB Buda - aangepast aan opm. Vl. Reg..doc
Bijlage bij dit besluit: deel 2 - bijlagen bij de beheersovereenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: deel 3 - bijlagen bij de beheersovereenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlagen 6 en 7.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB Buda, aanpassing dotatie,gemeenteraad 02 april 2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB Buda, akkoord met voorlopige maatregelen.doc

" 

10 juni 2014 19:53 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 19:54 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

"
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11 2014_GR_00147 N.V.Pandenfonds. - Aankoop aandelen
door AGB SOK. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Op 17 oktober 2005 werd een publiek-private samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen de N.V. Sint-Janspoort, het AGB SOK en de stad Kortrijk.

Punt 5.4.(6) van deze overeenkomst voorzag in de oprichting van een pandenfonds, ter
herwaardering van de zone Sint-Janslaan, Sint-Jansstraat, Grote Kring, Overbekeplein,
Wijngaardstraat, Vlasmarkt, Voorstraat, Zwevegemsestraat en Twaalfapostelenstraat.

In functie van ook dit pandenfonds werd door deze partijen een charter onderschreven op
14 december 2007. Punt 5 van dit charter behandelt op omstandige wijze de uitbouw van
dit pandenfonds. Het pandenfonds diende opgericht te worden als filiaal van het AGB SOK
en dit onder de vorm van een N.V. 2 miljoen euro diende in speciën ingebracht te worden
door de N.V.Sint-Janspoort (nooit volledig volstort) en 1 miljoen euro in speciën door het
SOK. Sint-Janspoort of een vennootschap van de groep Foruminvest die Sint-Janspoort kon
aanduiden nam de verplichting op zich om minstens 10 jaar deel te nemen aan de werking
van het pandenfonds.

Argumentatie
Voormeld engagement (10 jaar deelnemen aan de werking van het pandenfonds) werd
door Sint-Janspoort dus aangegaan ten aanzien van zowel het AGB SOK als de stad, reden
waarom ook de stad, in navolging van het AGB SOK, moet akkoord gaan met de ontheffing
van het opgenomen engagement in hoofde van de N.V.Sint-Janspoort en haar opvolger, de
N.V. Sint-Janstoren. Dit standpunt wordt mede onderschreven door het advocatenkantoor
Cottyn dat in dit verband om advies gevraagd werd.

Artikel 38 van de beheersovereenkomst die gesloten werd tussen de stad en het AGB SOK
stelt duidelijk dat onafgezien de goedkeuring die deze beslissing moet krijgen van de
Vlaamse regering er ook een voorafgaande goedkeuring moet zijn van de gemeenteraad
wat betreft "de oprichting van of deelname in een filiaal". Die goedkeuring werd destijds
gegeven maar nu is er een aanzienlijke uitbreiding van het engagement van het AGB SOK,
zodat deze goedkeuring, rekening houdend met de beginsels van behoorlijk bestuur en
transparantie en rekening houdend ook met de aanzienlijke uitbreiding van het
engagement van het AGB SOK in het pandenfonds, nu dient hernomen te worden. Dit
wordt evenzeer mede onderschreven door het advocatenkantoor Cottyn.

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

Besluit
De raad gaat over tot de stemming , waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.

19 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, H. Vanhoenacker
11 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, A. Destoop 
4 onthoudingen: C. Matthieu, B. Caron, M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de beslissing van de raad van bestuur van het AGB SOK van
03 april 2014 tot aankoop,tegen 1 euro, van de aandelen van de N.V.Sint-Janstoren
(66,66% van de totaliteit) in de N.V.Pandenfonds.

Artikel 2
Ontheffing te verlenen aan de N.V.Sint-Janspoort (in opvolging N.V.Sint-Janstoren) van het
engagement zoals opgenomen in het charter (Minstens 10 jaar deelnemen aan de werking
van het Pandenfonds).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Foruminvest,samenwerkingsovereenkomst,171005.pdf
Bijlage bij dit besluit: charter 141207.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK,verslag raad van bestuur 14 april 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK,verslag raad van bestuur 14 april 2014,bijlage.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK, Pandenfonds,algemene vergaderin 220414.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK,Pandenfonds,raad van bestuur 220414.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK, beheersovereenkomst,gemeenteraad.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK, advies Cottyn.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB SOK, ontwerp van overeenkomst tot overdracht van
aandelen.pdf
Bijlage bij dit besluit: rapport Boes NV pandenfonds.pdf

" 

Rudolf Scherpereel
Werk, Economie, Leren en Toerisme
"

12 2014_GR_00131 vzw Toerisme Kortrijk -
Resultatenrekening en jaarverslag 2013.
- Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
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1.  

Conform het samenwerkingsakkoord afgesloten met de Stad worden het jaarverslag en de
resultatenrekening 2013 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Argumentatie
1. Resultatenrekening
Uit de resultatenrekening 2013 blijkt dat de vzw Toerisme Kortrijk een positief saldo van €
39 759,59 heeft.

De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde de resultatenrekening 2013
unaniem goed op 28 april 2014.

De bedrijfsrevisor heeft de resultatenrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag 2013 unaniem
goed op 28 april 2014.

Het werkjaar 2013 was een overgangsjaar met veel activiteit achter de schermen die zal
resulteren in concrete resultaten in 2014 (nieuwe website, voetgangersignalisatie, nieuwe
stadswandelroute, Design Tables ikv Interieur, …).

De vzw Toerisme Kortrijk werd ook opnieuw samengesteld en werd ingeleid in de lopende
werking van het onthaalkantoor en de inhoudelijke dossiers.

De vzw Toerisme Kortrijk schoof een aantal exploitatietaken door en legde de focus als
marketingorganisatie. Al deze acties rond promotie, communicatie, joint ventures en
conversation management zijn in het jaarverslag opgesomd. Ook de 3 pijlers ‘historie en
erfgoed’, ‘creatieve maakeconomie en architectuur’ en ‘funshopping’ werden beter verwerkt
in de producten en services.

Er kwamen in 2013 net iets minder dan 40.000 bezoekers over de vloer in het
onthaalkantoor in het Begijnhofpark. Voor de andere cijfers van toeristische producten en
diensten verwijzen we naar het jaarverslag zelf.

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

Adviezen

Bedrijfsrevisor Boes
Advies: Gunstig advies

Bijlagen: Bijlage bij dit besluit: getekend verslag.pdf

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
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1.  
2.  

De resultatenrekening 2013 van vzw Toerisme Kortrijk, die afsluit met een boni van € 39
759,59 goed te keuren.

Artikel 2
Het jaarverslag 2013 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: JAARVERSLAG 2013 definitief.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag AV 28 april 2014.docx

Bijlagen bij adviezen
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" 

10 juni 2014 20:03 — Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting
"

13 2014_GR_00148 vzw Toerisme Leiestreek - Goedkeuren
nieuwe statuten - aanduiden
vertegenwoordigers -

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Kortrijk is lid van de vzw Toerisme Leiestreek. De statuten van deze vzw werden
goedgekeurd door de Gemeenteraad in de zitting van 14 april 2000 en in de zitting van 13
januari 2003.

Argumentatie
Naar aanleiding van de wijziging van de clusterwerking zijn er nieuwe statuten opgemaakt.
Deze nieuwe statuten dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
gemeenteraden van de diverse ledengemeenten. Hierbij verwijzen we naar de
begeleidende brief van vzw Toerisme Leiestreek als bijlage.

Belangrijke wijzigingen in de statuten zijn de nieuwe clusterwerking en de
vertegenwoordiging van de gemeentes in de Raad van Bestuur.

Voor Kortrijk betekent dit specifiek:
Kortrijk neemt niet deel aan de clusterwerking. 
Kortrijk heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

De clusterwerking is bedoeld om kleinere gemeenten te laten samenwerken en telkens
maar 1 clusterverantwoordelijke af te vaardigen in de organen van vzw Toerisme
Leiestreek. Het is gemakkelijker om met een delegatie van afgevaardigden te beslissen dan
met 29 verschillende gemeenten. De clusterwerking is dus zeker een waardevolle
werkwijze.

Kortrijk is echter de grootste centrumstad en werkt rond mini-citytripbestemming. Binnen
de regio Leiestreek is dit een speciale focus en van een andere grootorde dan vb. wat
Lendelede en Kuurne doen op toeristisch vlak. In die zin is het ook belangrijk dat Kortrijk
altijd rechtsreeks kan afgevaardigd worden in de organen van vzw Toerisme Leiestreek,
gezien haar centrumfunctie en haar toeristisch belang.

 In die zin werd  artikel 11 paragraaf 1 aangepast.

Deze statuten werden nog niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering van vzw
Toerisme Leiestreek, men wacht op een goedkeuring door de 29 gemeenteraden van de
verschillende steden en gemeenten van de Leiestreek. 
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In de gemeenteraadszitting van 11 maart 2013 werden de vertegenwoordigers namens de
Stad aangeduid. Ten gevolge van de statutenwijziging dienen evenwel de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur opnieuw samengesteld te worden. Dit zal gebeuren
na de goedkeuring van de statuten door de Algemene Vergadering.

Elke gemeente mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden in de
Algemene Vergadering. De vertegenwoordiger wordt gekozen onder de
gemeenteraadsleden. De plaatsvervanger moet niet noodzakelijk een politiek mandaat
hebben.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 bestuurders met een politiek mandaat op
gemeentelijk vlak, uit 6 vertegenwoordigers uit de provincieraad van West-Vlaanderen, uit
2 vertegenwoordigers van Westtoer en uit 4 vertegenwoordigers van Toerisme
Oost-Vlaanderen. Voor de aanstelling van de bestuurders met een politiek gemeentelijk
mandaat, wordt de regio opgedeeld in zes clusters, en de stad Kortrijk. Deze clusters
hebben elk het aantal bestuursleden zoals hieronder bepaald.
Voor West-Vlaanderen zijn dit:

Menen, Moorslede, Ledegem, Wevelgem en Wervik: 3 bestuursleden
Harelbeke, Kuurne en Lendelede:  1 bestuurslid
Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem: 3 bestuursleden
Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke: 2 bestuursleden
Ingelmunster, Izegem, Meulebeke en Roeselare: 2 bestuursleden
Kortrijk: 1 bestuurslid

Voor elke bestuurder wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid door de
voordragende partij die in afwezigheid van de bestuurder de bijeenkomst van de Raad kan
bijwonen. Deze vaste plaatsvervangers moeten aanvaard worden door de Algemene
Vergadering en ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geweigerd.

De gemeenteraad wordt dan ook verzocht een vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergadering met een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden en een
vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur met een vaste plaatsvervanger voor te
dragen.

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 23, waaraan 37
raadsleden deelnemen (waarbij schepen B. Herrewyn bijkomend aanwezig is) en waarvan
de uitslag, meegedeeld na aanvullend punt 9, luidt als volgt:

:Vertegenwoordiger Algemene Vergadering (1)
DETAVERNIER Kelly: 18 ja stemmen, 5 nee stemmen, 11 onthoudingen
DEPUYDT Christine: 14 ja stemmen, 18 nee stemmen, 2 onthoudingen
3 ongeldige stemmen
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1.  
2.  
3.  

:Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering
MADDENS Liesbet: 30 ja stemmen, 5 nee stemmen
2 ongeldige stemmen

:Bestuurder (1)
SCHERPEREEL Rudolphe: 19 ja stemmen, 4 nee stemmen, 11 onthoudingen
VANHOENACKER Hannelore: 13 ja stemmen, 19 nee stemmen, 2 onthoudingen
3 ongeldige stemmen

:Plaatsvervangend bestuurder
MADDENS Liesbet: 30 ja stemmen, 5 onthoudingen
2 ongeldige stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De nieuwe statuten van vzw Toerisme Leiestreek goed te keuren.

Artikel 2
Mevrouw Kelly Detavernier aan te duiden als vertegenwoordiger en mevrouw Liesbet
Maddens als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de
vzw Toerisme Leiestreek voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die
volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 3
De heer Rudolphe Scherpereel voor te dragen als bestuurder en mevrouw Liesbet
Maddens als vaste plaatsvervanger van deze bestuurder van de vzw Toerisme Leiestreek
voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van
de gemeenteraad in 2019.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Begeleidend schrijven nieuwe statuten.doc
Bijlage bij dit besluit: Aangepaste nota clusterwerking.docx
Bijlage bij dit besluit: 12_Statuten_Toerisme Leiestreek Versie 9.docx
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STATUTEN VAN DE VZW TOERISME LEIESTREEK

Doorniksesteenweg 218

8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: 0473.361.186

De algemene vergadering van ………………………….. heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te 
wijzigen als volgt:

TITEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Naam 

De vereniging draagt de naam: Toerisme Leiestreek.

Alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten 
haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder 
winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”

Artikel 2 – Zetel 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Huis van de streek Zuid-West-Vlaanderen, 
Doorniksesteenweg 218, 8500 Kortrijk;

Artikel 3 – Ondernemingsnummer

Toerisme Leiestreek vzw draagt het volgende ondernemingsnummer: 0473.361.186. 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Artikel 4 – Doel

De vereniging heeft tot doel:

a) Het initiëren, stimuleren en coördineren van de toeristisch-recreatieve beleidsplanning voor de 
Leiestreek;

b) Het initiëren, stimuleren en coördineren en selectief implementeren van initiatieven op het vlak van 
toeristisch-recreatieve infrastructuur die voortvloeit uit de toeristisch-recreatieve beleidsplanning

c) Het initiëren, stimuleren, coördineren en selectief implementeren van initiatieven op het vlak van 
toeristisch-recreatieve promotie

d) Het ondersteunen van de leden in initiatieven op vlak van recreatie en toerisme

e) Het vormen van een aanspreekpunt voor de private en publieke toeristische sector van de streek

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

Artikel 5 – Duur

Toerisme Leiestreek vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

1
28 / 130

Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



TITEL II – BESTUURSORGANEN

Hoofdstuk 1 – Algemene Vergadering

Artikel 6 – Samenstelling Algemene Vergadering

§1. Algemeen 

Het aantal leden van Toerisme Leiestreek vzw is onbeperkt maar moet tenminste negenentwintig (29) 
bedragen. De vzw telt alleen effectieve leden. Zij hebben de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip 
van het stemrecht op de Algemene Vergadering.

Er zijn drie categorieën effectieve leden: leden-gemeenten, leden-provincies en private leden.

Elk lid heeft één of meer vertegenwoordigers, zoals hierna bepaald in de paragrafen 2 tot 4. Elke 
vertegenwoordiger heeft één of meer stemmen.

De deelnemende leden-gemeenten en leden-provincies moeten over de meerderheid van leden en 
stemmen beschikken.

Naast de effectieve leden kan de Algemene Vergadering steeds experten als waarnemer toelaten tot de 
vergaderingen. Zij hebben in dat geval geen stemrecht.

De regiomanager van Westtoer apb voor de Leiestreek woont de vergadering bij zonder stemrecht.

§2. Leden-gemeenten

De gemeenten die lid willen worden van Toerisme Leiestreek vzw moeten behoren tot de toeristische 
regio “Leiestreek” zoals die door Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen wordt gedefinieerd.
Elke gemeente mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden in de Algemene 
Vergadering. De vertegenwoordiger wordt gekozen onder de gemeenteraadsleden. De plaatsvervanger
moet niet noodzakelijk een politiek mandaat hebben.
Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

§3. De leden-provincies

Alleen de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw kunnen lid-provincie zijn van de 
Algemene Vergadering. De provincie West-Vlaanderen kan 6 vertegenwoordigers + 6 plaatsvervangers 
aanduiden in de Algemene Vergadering. Toerisme Oost-Vlaanderen kan 3 vertegenwoordigers + 3 
plaatsvervangers aanduiden in de Algemene Vergadering. Elke vertegenwoordiger heeft 4 stemmen. De 
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger moeten niet noodzakelijk provincieraadslid zijn.

§4. De private leden

Er kunnen maximum drie private leden zijn. Elk privaat lid duidt één vertegenwoordiger en één 
plaatsvervanger aan. Aan private leden worden geen specifieke toetredingsvoorwaarden gesteld.
Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

§5. Toetreding als lid tot Toerisme Leiestreek vzw

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere gemeente die, elke provincie die en elk privaat lid dat door 
de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard, voor zover het kandidaat-lid voldoet aan de 
voorwaarden, en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-
lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering onderzoekt de kandidatuur en beslist tot eventuele toetreding.

 

§6. Ontslag van een lid

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de 
Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.

Het ontslag gaat in het boekjaar volgend op het indienen van het ontslag indien het ontslag werd 
ingediend vóór de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar. Indien het ontslag wordt 
ingediend na de goedkeuring van de begroting van het volgend boekjaar, kan het ontslag slechts ingaan 
op 1 januari van het daarop volgend boekjaar waarvan de begroting nog dient goedgekeurd te worden. 
In tussentijd blijft het lid gehouden aan alle statutaire en wettelijke rechten en verplichtingen.

Een lid dat de jaarlijkse bijdrage, na de tweede (aangetekende) aanmaning niet betaalt, wordt van 
rechtswege geacht ontslag te nemen.
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§7. Beëindiging mandaat van de vertegenwoordigers

Het mandaat van alle vertegenwoordigers en plaatsvervangers wordt van rechtswege beëindigd op de 
eerste vergadering van de Algemene Vergadering die volgt op de installatie van de provincieraden en de 
gemeenteraden na een algehele vernieuwing.

Vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Algemene Vergadering waarvan het mandaat van 
provincieraadslid of gemeenteraadslid voortijdig een einde neemt en andere vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf tot hun aanwijzing overeenkomstig §§ 
2 tot 4 van dit artikel, zijn van rechtswege ontslagnemend in de Algemene Vergadering.

Elk lid kan te allen tijde het mandaat van een vertegenwoordiger herroepen.

In geval van voortijdige vacature beëindigt de nieuw aangewezen vertegenwoordiger de opdracht van 
diegene die hij vervangt. Deze nieuwe vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering wordt 
aangewezen binnen dezelfde categorie en volgens dezelfde procedure als voorzien in de §§ 2. tot en met 
4. van dit artikel.

§8. Bezoldiging

De vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers in de Algemene Vergadering ontvangen geen wedde, 
geen presentiegeld en geen vergoeding wegens reiskosten.

§9. Verbodsbepalingen

Het is elke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de Algemene Vergadering verboden:

1° aanwezig te zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks 
belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. 

Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat 
om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. 

Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning 
als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking 
aan Toerisme Leiestreek vzw, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, 
leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van Toerisme Leiestreek vzw, behoudens in de 
gevallen waarbij de vertegenwoordiger of plaatsvervanger een beroep doet op een door Toerisme 
Leiestreek vzw aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat, notaris of zaakwaarnemer tegen betaling werkzaam te 
zijn in geschillen ten behoeve van Toerisme Leiestreek vzw. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien 
van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met de vertegenwoordiger of plaatsvervanger werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in geschillen 
ten behoeve van de tegenpartij van Toerisme Leiestreek vzw. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien 
van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met de bestuurder werken;

5° op te treden als raadsman van een personeelslid van Toerisme Leiestreek vzw in tuchtzaken.

§10. Ledenbijdrage

De leden zijn tot een maximale jaarlijkse bijdrage verplicht van 125.000,00 EUR.

§11. Individuele aanspraken op de activa van de vzw Toerisme Leiestreek

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond 
van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt zowel tijdens als bij 
de beëindiging van het lidmaatschap. Zij kunnen geen teruggave vorderen van betaalde bedragen, noch 
een vergoeding eisen voor geleverde prestaties en gedane inbreng.
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Artikel 7 - Voorzitterschap en secretariaat

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door 
één van de twee ondervoorzitters of door de oudste van de aanwezige vertegenwoordigers. 

§2. Het secretariaat wordt waargenomen door het bestuurslid dat aangeduid is als secretaris.

Artikel 8 - Vergaderingen van de Algemene Vergadering

§ 1. Bijeenroeping en agenda

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel 
van de vereniging zulks vereist.

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5e
van de leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin
de te behandelen agendapunten zijn vermeld. De Raad van Bestuur moet binnen 21 dagen na het
verzoek voorzien in de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het
verzoek moet georganiseerd worden.

Zij moet tenminste twee maal  per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen 
en het evaluatieverslag van het afgelopen jaar en voor de begroting en het werkprogramma van het 
komend jaar. 

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste acht 
vrije dagen vóór de dag van de vergadering per brief, telefax of e-mail verzonden. De oproepingen
worden tegelijk naar de leden en naar hun vertegenwoordigers verstuurd, met kennisgeving van de
agenda.

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, kan door elk lid uiterlijk vijf vrije dagen vóór de 
vergadering overhandigd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter deelt de 
aanvullende agendapunten onverwijld mee aan de leden van de Algemene Vergadering en tegelijk aan de 
vertegenwoordigers. 

§ 2. Beraadslaging en besluitvorming

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar voor wat betreft de voorstelling van het 
evaluatieverslag, het werkprogramma en de begroting.

Toerisme Vlaanderen wordt uitgenodigd op elke vergadering. Minstens vijf dagen op voorhand wordt 
Toerisme Vlaanderen op de hoogte gebracht van de vergadering en de agenda.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is en ten minste de helft van de stemmen vertegenwoordigd is. 

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen met 
dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en ongeacht het aantal aanwezigen.

Bijkomende agendapunten die ter zitting worden aangebracht, worden alleen behandeld als alle leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij eenparig akkoord gaan met de uitbreiding van de agenda.

Iedere vertegenwoordiger kan schriftelijk aan een andere vertegenwoordiger volmacht geven om hem of 
haar op een vergadering van de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering stemt mondeling of door handopsteking, behalve indien een schriftelijke en 
geheime stemming gevraagd wordt door ten minste 1/3de van de aanwezigen.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
genomen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In afwijking van het vorige lid, kan tot de wijziging van de statuten, tot vrijwillige ontbinding 
en tot omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van
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de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een
tweede vergadering ten vroegste zestien dagen na de eerste vergadering worden bijeengeroepen, zoals
door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen,
ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist ook op deze tweede Algemene Vergadering. Voor
een doelwijziging, omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk en ontbinding van de vereniging
is echter een 4/5 meerderheid van de stemmen vereist.

Voor een uitsluiting van een lid is een 2/3 meerderheid van stemmen vereist ongeacht het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde leden.
In deze gevallen met bijzondere meerderheid worden de onthoudingen en ongeldige stemmen
meegeteld als tegenstemmen.

§3. Notulen

De beraadslagingen en beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen die door 
de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. 

Deze notulen worden aan elk lid van de Algemene Vergadering toegestuurd, en dit uiterlijk samen met de 
uitnodiging en agenda van de eerstvolgende vergadering.

Zij worden in deze eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De goedgekeurde notulen 
worden in een register opgenomen.

Belanghebbende derden kunnen een verzoek tot inzage in de notulen richten aan de Raad van Bestuur,
die beslist tot al dan niet inzage.

Artikel 9 -  Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor

• het wijzigen van de statuten,

• het benoemen en ontslaan van de bestuurders,

• het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen,

• het vastleggen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen,

• het vrijwillig ontbinden van de vereniging,

• het uitsluiten van een lid en het aanvaarden van nieuwe leden,

• benoeming en afzetting van de commissarissen of toezichthouders,

• bepalen van de eventuele bezoldiging van de commissarissen of toezichthouders,

• kwijting aan de bestuurders en de commissarissen of toezichthouders,

• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, en

• alle gevallen waarin de statuten het vereisen

Artikel 10– Aansprakelijkheid vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering

De vertegenwoordigers zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van Toerisme Leiestreek 
vzw.

Hoofdstuk 2 – Raad van Bestuur

Artikel 11– Samenstelling 

§1. Algemeen

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 16 bestuurders met een politiek mandaat op gemeentelijk vlak, 
uit 6 vertegenwoordigers uit de provincieraad van West-Vlaanderen, uit 2 vertegenwoordigers van 
Westtoer en uit 4 vertegenwoordigers van Toerisme Oost-Vlaanderen.
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Voor de aanstelling van de bestuurders met een politiek gemeentelijk mandaat, wordt de regio opgedeeld 
in zes clusters, en de stad Kortrijk. Deze clusters hebben elk het aantal bestuursleden zoals hieronder 
bepaald.

Voor Oost-Vlaanderen is dit:

• Deinze, De Pinte, Gent, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte: 4 bestuursleden

Voor West-Vlaanderen zijn dit:

• Menen, Moorslede, Ledegem, Wevelgem en Wervik: 3 bestuursleden

• Harelbeke, Kuurne en Lendelede:  1 bestuurslid

• Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem: 3 bestuursleden

• Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke: 2 bestuursleden

• Ingelmunster, Izegem, Meulebeke en Roeselare: 2 bestuursleden

• Kortrijk: 1 bestuurslid

Om de verhouding 2/3de West-Vlaanderen tegenover 1/3de Oost-Vlaanderen enerzijds en de verhouding 
1/2de provincies tegenover 1/2de gemeenten anderzijds te respecteren, hebben de verschillende 
categorieën van bestuursleden het volgende aantal stemmen:

• De bestuursleden uit de West-Vlaamse gemeenten: 2 stemmen per bestuurslid

• De bestuursleden uit de Oost-Vlaamse gemeenten: 3 stemmen per bestuurslid

• De bestuursleden die het provinciale niveau vertegenwoordigen: 3 stemmen per bestuurslid

Aldus beschikken de deelnemende gemeenten en provincies over de meerderheid van stemmen en 
bestuurders op de bijeenkomst van de Raad van Bestuur. 

Naast deze 28 bestuurders kan de Raad van Bestuur steeds experten als waarnemer toelaten tot de 
vergaderingen. Zij hebben geen stemrecht.

De regiomanager van Westtoer apb voor de Leiestreek woont de vergadering bij zonder stemrecht.

§ 2. Aanstellen van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De bestuurders vanuit de gemeenten worden benoemd op voordracht van de clusters die intern hun
kandidaat-bestuurder aanduiden. De andere bestuurders worden voorgedragen op voordracht van
de provincie West-Vlaanderen, op voordracht van Westtoer en op voordracht van Toerisme Oost-
Vlaanderen.

Deze voordrachten kunnen te allen tijde door de voordragende partijen worden herroepen. In dat geval
moeten de voordragende partijen een nieuwe bestuurder voordragen.

Voor elke bestuurder wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid door de voordragende partij die
in afwezigheid van de bestuurder de bijeenkomst van de Raad kan bijwonen. Deze vaste
plaatsvervangers moeten aanvaard worden door de Algemene Vergadering en ze kunnen te allen tijde
door de Algemene Vergadering worden geweigerd.

Bestuurders die de hoedanigheid verliezen die aanleiding gaf tot hun aanwijzing, zijn automatisch
ontslagnemend.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag indienen bij een schrijven gericht aan de raad van
bestuur. Dit ontslag gaat in van zodra in diens vervanging wordt voorzien en opnieuw aan de
samenstellingsvereisten van artikel 11 §1 wordt voldaan.

§ 3. Duur lidmaatschap

Het mandaat van alle bestuurders en plaatsvervangers wordt van rechtswege beëindigd op de eerste 
vergadering van de Algemene Vergadering die volgt op de installatie van de provincieraden en de 
gemeenteraden na een algehele vernieuwing.

De Algemene Vergadering kan te alle tijde het mandaat van een bestuurder herroepen.
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§ 4. Verbodsbepalingen

De bestuurders zijn onderworpen aan dezelfde verbodsbepalingen als voorzien in Artikel 6, §9 t.a.v. de 
vertegenwoordigers van de Algemene Vergadering.

Artikel 12 - Voorzitterschap – secretariaat

§1. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter, twee ondervoorzitters, één secretaris en 
één penningmeester. De voorzitter en de ondervoorzitters worden gekozen uit de bestuurders met een 
politiek mandaat op gemeentelijk vlak. De voorzitter en de twee ondervoorzitters mogen hun mandaat 
niet allemaal in (een gemeente van) dezelfde provincie hebben.

Er wordt bij de verdeling van de mandaten rekening gehouden met een evenwicht enerzijds tussen West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, en anderzijds tussen het provinciale en het gemeentelijke niveau.

§2. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, door één van de ondervoorzitters (eerst 
de oudste aanwezige ondervoorzitter) of door de oudste aanwezige bestuurder.

§3. Het secretariaat wordt waargenomen door het bestuurslid dat aangeduid is als secretaris.

§4 De functies kunnen te allen tijde door de Raad van Bestuur ontnomen worden. Uit de functie kan
vrijwillig ontslag ingediend worden door een schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

Artikel 13 - Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, bij ontstentenis van de voorzitter, door 
één van de ondervoorzitters. Zij komt minstens vier keer per jaar samen. Alle bestuurders moeten 
gelijktijdig schriftelijk worden opgeroepen tenminste acht vrije dagen voor de vergadering. De
bijeenroeping en agenda moeten tegelijk ook aan alle deelnemende gemeenten en provincieleden
verstuurd worden.

De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda.

Toerisme Vlaanderen wordt uitgenodigd op elke vergadering. Minstens vijf dagen op voorhand wordt 
Toerisme Vlaanderen op de hoogte gebracht van de vergadering en de agenda.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd is. In geval de bestuurder en de plaatsvervanger van de bestuurder niet aanwezig
kan zijn, kan de bestuurder een volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan
maximaal door één andere bestuurder vertegenwoordigd worden. De beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 14 - Bevoegdheid en relatie tot de Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur is belast met het dagdagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging m.b.t. dat 
bestuur en met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet door de wet en door de statuten aan 
de Algemene Vergadering worden voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden opdragen aan de voorzitter en/of aan de 
ondervoorzitters en/of de secretaris en/of de penningmeester en in geval de noodzaak zich voordoet aan 
andere personen naar diens keuze en ze kan te allen tijde deze bevoegdheden ontnemen. Deze 
bevoegdheden kunnen zowel individueel als
gezamenlijk gedelegeerd worden.

De Raad van Bestuur kan eveneens handelingen van dagelijks bestuur delegeren aan één of meerder 
personen. Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het 
dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang 
als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf 
niet rechtvaardigen. De bevoegdheid kan te allen tijde door de raad van bestuur worden ingetrokken. 
Een dagelijks bestuurder kan te allen tijde ontslag indienen uit diens mandaat door een schrijven gericht 
aan de raad van bestuur. De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak 
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steeds genomen in collegiaal overleg. Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur 
betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

De Raad van Bestuur brengt naar aanleiding van elke Algemene Vergadering, verslag uit van haar 
bestuur en activiteiten.

TITEL III - INTERNE ORGANISATIE & PROCESSEN

Hoofdstuk 1 - Patrimonium en contracten

Artikel 15 - Opdrachten van werken, leveringen en diensten

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de keuze van de gunningswijze en het vaststellen van de 
voorwaarden van de opdrachten.

De Raad van Bestuur stelt de procedure in en gunt de opdracht.

Artikel 16 – Patrimoniale verrichtingen

Toerisme Leiestreek vzw beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending 
en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die 
goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring van deze overeenkomsten m.b.t. patrimoniale 
verrichtingen.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de aanvaarding van schenkingen of legaten. 

Hoofdstuk 2 – Financieel beheer

Artikel 17 – budget

§1. Toerisme Leiestreek vzw maakt jaarlijks een budget op. 

§2. Dit budget wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Vergadering.

Artikel 18 – financiële verrichtingen – vertegenwoordiging in en buiten rechte

Alle financiële verrichtingen worden ondertekend door 2 bestuurders.
Tot 2.500 € kunnen de betalingen door de voorzitter of door de penningmeester alleen getekend worden.

Voor alle andere verbintenissen in en buiten rechte wordt de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd
door de voorzitter of één van de ondervoorzitters.

Artikel 19 – Controle door twee rekeningtoezichters

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen 
weer te geven in de jaarrekening van Toerisme Leiestreek vzw wordt uitgeoefend door twee 
rekeningtoezichters. Eén van hen wordt aangesteld door de provincie West-Vlaanderen, de andere door 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

Deze rekeningtoezichters worden benoemd door de Algemene Vergadering. 

Hoofdstuk 3 - Akten – Briefwisseling

Artikel 20 - Ondertekening briefwisseling en akten.
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De briefwisseling en akten worden ondertekend door de voorzitter of door één van de ondervoorzitters.

Artikel 21 – openbaarheid 

§1. Alle provincieraadsleden van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, alle 
gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten, alle vertegenwoordigers van de leden van de 
Algemene Vergadering, alle leden van de Raad van Bestuur, alle leden van het directiecomités van 
Westtoer apb en Toerisme Oost-Vlaanderen en alle andere raadsleden van de deelnemende besturen, 
hebben onbeperkt recht op zowel het raadplegen en het ontvangen van een afschrift van elk document 
betreffende het bestuur van het bedrijf, als op het verkrijgen van uitleg over dat document, waaronder 
inbegrepen de documenten zoals omschreven in artikel 3, 5° van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 4 september 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie 
en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden.
§2. De notulen van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur moeten 
elektronisch ter beschikking gesteld worden van de personen die er recht op hebben volgens §1, indien 
ze er om verzoeken.
§3. De notulen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden uiterlijk 30 dagen na 
de vergadering doorgestuurd naar Toerisme Vlaanderen.

TITEL IV – OPRICHTING VAN, DEELNAME IN EN VERTEGENWOORDIGING IN ANDERE 
RECHTSPERSONEN

Artikel 22 – 

§1. Toerisme Leiestreek vzw kan binnen de perken van de desbetreffende wettelijke en reglementaire 
bepalingen andere personen oprichten, er in deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover 
dat past in zijn opdrachten. 

De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt 
in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun.

§2. De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan Toerisme Leiestreek vzw minstens een 
mandaat van bestuurder wordt toegekend.

§3. De Raad van Bestuur beslist over iedere individuele oprichting, deelname of vertegenwoordiging. De 
Raad van Bestuur duidt tevens de vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers van Toerisme Leiestreek 
vzw aan.

TITEL V – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23 – 

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden van een lid, door de ontbinding van een 
rechtspersoon-lid of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan 
tweeënentwintig bedraagt.

De ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken volgens de bepalingen van artikel 8, §2.

In geval van ontbinding worden door de Algemene Vergadering en bij gebreke daarvan door de 
rechtbank, één of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van 
vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Artikel 24 -

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden aan één of 
meerdere verenigingen, volgens een verdeelsleutel bepaald door de vereffenaars, die hetzelfde doel 
nastreven. Indien geen verenigingen die hetzelfde doel nastreven bekend zijn zal het betreffende 
vermogen en de betreffende goederen, volgens de op dat ogenblik gangbare verdeelsleutel tussen het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen en Toerisme Oost-Vlaanderen, worden overgedragen aan beide 
instanties.
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TITEL VI –OPHEFFINGS-, IN WERKING TREDING EN OVERGANGSMAATREGELEN

Hoofdstuk 1 – Opheffingsmaatregelen

Artikel 25 – 

Met ingang van XXX worden de statuten van Toerisme Leiestreek vzw, zoals gepubliceerd in het Belgsich 
Staatsblad op XXX en latere wijzigingen, opgeheven.

Hoofdstuk 2 – In werking treding

Artikel 26 – 

Met ingang van XXX treden deze nieuw vastgestelde statuten van Toerisme Leiestreek vzw in werking.

Hoofdstuk 3 – Overgangsbepalingen

Artikel 27 –

§1. Tot de aanstelling van een nieuwe Raad van Bestuur, worden de leden van het huidige Dagelijkse 
Bestuur aangesteld als leden van de Raad van Bestuur.

§2. Bestuursleden die ondertussen werden aangesteld als voorzitter, ondervoorzitter of penningmeester 
moeten niet opnieuw worden aangesteld door de nieuwe Algemene Vergadering.
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" 

10 juni 2014 20:08 — Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
10 juni 2014 20:09 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

Catherine Waelkens
Staf Financieel Beheerder
"

14 2014_GR_00138 Rekening 2013 - Algemene
beleidsrapportering. Begrotings- en
jaarrekening van de stad over 2013.
Jaarverslag 2013. - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het Gemeentedecreet worden de begrotings-
en jaarrekening voor 2013 ter goedkeuring voorgelegd evenals het jaarverslag 2013.

Argumentatie
Begrotingsrekening 2013

gewone dienst: positief begrotingsresultaat van 8.369.893,25 EUR
                      positief boekhoudkundig resultaat van 12.935.533,08 EUR
buitengewone dienst: positief begrotingsresultaat van 7.652.453,54 EUR
                               positief boekhoudkundig resultaat van 30.701.828,75 EUR

Jaarrekening 2013

balanstotaal: 477.018.226,00 EUR
resultaat van het boekjaar: boni van 13.160.297 EUR
de opbrengsten bedragen 166.110.294 EUR en de kosten 152.949.997 EUR

Bij de begrotingsrekening worden eveneens de lijst van de naar het volgende dienstjaar
over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen (formulier T) en de lijst van de nog te
innen vastgestelde invorderingsrechten voorgelegd.

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moeten deze rekeningen
verstuurd worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel
beheerder in het kader van artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

Jaarverslag 2013

Eveneens conform de bepalingen van het gemeentedecreet wordt het jaarverslag 2013 van
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1.  

de stad Kortrijk aan de gemeenteraad voorgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 171-175 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.

Artikel 1
De begrotingsrekening 2013 en de jaarrekening 2013 van de stad vast te stellen.

Artikel 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de
artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

Artikel 3
Akte te nemen van het jaarverslag 2013 van de stad Kortrijk.

" 

Communicatie en Recht
"

15 2014_GR_00137 OCMW - Jaarrekening 2013 - Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
De jaarrekening 2013 van het OCMW Kortrijk werd door de OCMW-raad goedgekeurd in
zitting van 15 mei 2013.

Argumentatie

GEGEVEN

  .Het boekhoudkundig systeem
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de bedrijfsboekhouding,
het resultaat van het boekjaar omvat dus ook afschrijvingslasten.
Vermits de Gemeentelijke bijdrage overeenkomstig het opgelegd schema grotendeels
berekend wordt op basis van het kasstromentekort, wordt dit element apart opgenomen in
de resultatenrekening.

 Op de resultatenrekening heb je volgende resultaatgegevens:
Resultaat boekjaar
Onttrekking Gemeentelijke bijdrage
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Over te dragen saldo (= verschil tussen resultaat en Gemeentelijke bijdrage)

Cijfergegevens exploitatie
De balans 2013 vertoont een balanstotaal van 126.052.500,36 EUR.
De geconsolideerde resultaatgegevens:

            Opbrengsten:                                                     44.959.738,80 EUR

          Kosten:                                                             56.955.455,21 EUR

          Resultaat boekjaar:                                            -11.995.716,41 EUR

          Onttrekking Gemeentelijke bijdrage                         10.942.941,92 EUR

          Over te dragen resultaat boekjaar/verlies                -1.052.774,49 EUR

          Over te dragen resultaat vanuit rek. 2012           EUR     -1.638.702,77 

          Per 31/12/13 over te dragen resultaat                    - 2.691.477,26 EUR

 

Het totaal over te dragen verlies van 2.691.477,26 EUR is geboekt op het passief van de
balans (rek 14).

De Gemeentelijke bijdrage in werking en aflossingen moet berekend worden
overeenkomstig opgelegde schema’s. Hierbij de samenvatting in vergelijking met de
budgetcijfers.

  Budget Budgetwijziging Jaarrekening verschil

met BW  2013 2013 2013

Toegekende gemeentelijke
bijdrage

11.107.183,00 11.107.183,00 11.107.183,00  

Berekende gemeentelijke
bijdrage

11.608.849,00 11.266.204,00 10.942.941,92 -323.262,08

Weerslag op reserves
31/12/13

-501.666,00 -159.021,00 164.241,08 323.262,08

In de jaarrekening 2013 is er een overschot van 164.241,08 EUR. Dit overschot is per
31/12/2013 toegevoegd aan de OCMW-reserves maar wordt in 2014 teruggegeven aan de
Stad.
Na deze teruggave worden de OCMW-reserves herleid tot het bedrag 31/12/2012 zijnde
2.431.105,48.

Cijfergegevens investeringen

Investeringsuitgaven                                            6.968.559,51
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Financiering :    
                                                                                                                

                          - leningen                                              0,00

                          - subsidies                                    332.124,06

                          - schenkingen                                 49.339,26

                          - verkopingen                                472.205,09

                          - andere eigen middelen                6.114.891,10

                                                                          6.968.559,51                                                 

 

De Gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2013.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en
de organiekewet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Akte te nemen van de jaarrekening 2013 van het OCMW Kortrijk.

" 

10 juni 2014 20:18 — Bart Caron, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 20:19 — Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 20:20 — Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
"

16 2014_GR_00126 Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (De Watergroep). -
Toelichting. Jaarverslag 2013. -
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1.  
2.  
3.  
4.  

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering van 12 juni 2013 stelt de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) het jaarverslag over 2013 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(commerciële benaming: De Watergroep), opgericht op 28 juni 1983 bij het Decreet
houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2013.
Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties
nodig voor de openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater.

De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten wegens het publiekrechtelijk
karakter krachtens artikel 4 van het decreet, onderworpen aan het wetboek van
vennootschappen.

Analoog aan artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
geeft een vertegenwoordiger van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan de
gemeenteraad toelichting.

De toelichting wordt gegeven in de openbare vergadering van de raadscommissie.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
akte te nemen van de toelichting van de vertegenwoordiger bij het jaarverslag 2013 van
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Watergroep-AV13-06-2014-uitnodiging, agenda,toelichting.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jaarekening 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerp statuten AV 14 juni 2013.pdf

" 

10 juni 2014 20:23 — Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting
Marc Lemaitre
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Planning en Openbaar Domein
"

17 2014_GR_00134 AGB Parko. - Resultatenrekening en
jaarverslag 2013. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het directiecomité heeft de jaarrekening  en jaarverslag van 2013 ter goedkeuring
voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Parko. Beide documenten werden door de Raad
van Bestuur goedgekeurd in zitting van 14 mei 2014.

De jaarrekening werd nagezien door bedrijfsrevisor Boes.

Argumentatie
Jaarverslag 2013 (zie bijlage)
In 2013 is er in en rond het stadscentrum een aanbod van 6.639 parkeerplaatsen op straat
(t.o.v. 5.836 in 2012). De zones breiden uit, in aantal en sommige in grootte. Op 15 april
2013 wijzigen de tarieven zowel van straatparkeren als van garageparkeren.

Jaarrekening 2013 (zie bijlage)
De omzet in 2013 bedroeg € 5.584.30 t.o.v. 4.874.382 in 2012. Dit is een stijging van
15%. De resultatenrekening sluit af met een verlies van € 610.760. Het totaal van de
balans bedraagt € 12.635.853.

Beide documenten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad conform
het gemeentedecreet en de beheersovereenkomst.

 

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

Besluit
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 33 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
20 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, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
12 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt,
P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, I. Verschaete
1 onthouding: C. Matthieu 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Artikel 1
 De resultatenrekening 2013 van AGB Parko, welke sluit met een verlies van €610.760
goed te keuren.

Artikel 2
Het jaarverslag 2013 van AGB Parko goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Punt 3. - Jaarverslag en jaarrekening 2013 Goedkeuren.docx
Bijlage bij dit besluit: Punt 3. - bijlage 1 - Jaarverslag 2013 - Def.pdf
Bijlage bij dit besluit: Punt 3. - bijlage 2 - jaarrekening 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Punt 3. - bijlage 3 - verslag bedrijfsrevisor boekjaar 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: 18015 (verslag RvB 14 mei 2014).pdf

" 

"

18 2014_GR_00132 VK Peperstraat - Aanstelling ontwerper
en goedkeuring ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 18 februari 2013, een
vergunning aan de verkavelaar CVBA Leiedal. De aanvraag voorziet de verkaveling van de
gronden in 91 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.
Gelijktijdig met deze werken wordt in opdracht van Aquafin een pompstation gebouwd in
de Goethalslaan van waaruit een persleiding en collector wordt aangelegd langs de
Heulebeek.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten
tussen de verkavelaar CVBA Leiedal en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten
zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject
vereiste infrastructuurwerken.

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

Argumentatie
 

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

2) Het studiebureau Cnockaert NV diende op 16 december ’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, voorplein en
infiltratiebekken) die bij dit bouwproject horen.  Aansluitend wordt in functie van de
verkaveling ook een collector aangelegd onder het nieuw aan te leggen fietspad langs de
Heulebeek die verderop aansluit op een nieuw te bouwen pompstation in de Goethalslaan.

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- opbraak wegenis Goethalslaan;
- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van infiltratievoorziening voor regenwater;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- het bouwen van een pompstation in de Goethalslaan en de aanleg van
een persleiding/collector langs de Heulbeek;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen
(poortconstructie/voetpaden/voorplein/opritten), asfalt(rijweg) en cementbeton (parkings);
- 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 € (incl. BTW) en1.055.758,91 
wordt als volgt verdeeld door de verkavelaar CVBA Leiedal en Aquafin:

- infrastructuurwerken verkavleing tlv CVBA Leiedal: 872.938,53 € (incl.btw)

- collectorwerken + pompstation tlv Aquafin: 182.820,38 (incl.btw)

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

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.

Artikel 1
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  

Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk en voorgesteld door verkavelaar CVBA Leiedal, in verband met "Project

Leiedal: Weg-, riolerings en omgevingswerken voor de woonzone Kortrijk - Peperstraat en Project Aquafin 21.147B: Collector RWZI - Heule -

Heulebeek fase 2" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. KR0124 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare

aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bestek_KR0124.pdf
Bijlage bij dit besluit: Raming_KR0124.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 1.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 2.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 3.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2.pdf
Bijlage bij dit besluit: 3.pdf
Bijlage bij dit besluit: 5.1.pdf
Bijlage bij dit besluit: 5.2.pdf
Bijlage bij dit besluit: 7.1.pdf
Bijlage bij dit besluit: 7.2.pdf
Bijlage bij dit besluit: 10.1.pdf
Bijlage bij dit besluit: 10.2.pdf
Bijlage bij dit besluit: 11.pdf
Bijlage bij dit besluit: 12.pdf
Bijlage bij dit besluit: verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140610gr pt. 18 Ondertekende verkavelingsovereenkomst
CVBA Leiedal .pdf

" 

10 juni 2014 20:33 — Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 20:34 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 20:35 — Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

"

19 2014_GR_00133 VK Langwater - Aanstelling ontwerper en
goedkeuring ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 15 juli 2013 een vergunning aan
de verkavelaar Vlerick vastgoed nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in
108 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd op 25  een maart 2014
overeenkomst afgesloten tussen de bouwheer Vlerick vastgoed nv en de Stad Kortrijk,
waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de
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betaling van de voor het bouwproject vereiste infrastructuurwerken.

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

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord
te gaan met het voorstel van de verkavelaar Vlerick vastgoed nv om studiebureau
Cnockaert nv uit Kortrijk aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv diende op 20 januari '14 een ontwerpbundel in, in
verband met de uit te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de
aanleg van de infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden, riolering, buffering en aanleg
parkgebied) 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 buffervoorziening voor regenwater;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (rijweg/voetpaden/parkeervakken
/opritten) in asfalt (rijweg) en in cementbeton (pad in parkgebied);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 2.343.195,59 € (incl. BTW) en
 van de verkavelaar.vallen volledig ten laste

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

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.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

Besluit
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
30 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna,  R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, S.
You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, P.
Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, I. Verschaete
1 nee stem: C. Matthieu
 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk en voorgesteld door verkavelaar Vlerick Vastgoed nv, in verband met nieuwe

"wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de verkaveling Langwater" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. KR0125 met bijhorende

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: verkavelingsovereekomst dd. 25.03.2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Eenzijdige verbintenis dd 25 03 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: KOR357 - Verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verkavelingsaanvraag-fase1-ROOILIJNPLAN.pdf
Bijlage bij dit besluit: totaal bestek KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: totaal raming KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 01 - Bestaande toestand_KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 02 - Ontworpen riolering_KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 03 - Ontworpen wegenis_KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 04 - Lengteprofielen_KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 05 - Kunstwerken, Details & Typedetails_KR0125.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan 06 - Terreinprofielen Parkgebied_KR0125.pdf

" 

"

20 2014_GR_00135 Profit Project - Heraanleg voorplein Level
Howest. - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Binnen het Profit Project worden er een aantal deelprojecten uitgevoerd. De heraanleg van
het voorplein Level Howest is één van deze deelprojecten. Het betreft in het bijzonder
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het opfrissen en gebruiksvriendelijker maken, alsook het creëren van een actieve ruimte op
het voorplein van Level - Howest .

Argumentatie
Met deze heraanleg wensen we het voorplein gebruiksvriendelijker maken voor de
studenten van Howest.
Tevens streven we naar meer groene accenten.
Zo kan dit voorplein uitgroeien tot een actieve ontmoetingsplaats voor studenten en ook
voor passanten.
De uitwerking gebeurt in samenspraak met Howest en de studenten van Howest.

De werken omvatten:

het uitbreken van bestaande verhardingen
heraanleggen van betonblokken en betonstraatstenen
plaatsen van zitelementen
leveren en plaatsen van trekleidingen, trekbuizen en trekdraad.

De uitvoering kan volledig in beton gebeuren of naar een voorstel van de aannemer.

Hiervoor hebben we gunningscriteria voorzien in het bestek.
Deze gunningscriteria zijn:

30 % prijs
30 % materiaalkeuze en visualiteit
40 % bouwmethode en -constructie.

Conform artikel 26 §1, 1°a van de wet van 15 juni 2006 kan een beroep gedaan worden op
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

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

Besluit
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
21 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, S.
You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, I. Verschaete
10 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, P. Soens, R.
Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek nr. 2014/013-LV opgemaakt
op 16 mei 2014 door Team Planning & Openbaar Domein

Artikel 2
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1.  

2.  
3.  
4.  

als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking in toepassing van artikel 26§1-1°(a) van de wet van 15 juni 2006 met
volgende firma's:

naam straat nr postcode gemeente

NV Arbowar Driesstraat 80 8790 Waregem

Vandeputte Silvère Tuinen BVBA Vichtestraat 162 8540 Deerlijk

Boudry Antoon Lauwestraat 51 8511 Aalbeke

Wegenbouw Ockier Noordlaan 18 8520 Kuurne

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: BOUWAANVRAAG PLEINTJE BOTENKOPERSSTRAAT
aangepast.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1501_001.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014-13 - bestek.doc
Bijlage bij dit besluit: raming.xls

" 

10 juni 2014 20:43 — Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 20:44 — Bart Caron, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 20:45 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
"

21 2014_GR_00136 Workshopreeks Overleie - Eindrapport
workshopreeks Overleie ism Leiedal en
Jordi Farrando - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Midden 2011 werd het Toekomstplan Overleie en het Ontwikkelingskader Leieboorden
afgerond en door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze visiedocumenten vormden de basis
voor het uitwerken van een stadsvernieuwingsproject Overleie dat in 2012 door de
Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

In functie van de uitvoering van de diverse deelprojecten en sites in het gebied was nood
aan een bijkomend traject. Hier werd de opdracht gegeven aan Leiedal om ism de Spaanse
stedenbouwkundige Jordi Farrando een workshopreeks op te zetten. In de workshopreeks
-tussen najaar 2012 en eind 2013- werden diverse sites en ontwikkelingszones in het
gebied onder de loep genomen.
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Dit resulteerde in een inrichtingsplan per deelzone. Deze inrichtingsplannen worden nu
gebundeld in een eindrapport. Het eindrapport zal als referentiedocument dienen bij de
concrete uitwerking van de diverse sites en het openbaar domein.

Argumentatie
Binnen de workshopreeks Overleie werden onderstaande sites onder de loep genomen. Dit
resulteert in een inrichtingsplan dat voorbouwt op de doelstellingen uit het Toekomstplan
Overleie (GR 2011). De inrichtingsplannen vormen referentiedocumenten voor de
gefaseerde ontwikkelingen. De workshopreeks verliep in nauwe samenwerking met de
diverse stadsdiensten, externen (eigenaars, ontwikkelaars, schooldirectie,...). Tijdens
diverse infomomenten (Overleiecafé, magazine,...) werden de buurtbewoners
geïnformeerd en geconsulteerd rond bepaalde aspecten.

Volgende sites zijn in het eindrapport opgenomen:

Site De Kien

Deze site vormt onderdeel van de cluster 'Nieuw Overleie' en omvat 2 ontwikkelingszones:
De Kien zelf en de drankencentrale De Grijse. Er werd een inrichtingsplan uitgewerkt
waarbij de bebouwing danig wordt gepositioneerd zodat een 'doorwaadbaar' gebied
ontstaat met kleine zachte verbindingen en groene pleintjes. Hierdoor onstaat niet alleen
een groene en kwalitatieve woonomgeving, maar ontstaat ook nieuwe zachte verbindingen
binnen de wijk die bijdragen tot het connecteren van de Leie met het Astridpark. Binnen
het plan wordt voorzien in een mix aan grondgebonden woningen en appartmenten. De
site fungeert als woonerf waardoor een aantrekkelijke en gezinsvriendelijke omgeving
ontstaat. Binnen het plan werden ook de basiselementen voor het realiseren van een
ondergrondse parking en de Reepbrug onderzocht.

Site Museum

Deze site vormt ook onderdeel van de cluster 'Nieuw Overleie'. Binnen het plan wordt de
contour bepaald waarbinnen de private ontwikkeling kan gebeuren. Deze concentreert zich
evenwijdig met de Gasstraat waardoor een interessante ruimte ontstaat tussen de kade,
het museum en de nieuwe ontwikkeling. Deze ruimte kan functioneren als groen plein. De
ruimte voor het plein bestaat uit een 'stenen' omgeving en legt ook de link tussen de
Noordstraat en de Gasstraat. Het plan voorziet in een zacht afhellend plein waardoor de
relatie tussen museum en kade versterkt wordt. Gezien de aanleg wijzigingen in het
terreinprofiel vraagt wordt dit gekoppeld aan de private ontwikkeling.

Site Eandis

Deze site wordt gekenmerkt door een enorme technische complexiteit. Op de sites
bevinden zich diverse installaties (gas, electriciteit en data) en in- en uitgaande leidingen.
Daarnaast bevinden zich op de site diverse vervuilingszones die een aanpak vragen. Er
werd een plan uitgewerkt die voorziet in een bebouwingsstructuur die aansluit op de
bestaande woningen in de Rekollettenstraat en de Gasstraat. Ook hier wordt gekozen voor
een 'doorwaadbaar' gebied met zachte verbindingen, een centraal plein en groene
elementen. De verbindingen leggen de relatie naar het Astridpark en connecteren ook met
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de site De Kien waardoor een interessante nieuwe link ontstaat richting Leie. Parkeren
wordt ondergronds georganiseerd. De site wordt als woonerf aangelegd waardoor een
gezinsvriendelijke omgeving ontstaat. Het inrichtingsplan vormt het referentiedocument bij
het brownfieldproject voor de site.

Site Guldensporencollege

Doordat de schoolcampus de komende jaren een ware metamorfose ondergaat (nieuw en
renovatie) onstaat de opportuniteit om nieuwe verbindingen te realiseren en groene
ruimtes op de campus beter te benutten. Hierdoor kan de campus meer in relatie gezet
worden met de buurt en ontstaan mogelijkheden voor verregaande samenwerking tussen
school en stad ifv dubbelgebruik. Het inrichtingsplan vormt de basis voor verdere
afspraken inzake financiering, onderhoud, beheer,... De realisatie van het publiek domein
wordt voorzien aansluitend aan de bouwwerken op de campus.

Site Proosdijstraat - beluiken

Het bouwblok tussen de Proosdijstraat en de St-Elooiskerk wordt gekenmerkt door een
dichte en sterk verweven bebouwing in het binnengebied. In deze zone bevinden zich ook
3 beluiken. In de directe omgeving bevinden zich nog eens 2 beluiken. Er werd een
inrichtingsplan uitgewerkt waarbij voor 3 beluiken insteken gegeven worden ifv
opwaardering. Voor 2 beluiken is een structurele aanpak aan de orde. Hiertoe werd de
omgeving van de kerk onder de loep genomen waarbij een voorstel werd uitgewerkt die
kansen geeft aan het beluik op korte en lange termijn. Het Vercruysses Poortje is sterk
gelinkt aan site De Bolster en de ontwikkeling van de SHM Z-W-Vl in de Proosdijstraat.
Hiervoor werd een plan uitgewerkt die deze 3 onderdelen in relatie met elkaar zet en
waardoor ook nieuwe zachte verbindingen ontstaan en ruimte voor groen. Het plan
voorziet ook in mogelijkheden voor ontwikkelingen op langere termijn (loods Kint, Superba,
site De Pauw,...).

Astridpark-N50c-Warande

Het inrichtingsplan focust op het realiseren van een functioneel-recreatieve zachte
verbinding tussen Overleie en de Heulebeekvallei en de Warande. Er werd een
inrichtingsplan uitgewerkt die voorziet in 1) het herschikken van de padeninfrastructuur in
het Astridpark en de connectie tot de Weverstraat 2) de omgeving van Stade en de
parkingzones 3) de J. Vandervaertstraat 4) de inrichting van het tracé N50c 5) het kruisen
van de Heulebeek en aantakking op het fietspad op De Warande. Het plan voorziet in een
globale visie waardoor een duidelijk concept ontstaat dat ook bij een gefaseerde
ontwikkeling leest als één aansluitend geheel. Het plan geeft ook een aanzet voor het type
investeringen op korte en lange termijn.

Overleie Centrum en openbaar domein

Binnen dit deel werd de basisvisie voor de heraanleg van de Overleiestraat uitgetekend. Dit
plan vomt de basis voor de aanleg van de Overleiestraat (in uitvoering). Daarnaast werden
de basiselementen beschreven van belang bij een opfrissing van het St-Amandsplein.
Tenslotte werd een plan uitgewerkt voor de opwaardering van de aanpalende straten in
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het centrum van de wijk die pas op langere termijn worden heraangelegd. Hierbij wordt
sterk ingezet op het benadrukken van het woonkarakter van een heel aantal straten. Deze
straten worden dan ook verder vergroend. Daarnaast worden keuzes gemaakt op vlak van
materialen waardoor de leesbaarheid vergroot en verbindingen tussen diverse sites in de
wijk veiliger kunnen gebeuren. Dit plan vormt een leidraad voor toekomstige gefaseerde
investeringen binnen een globale aanpak/visie. Binnen het plan worden een aantal ideeën
aangereikt om op kortere termijn met kleine investeringen verbeteringen aan te brengen in
deze straten die bijdragen tot een verbetering van de leefbaarheid, kindvriendelijkheid,
stimuleren gebruik publieke ruimte,...

Binnen de workshopreeks werden ook andere sites verder uitgewerkt. Dit betreft:

Site Blekerij (diverse workshops ikv opmaak RUP)
Site Kortrijk Weide

De resultaten van deze workshops worden niet in dit eindrapport opgenomen omdat deze
deel uitmaken van een apart traject.

Het eindrapport vormt het referentiedocument (zowel intern als extern) voor een
gefaseerde ontwikkeling van de diverse sites en het publiek domein in Overleie. Het
rapport biedt een houvast voor de concrete uitwerking van diverse projecten, maar legt
steeds de link met de globale aanpak/visie.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het eindrapport workshopreeks Overleie uitgewerkt ism
Leiedal en Jordi Farrando. Het eindrapport bouwt voort op het Toekomstplan Overleie (GR
2011) en fungeert als referentiedocument voor de ontwikkeling van de diverse deelzones
en het openbaar domein op Overleie.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_deel5_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_Site-museum_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_Site-Guldensporencollege_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_Site-Eandis_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_Site-Astridpark_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_Site_DeKien_GR10juni14.pdf
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Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_OverleieCentrum_10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit:
Eindrapport_Workshopreeks_Site-Proosdijstraat_GR10juni14.pdf
Bijlage bij dit besluit: Eindrapport_WorkshopreeksOverleie_deel1-3_GR10juni14.pdf

" 

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
"

22 2014_GR_00122 Gaselwest. - Verslag en toelichting.
Jaarverslag 2013. -

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 20 juni 2014 stelt Gaselwest het jaarverslag
over 2013 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 18 december 2013.
Doel van de vereniging is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met
betrekking tot het distributiebeheer elektriciteit en gas.
De vereniging neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en is, behoudens afwijkingen in de statuten uit hoofde van de bijzondere
aard van de vereniging, onderworpen aan het wetboek van vennootschappen.

Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 20 juni 2014 stelt Gaselwest het
activiteitenverslag 2013 en het financieel verslag 2013 voor.

Analoog aan artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
geeft een bestuurder van Gaselwest aan de gemeenteraad toelichting in een openbare
vergadering van de raadscommissie.

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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Artikel 1
akte te nemen van de toelichting bij het activiteitenverslag 2013 en het financieel verslag
2013 van Gaselwest.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 00._Oproeping_Vlaamse_gemeenten.pdf
Bijlage bij dit besluit: 01._Activiteitenverslag_2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Samenvatting_Jaarverslag_2013_Gaselwest.pdf
Bijlage bij dit besluit: 02._Financieel_verslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten GASELWEST 18-12-2013.pdf

" 

10 juni 2014 20:53 — Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 20:55 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 20:58 — Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting

Bert Herrewyn
Communicatie en Recht
"

23 2014_GR_00149 VZW MKKJ - Aanwijzing van de nieuwe
leden in de bestuursorganen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geï;mporteerde systemen
Oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap voor de werking maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren in Kortrijk

Aanleiding en context
Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 13/01/2014 werd beslist over te gaan tot de
oprichting van een nieuw gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, met name
"VZW Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren". De uiteindelijke naam van de
VZW zal zo spoedig mogelijk definitief bepaald worden door de algemene vergadering van
de VZW.

Deze VZW heeft als missie (art. 3 ontwerpstatuten):

De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende
taken van gemeentelijk belang, met name: Het Kortrijks jeugdwelzijnswerk stelt zich tot
doel de persoonlijke en maatschappelijke integratie, emancipatie én participatie van
alle  kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest
kwetsbare. Dit wil het doen door:
1.     Organiseren en stimuleren van laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht
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vrijetijdsaanbod
2.     Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

Tot de oprichting kan echter pas worden overgegaan nadat de
gemeenteraadsbeslissing hiertoe wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Met het Ministerieel besluit d.d. 05/05/2014 keurde de Vlaamse Regering de oprichting bij
gemeentereaadsbesluit d.d. 30/01/2014 van "VZW Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen
en Jongeren (met naam onder voorbehoud)" in de vorm van een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap goed.

Argumentatie
Tengevolge van de goedkeuring door de Vlaamse Regering (cfr. supra) is de VZW nu
effectief opgericht en kunnen de verdere stappen gezet worden, met name het
samenstellen van bestuursorganen voor de nieuwbakken gemeentelijke VZW. De
gemeenteraad wordt hierbij dan ook verzocht akte te nemen van het Ministerieel Besluit
d.d. 05/05/2014.

Wat betreft  (AV) van de VZW, wordt de gemeenteraad,de algemene vergadering
overeenkomstig art. 6 en 8 van de ontwerpstatuten, verzocht om:

(1) zes gemeenteraadsleden af te vaardigen die de stad Kortrijk in de AV zullen
vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk worden door de
gemeenteraad uit haar leden gekozen en handelen overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad. De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordracht
vanuit elke politieke fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden
van deze politieke fractie;

(2) akte te nemen van de zeventien vertegenwoordigers van de jeugdsector, waarvan er
11 door de sector gekozen zijn begin mei en 6 door het College van burgemeester en
schepenen in zitting van 26/05/2014, die namens de sector worden voorgedragen. De AV
beslist over de aanstelling van alle voorgedragen leden.

Wat betreft  (RvB) van de VZW, wordt de gemeenteraad,de raad van bestuur
overeenkomstig art. 23 van de statuten, verzocht om elf bestuurders voor te dragen,
waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht dient elke fractie een
vertegenwoordiging te waarborgen en ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden
mogen van hetzelfde geslacht zijn.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 246, §2

Statuten van VZW MKKJ, artikel 6, 8 en 23

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is ook bevoegd op basis van artikel 6, 8 en 23 van de statuten van VZW MKKJ.

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

56 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

 

Artikel 1
Akte te nemen van het Ministerieel Besluit d.d. 05/05/2014 houdende goedkeuring van de
oprichting bij gemeenteraadsbesluit d.d. 13/01/2014 van de "vzw Maatschappelijke
Kwetsbare Kinderen en Jongeren" in de vorm van een gemeentelijk extern
verzelfstandigd agentschap

Artikel 2
Volgende zes gemeenteraadsleden af te vaardigen als vertegenwoordigers van de Stad
Kortrijk in de algemene vergadering van VZW Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en
Jongeren:

Namens Open VLD: Marie-Claire Vandenbulcke
Namens N-VA: Catherine Waelkens
Namens sp.a: Bert Herrewyn
Namens CD&V: Francis Rodenbach
Namens Groen: Catherine Matthieu
Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Artikel 3
Akte te nemen van de 17 vertegenwoordigers van de jeugdsector (de eerste 11 gekozen
door de sector; de laatste 6 door het CBS in zitting d.d. 26/05/2014) in de algemene
vergadering van VZW Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren:

Jan Deduytsche
Filip Coussee
Claudine Van Der Hoogerstraete
Sarah Depoortere
Nathalie Pinoy
Rino Vande Putte
Frank Derycke
Warda El-Kaddouri
Trui Vandenberghe
Griet Pype
Bart Caes
Mia Cattebeke
Tom Vermeir
Ann Van Damme
Nathalie Vandenameele
Steven Geerolf
Inge Platteeuw
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Artikel 4
Volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur van VZW Maatschappelijke Kwetsbare
Kinderen en Jongeren voor te dragen:

Namens Open VLD: Eline Brugman
Namens Open VLD: Stefanie Demeyer
Namens N-VA: Catherine Waelkens
Namens N-VA: Dominique Vanbossele
Namens sp.a: Bert Herrewyn
Namens sp.a: Nathalie Deschacht
Namens CD&V: Bram Verschuere
Namens CD&V: Carol Leleu
Namens CD&V: Johan Coulembier
Namens Groen: Marleen Dierickx
Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Ministerieel besluit ter goedkeuring.pdf
Bijlage bij dit besluit: Voordrachtsakten.pdf
Bijlage bij dit besluit: Vertegenwoordigers jeugdsector.pdf

" 

10 juni 2014 20:58 — Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 20:59 — Wout Maddens, schepen verlaat de zitting

De Warande
"

24 2014_GR_00114 Vzw De Warande - Jaarrekening en
jaarverslag 2013 vzw De Warande -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de vzw De Warande leggen we conform het
samenwerkingsakoord ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

In het jaarverslag zijn alle gerealiseerde acties uitgesplitst volgens de 4 stedelijke
opdrachten: beheren van een open speeldomein, expertiseontwikkeling voor kinderen en
jongeren tijdens de vrije tijd, beheren van een jeugdverblijfscentrum en het ondersteunen
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van het plaatselijk verenigingsleven. De jaarrekening toont het financiële kader waarbinnen
deze acties gerealiseerd werden. De Algemene Vergadering van vzw De Warande heeft het
jaarverslag en de jaarrekening 2013 goedgekeurd in vergadering van 03 april 2014.

Argumentatie
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 en
goedgekeurd.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet De Warande de jaarrekening en het
jaarverslag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering
van de vzw De Warande de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 goedgekeurd in
vergadering van 03 april 2014.

Resultatenrekening 2013.
Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten € 309.253,35 bedragen en de uitgaven
€ 252.046,67.

Dit geeft een bonus van € 57.206,68.

Er is beslist om een deel van deze bonus te gebruiken als investeringsbudget 2014 voor
een aantal investeringen en het overige bedrag in te schrijven bij bestemde fondsen i.f.v.
het masterplan (fase 2: gebouwen).

De resultatenrekening werd nagezien en geodgekeurd door de door de gemeenteraad
aangestelde comissaris.

Jaarverslag 2013.
Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van vzw De Warande.

 Voorwoord

Begin 2013 zijn de grote veranderingen aan het buitenterrein voltooid. Wat resteerde
waren de minder aangename werken die het meeste inspanning vragen om op te lossen.
We denken daarbij aan speeltoestellen die afgekeurd zijn, wandelpadverlichting,
wateroverlastproblemen e.d. Hoewel we er veel tijd en energie instaken bleven een aantal
van deze problemen zonder resultaat.

2013 was ook het jaar waar we de statuten van de vzw wijzigden en daarna ook een
nieuwe algemene vergadering en raad van bestuur samenstelden. We hernieuwden de
afsprakennota en samenwerkingsovereenkomst met Stad Kortrijk, die hun
meerjarenplanning in dit jaar opmaakte.

Om de nieuwe buurttuin een doorstart te geven, zochten we een samenwerking met een

59 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  
3.  
4.  

projectgroep van IPSOC, die een mooi pakket samenstelde. Ook startten we een brede
school traject met de basisschool van Heule Watermolen op.

Omdat de stad een nieuw organogram aan het implementeren was, zagen we eind 2013
ook een coördinatorwissel voor de vzw.

 Dit jaarverslag is opgebouwd volgens de vier prioritaire functies.

beheren van het open speeldomein
expertise ontwikkelen rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
exploiteren van het jeugdverblijfscentrum
ondersteunen van het plaatselijk verenigingsleven

1.  beheren van het open speeldomein

inleidende informatie
Behalve de wandelpadverlichting is het ganse buitenterrein in 2013 klaar en afgewerkt.
Gebruikers vinden hun weg terug naar de Warande en uit verschillende reacties blijkt dat
de veranderingen enerzijds heel positief en anderzijds met een kritische noot onthaald
worden. Algemeen vindt men de veranderingen mooi, maar de speelwaarde minder dan
vroeger. Sommigen beschrijven het domein met ‘woekerend onkruid’, terwijl nog anderen
termen als ‘de zuurstof van Kortrijk’ aanhalen.

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

landschapspark

We merken dat het oorspronkelijke gedeelte van het domein het best bekend blijft bij vrije
gebruikers, vooral jeugdverenigingen vinden de weg naar het landschapspark moeilijk.
Wandelaars verkiezen op de verharding te blijven in plaats van hun eigen wegjes te
creëren door de bloemenweides. Scholen en kampgroepen moesten met hun activiteiten
richting landschapspark begeleid worden, en de afwezigheid van elektriciteit/water/sanitair
blijkt een gemis. De kampgroepen in de zomerperiode maakten goed gebruik van deze
zone voor hun activiteiten.

hondenloopweide

De hondenloopweide is wel goed bekend bij hondeneigenaars, maar werd in het begin als
een beetje saai ontvangen. Daarom plaatsten we de buisglijbaan die we recupereerden in
deze weide. Enkele eigenaars brachten zelf wat ballen mee.

De grote poorten om de weide af te sluiten zijn niet goed ontworpen geweest. De
oorspronkelijke installatie door de aannemer (Equinan) was niet 100% goed uitgevoerd, en
we hebben er het ganse jaar door problemen mee gehad. Hoewel de directie leefmilieu
voor hondenpoepzakjes en de ophaling ervan zorgde, komen er toch klachten dat de weide
als groot toilet gebruikt is.
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publieke barbecue

De publieke barbecue kende een goede start. In het totaal werd er vijftien keer
gereserveerd, goed voor een bereik van honderdvijftig Kortrijkzanen. Aanleveren zonder
auto en het niet vinden van de (openbare) toiletten waren de grootste problemen die de
gebruikers aangaven.

We hebben een plannetje met de locatie van de toiletten aan het reglementbord
gehangen, plaatsten picknicktafels en wat vuilniscontainers in de onmiddellijke omgeving.

Na de zomerperiode werd het project positief geëvalueerd en op vraag van de gebruikers
doorgetrokken naar een permanent aanbod. Tot op heden durfde één enkeling een
winterbarbecue aan.

picknickzone

De picknickzone zoals die bedoeld was in het ontwerp, tussen de fruitbomen, is nog niet
echt

als dusdanig gebruikt, maar het picknicken heeft zeker zijn plaats gevonden op de
Warande. We merken dat de zone rond het centraal plein, de circustent, de tafel aan het
trekvlot en die op het terras de favorietste plekjes waren.

speelpleinzone

De meeste kinderen konden wel overweg met de aangeboden natuurlijke spelimpulsen.
Het vlot over de Vlaanderenbeek is een publiekslieveling, net als de speelbeek en vijver.
Ook schommelen blijft bij jong en oud een favoriete bezigheid. Het ruimtenet blijft
eveneens een trekpleister.

In het kleuterterrein moesten we het piratenschip en de brandweerwagen ontmantelen
omdat deze toestellen afgekeurd waren door keuringsorganisme Kinderspel. Daardoor mist
dit stuk van het terrein wel wat spelimpulsen. Bij de lagere schoolkinderen is vooral de
vraag naar een toren, schommel, uitgetekend gocartparcours en een voetbalveldje ons
opgevallen.

Vrije gebruikers vinden wel de weg naar het centrale plein om te voetballen, skaten en
‘hangen’ zonder problemen. De circustent is een favoriete ‘spot’ geworden. De locatie van
de tent is ideaal, ze overleefde zonder problemen de zomerstormen. Enkel de spanlinten
moesten nu en dan aangespannen worden. Er is ook één gaatje in het dak gevonden bij
het opbergen.

De kabelbaan is door het niet correct terugplaatsen kapot gegaan en de aannemers
weigeren tot nu toe deze te herstellen.

onthaal, informatie en promotie
Om de gebruikers wegwijs te maken stelden we medio juni een aantal acties voor. Zo
zouden we de ramen van het bureel beplakken met een folie, een vlag aan de top van de
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conciërgewoning hangen, de borden aan de ingangen overplakken en zelfgemaakte
wegwijzers op het terrein plaatsen.

Onze ontwerpen moesten eerst nog eens voorgelegd worden aan de dienst grafische van
Stad Kortrijk. Het duurde tot september voor we een eerste versie van de ontwerpen voor
folder en borden ter inzage kregen. Omdat ondertussen een aantal nieuwe zaken in de
pipeline zitten die grote impact op de circulatie op het terrein zullen hebben (heraanleg
dienstweg Vlaanderenstraat en aanleg dienstweg R8) krijgt deze actie een vervolg in 2014.

In 2013 plaatsten we wel al een aantal krijtborden op strategische plaatsen langs het pad.
We voelen aan dat het gebruik ervan nog moet groeien bij volwassenen. Kinderen
gebruiken ze wel al regelmatig. Samen met Studio Basta maakten we wel een grondplan
voor de gebruikers van het jeugdverblijfscentrum.

2.  expertise ontwikkelen rond vrije tijd voor kinderen

inleidende informatie
Onder deze opdracht verstaan we enerzijds expertise over spelen ontwikkelen en
anderzijds een eigen vrijetijdsaanbod aanbieden. In de praktijk gaat het om de organisatie
van de inclusieve speelpleinwerking. Daarnaast gaan we op zoek naar partnerschappen
waarbinnen we projecten opzetten over maatschappelijk relevante thema’s binnen de
vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Zo zijn we sinds 2011, op vraag Team Jeugd
van de stad, gestart met een mobiele speelpleinwerking in de binnenstad. Een ander nieuw
project is de kindgerichte buurttuin waar we dit jaar voorbereidend denkwerk hebben
verricht.

Hieronder maken we eerst een inhoudelijke evaluatie van de diverse doelstellingen en
acties.

2.1.      Speelpleinwerking Wasper

Kinderaantallen

In 2013 kwamen er 933 verschillende kinderen naar de speelpleinwerking, in totaal waren
die goed voor 7848 inschrijvingen. Dat is een gemiddelde van 8,5 dagen per kind. 
Opvallend is de grote stijging van het aantal kleuters: van 206 kleuters in 2011 naar 283
kleuters in 2012 tot 350 kleuters in 2013. Voor het eerst is de groep van 3 tot 6 jaar de
best vertegenwoordigde leeftijdsgroep op de speelpleinwerking.

 In de totale cijfers merken we een daling ten opzichte van 2012 (wat een recordjaar was).
Bij het bekijken van de cijfers en tabellen (zie verder) hebben we met de animatoren
volgende mogelijke verklaringen geformuleerd:

-       De krokusvakantie was koud en het heeft veel gesneeuwd.

-       Er was geen werking tijdens de kerstvakantie

-       Verlofdagen in vakantieperiodes waren vaak midden in de week, waardoor ouders de
brug maakten
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(Hoofd)animatoren vingen bij ouders en kinderen op dat kinderen ook thuis bleven omdat
ze het terrein als minder leuk ervaren, ze enkele speeltoestellen missen en omdat het in
2012 zo modderig was.

inclusieve werking

We hebben dit jaar 23 kinderen geregistreerd in de zilvergroep. We kunnen dit enkel doen
als de ouders dit effectief zo aangeven. In de praktijk zijn er wel meer kinderen die extra
aandachtsbegeleiding nodig hebben, maar we hebben daar geen cijfermateriaal van.

De 23 geregistreerde kinderen kwamen samen 316 dagen naar het speelplein, een
gemiddelde van 14 keer per kind. Eén van de zilvers kwam zelfs 52 van de in totaal 57
werkingsdagen naar de inclusieve Wasperwerking.

spelsysteem en activiteiten

Het halfopen spelsysteem werd positief geëvalueerd. Doordat er zowel vaste,
gestructureerde activiteiten als vrije spelmomenten zijn vinden alle kinderen hun gading. 
Een volledig open spelaanbod is momenteel (nog) niet aan de orde omdat de draagkracht
van de animatoren (nog) niet groot genoeg is om in alle omstandigheden een kwalitatief
open aanbod aan te bieden.

De kwaliteit van de activiteiten is over het algemeen goed, al hangt dit sterk af van welke
animatoren op welk moment op het speelplein staan. Gezien er veel nieuwe en jonge
animatoren bijkwamen in 2012 is het normaal dat ze hierin nog de nodige ervaring moeten
opdoen. Doorheen het jaar werden er 7 vormingen aangeboden door diverse
vormingsdiensten (VDS, Koning Kevin, Don Bosco, Globelink), aangevuld met vorming
georganiseerd door de speelpleinverantwoordelijke en de stuurploeg. Aandachtspunten
waren begeleidershouding, kwaliteit en zorg binnen de kleuterwerking en creativiteit in het
algemeen. We merken dat de vorming effect heeft maar dat het belangrijk blijft hier
geregeld naar te verwijzen.

 Stuurploeg

De stuurploeg bestaat uit de beroepskracht en een aantal (12 à 15) kernvrijwilligers en is
verantwoordelijk voor het vertalen van de missie en visie en 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 en gaat ook
één keer per jaar samen op weekend.

 Evaluatie actiepunten 2013

-       De bestaande monibundel werd aangevuld met een overzichtelijk basisdocument in
zakformaat.

-       De voorbereiding van activiteiten verloopt meer gestructureerd, we moeten de
vrijwilligers nog meer aansporen om elkaar bij te staan en te versterken tijdens de
voorbereidingsmomenten.
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-       Een vaste dag-en weekstructuur werd overzichtelijker en makkelijker raadpleegbaar
gemaakt.

-       Logistieke en administratieve taken voor de speelpleinverantwoordelijke en de
hoofdanimatoren werden tot een minimum beperkt waardoor de aandacht kon gaan naar
de meer pedagogische taken binnen de werking.

-       Bij inschrijving kunnen kinderen aangeven of ze aansluiten bij de zilvergroep, op die
manier is het makkelijker om gericht te communiceren. We merken wel dat niet alle ouders
dit (willen) melden.

-       De kapstokken bij zowel de kleuters als de lagere school kregen een nieuwe plaats.
Hierdoor werden speellokalen beter benut en was het makkelijker om de vestiaire
overzichtelijk en proper te houden.

-       Door het plaatsen van een circustent werd de overdekte speelruimte aanzienlijk
vergroot.

 

2.1 De Pretmobiel: een mobiele speelpleinwerking

inleidende informatie

Op vraag van Team Jeugd startte De Warande in 2011 met een mobiele speelpleinwerking.
Het idee is om een heel laagdrempelig en flexibel spelaanbod aan te bieden in de
binnenstad van Kortrijk.

 De Pretmobiel is een grote aanhangwagen vol spelmateriaal. Een groep begeleiders staat
in voor de activiteiten en spelimpulsen. Het gaat om een namiddagwerking en is gratis. Je
hoeft niet in te schrijven waardoor het een zeer laagdrempelig initiatief is. De werking
verhuist wekelijks van locatie, meestal van park naar park.

De werking heeft een kindgerichte invalshoek en ondersteunt ‘spelen om te spelen’ in de
openbare ruimte van de stad. De Pretmobiel is een aanvulling op andere speelinitiatieven
zoals de vaste speelpleinwerking Wasper op het Warandedomein.

Door het flexibel opzet van de speelpleinwerking prikkelen we ouders, buurtbewoners en
verenigingen om te participeren. Elke speelruimte heeft zijn eigen identiteit die door de
kinderen en de buurtbewoners op een speelse manier kan worden ontdekt. Door
sporadisch een vereniging te betrekken bij de werking, proeven kinderen ook van nieuwe
activiteiten.

 acties die naar voor werden geschoven voor 2013

groeien van een mobiele speelpleinwerking naar een integraal buurtgericht
speel-initiatief
de flexibiliteit van het concept verfijnen door de uitbouw van een satellietwerking
(pretbakfiets)
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de samenwerking met de buurt optimaliseren door opstart van een participatietraject
toeleiding naar het reguliere vrijetijdsaanbod

2.2.      vrijwilligersbeleid

inleidende informatie

Een vrijwilligersbeleid maakt onlosmakelijk deel uit van het ganse speelpleinbeleid en is
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.

 De potenties en competenties binnen de ploeg hebben een grote impact op de kwaliteit
van de werkingen. Een goed 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.

huidige animatorenploeg

We hebben dit jaar opnieuw heel wat nieuwe animatoren mogen verwelkomen, 37 in
totaal. Een trend die zich echter al enkele jaren doorzet is dat ze er bewust voor kiezen om
een beperkter engagement op te nemen. Dit vertaalt zich in minder dagen of weken op het
speelplein per animator. Hierdoor gaat er een deel ervaring verloren en zijn er weken
geweest waarin we moeite hadden om voldoende animatoren in te zetten. 
Sommige animatoren stonden dan weer wel heel wat weken op de werking. Dit was zowel
naar hoeveelheid als naar intensiteit behoorlijk zwaar. 
Vooral tijdens de zomervakantie voelden we dat er soms wat te weinig ervaring aanwezig
was. Elke week hebben we veel nieuwe animatoren moeten inpassen, hierbij was het niet
altijd makkelijk om een goed evenwicht te vinden tussen animatoren mét en animatoren
zonder ervaring. 

logistieke vrijwilligers

Het blijft moeilijk om hier de juiste mensen voor te vinden. Enkele (ervaren) animatoren
geven wel aan hier interesse in te hebben maar blijven best zo lang mogelijk op de
speelpleinwerking staan. We zoeken best een ander kanaal om de catering te verzorgen,
eventueel via studenten die een opleiding (groot)keuken volgen.

 sfeer binnen de vrijwilligerswerking

De sfeer onder de animatoren is goed tot zeer goed te noemen. De groep hangt goed aan
elkaar en nieuwe animatoren vinden rap hun plek in de groep. Er wordt hierin ook geen
onderscheid gemaakt tussen kleutermoni’s, lagermoni’s of pretmobielmoni’s. 
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De moni-activiteiten, zowel tijdens de vakantieweken als tijdens het jaar, kennen een
steeds groter succes. We zijn in 2013 gestart met een maandelijks speelpleincafé en
merken dat de animatoren hier heel enthousiast over zijn. 
Er werd beslist dat de animatoren in 2013 niet meer konden blijven slapen op De Warande.
Dit heeft wel een impact op de sfeer ’s avonds omdat de animatoren steeds vroeger naar
huis gaan. Met de stuurploeg bekijken we hoe we hier op een verantwoorde manier een
oplossing voor kunnen bieden.

Vrijwilligerswerving

Onze belangrijkste manier van werven, het werfweekend, blijft nog steeds een succes. We
nodigen alle 16-jarigen via een brief en via publicaties in de (stads)krant uit voor een gratis
vormingsweekend op De Warande. Gezien een attest ‘animator in het jeugdwerk’ geen
voorwaarde is om op de speelpleinwerking te staan is dit een uiterst belangrijk weekend
om jongeren op te leiden. Dit jaar namen er hier 24 jongeren aan deel waarvan er 23
effectief ingezet werden tijdens de zomervakantie. 
De scholentournee heeft een minder duidelijk effect maar blijft ongetwijfeld belangrijk. De
stuurploegen van Wasper en Kasper (speelpleinwerking van De Stroom vzw in Wevelgem)
slaan hiervoor de handen in elkaar en zullen in 2014 de formule herzien. 
Doorheen het jaar zijn er ook heel wat jongeren zich komen aanmelden. Vaak zijn dit
vrienden of familieleden van animatoren of jongeren die een cursus gevolgd hebben en
stage willen lopen op Wasper.  

investeren in de stuurploeg en jaarwerking en vorming

De stuurploeg kent een sterke basis en wordt voldoende aangevuld met jonge
enthousiastelingen. Met de stuurploeg komen we één keer per maand samen en gingen we
onlangs voor de eerste keer samen op weekend. De stuurploeg krijgt een grote
verantwoordelijkheid en weet deze ook te appreciëren.
Binnen de stuurploeg houdt een werkgroep zich bezig met de jaarwerking, in de vorm van
het speelpleincafé. Deze maandelijkse bijeenkomst voor animatoren kan gekoppeld worden
aan een vormingsmoment en is de ideale gelegenheid voor animatoren om elkaar beter te
leren kennen en voor nieuwe animatoren om de sfeer te komen opsnuiven.

 jongeren met een beperking binnen de moniwerking

In 2012 waren er twee animatoren met een beperking actief in de werking. Gezien dit niet
altijd evident is stellen we per week twee buddy’s aan die deze jongeren van dichtbij
begeleiden. Deze begeleiding kunnen we niet elke week voorzien, de momenten waarop de
jongeren met een beperking komen naar het speelplein lopen dan ook gelijk met de weken
waarop we een buddy kunnen voorzien.
De jongeren kennen de werking ondertussen goed en weten wat er van hen verwacht
wordt, het blijft echter noodzakelijk om geregeld bij te sturen. Dit werd met de stuurploeg
ook positief geëvalueerd.

cijfers | vrijwilligerswerking
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 Algemeen

In 2013 waren er 108 vrijwilligers aan de slag op De Warande. 98 hiervan werden ingezet
op Wasper en/of De Pretmobiel, 11 personen stonden specifiek in voor logistieke taken
(keuken, bureau, terrein). Een tiental vrijwilligers stond zowel op de speelpleinwerking als
in de keuken. Een animator staat gemiddeld 9 dagen op het speelplein. 

Van de 98 vrijwilligers op de speelpleinwerking waren er 34 nieuwelingen. 23 jongeren
namen deel aan het werfweekend, 11 anderen hebben zich spontaan gemeld of kwamen
mee met een vriend(in) die al actief was op de werking. 

We merken duidelijk dat er meer meisjes actief zijn op de werking dan jongens. Meisjes
kiezen ook vaker voor de jongste leeftijdsgroepen terwijl jongens liever oudere groepen
begeleiden.

 Bijna 3 op 4 vrijwilligers wonen in Kortrijk of Heule, de andere vrijwilligers komen
voornamelijk uit deelgemeenten of aangrenzende gemeenten (Kuurne, Gullegem,
Moorsele, Harelbeke).

77% van de vrijwilligers is 18 jaar of jonger. Dit toont aan wat eerder al gezegd geweest
is, namelijk dat het engagement van vrijwilligers korter wordt. 13% van de vrijwilligers is
20 jaar of ouder, hier zijn vooral hoofdanimatoren en logistiek vrijwilligers in opgenomen.

Het overgrote deel van onze vrijwilligers hebben geen attest. Dat is op zich geen probleem
maar we merken wel dat animatoren met een attest een grotere garantie zijn op kwaliteit.
Dit proberen we op te vangen door geregeld vormingen te organiseren, zowel doorheen
het jaar als tijdens vakantieweken. 
Tijdens en na elke vakantieweek worden de vrijwilligers geëvalueerd en gecoacht, daarbij
proberen we telkens animatoren zonder attest toe te leiden naar een vormingsorganisatie
die cursussen organiseert waarbij ze een attest kunnen behalen.

In 2013 hadden we 8 animatoren met een attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’. Dit zijn
onmisbare figuren binnen de werking en hebben elk dan ook heel wat weken op de
werking gestaan. Tijdens bepaalde weken in de zomervakantie hebben we animatoren
zonder attest van hoofdanimator toch die functie toebedeeld. Deze personen werden
aangespoord een cursus te volgen en hebben dit ook gedaan waardoor we in 2014
minstens 5 nieuwe hoofdanimatoren mogen verwelkomen. We streven ernaar om 1
animator per 7 kinderen te voorzien. Volgens deze tabel voldoen we hier ruimschoots aan.
Nuance hierbij is wel dat hier ook de zilvermoni’s in opgenomen zijn. Deze animatoren
staan in voor aandachtsbegeleiding voor kinderen met een beperking en de verhouding
hiervan is 1 animator per 3 kinderen. 
Gezien dit gemiddelden zijn kwam het ook wel eens voor dat we minder dan 1 animator
per 7 kinderen hadden maar dit heeft nooit voor noemenswaardige problemen gezorgd.

2.4.      Samentuin De Groenter

inleidende informatie
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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.

Werkgroep en integratie in speelpleinwerking

 ‘Samentuin de Groenter’ werd opgericht en bestaat uit een vaste kern van een vijftal
personen. Ze kwamen in 2013 negen keer samen om te werken in de tuin, bijna op
maandelijkse basis. Dankzij hun aanplant van onder meer courgetten, pompoenen en
aardappelen konden de kinderen van de speelpleinwerking genieten van soepen uit eigen
tuin.

Onder begeleiding van de werkgroep knutselden de tieners in een tweedaags zomerproject
een kippenhok in elkaar. Na het migreren van de kippen richting ander dierenpark
verwijderde de technische ploeg dit kippenhok. Tijdens de zomervakantie stelde de
werkgroep een ‘boerderijmoni’ aan die met een aantal kinderen de plantjes ging water
geven en de dieren voederen.

brede school

VBS de Watermolen kwam bijna elke week op vrijdag en maandag naar de buurttuin. Twee
klasgroepen van het derde leerjaar en één van het eerste leerjaar namen deel. Voor de
zomervakantie oogstten de kinderen zelf om mee te nemen naar school.

Een aantal ouders dat het onderhoud tijdens de zomervakantie op zich nam mocht ook een
deel van de opbrengst voor zich houden. Met de subsidie brede school kocht de Warande
voor de school wat tuinmateriaal aan, dat in het tuinhuisje gestockeerd is. In 2014 loopt
het tuinierenproject gewoon door, zonder de financiële projectsubsidie.

projectgroep ipsoc

Vanaf half april tot half juni 2013 kwam een projectgroep van Ipsoc naar De Warande om
een kindgericht aanbod voor de buurttuin te ontwikkelen. De tegeltuin, de flessenserre, het
kurkbord en het educatief pakket dat erbij hoort waren hun uitgevoerde ideeën.

Na het project zijn er geen goede afspraken rond onderhoud gemaakt. Dit resulteerde in
het feit dat zowel tegeltuin als serre volledig overwoekerden. De logistieke vrijwilligers die
ondersteuning boden in de zomervakanties maakten een fout bij een poging om het
onkruid te verwijderen. Ze namen ook het stenenraster weg, waardoor de tegeltuin niet
meer te herstellen was.

dag van het park

In samenwerking met de collega’s van de dienst leefmilieu organiseerden we de dag van
het park editie 2013 rond de centrale as van de buurttuin.

Op het programma stonden workshops permacultuur, stadslandbouw, cupcakes versieren
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en een plantenruilbeurs. Er was een fairtrade cocktailbar, koffie en taartbuffet en muzikale
begeleiding van een fanfare. Op het landschapspark boden we sport en spelactiviteiten
zoals kubb, speedminton, boogschieten en trampolinespringen aan.

We kunnen spreken over een groot succes.

Cijfergegevens zijn niet ter beschikking omdat er geen duidelijk onderscheid kon gemaakt
worden wie specifiek voor de dag van het park naar de Warande afgezakt was, er waren
ook een aantal jeugdbewegingen hun eigen activiteiten aan het spelen op domein.

3.    uitbaten van het jeugdverblijfscentrum

inleidende informatie
De Warande blijft erkend als jeugdverblijfscentrum type C door toerisme Vlaanderen. Door
de werken aan de jeugdherberg Groeningeheem in Kortrijk kregen we een aantal
doorverwezen nieuwe klanten. We hebben daar geen exacte data van kunnen bijhouden.

hoofdaccent       

optimale exploitatie van het verblijfscentrum en nieuwe gebruikers
aantrekken

We waren van plan om een nieuwe folder voor het verblijfcentrum te versturen in het
najaar van 2013. Zoals al vermeld waren er een paar problemen met het ontwerp zodat
deze actie doorgeschoven werd naar 2014.

In 2013 draaide het verblijfcentrum een zeer positief jaar, zoals uit de cijfers en de
rekening blijkt. Zo waren er maar twee weekends over het ganse jaar waarbij er geen
enkel lokaal gebruikt werd.

infrastructuur: uitgevoerde werkzaamheden en aankopen

polyvalente lokalen: meer stopcontacten voorzien in alle lokalen
Wi-Fi (draadloze internet verbinding) over het volledige domein
slaappaviljoenen: schilderwerken, gedeeltelijk uitgevoerd
sloten en sleutels: wegens slijtage aankoop van enkele nieuwe sleutels en sloten
stockage dranken: ruimte herinrichten voor efficiënter beheer
atelier: herinrichten en meer stockageruimte creëren en een nieuwe poort plaatsen.
onderhoud: aankoop van een tweede vloerschrobmachine
afsluitingen: i.k.v. speelpleinwerking op een aantal plaatsen extra afsluitingen voorzien
keuken: herstellen van de braadslede in de grote keuken
nieuwe interventie en evacuatieplannen opgemaakt en geplaatst in alle lokalen.

 

Het dak van de slaappaviljoenen (3, 4, 5) is dringend aan herstelling/vervanging toe. Dit
probleem werd al aangekaart bij de directie Facility. Het verder investeren in de huidige
infrastructuur hangt samen met beslissingen rond het plaatsen van een nieuw polyvalent
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gebouw en werd in de loop van 2013 verder besproken.

We hebben contact opgenomen met toerisme Vlaanderen en een mondelinge afspraak om
in 2014 een infrastructuursubsidie van 40% te verkrijgen. De overige 60% zal van budget
via Stad Kortrijk komen. Eind 2013 werden alle voorbereidende werken voor het
subsidiedossier aangepakt en begin 2014 wordt er met de directie Facility samengezeten
om drie offertes te verkrijgen. De realisatie wordt voorzien tegen ten laatste juni 2014.

masterplan: gebouwen

Het financiële klimaat om een investering van om en bij de vijf miljoen euro te dragen is er
momenteel niet, noch bij de vzw, noch bij de stad, zelfs met subsidies van Toerisme
Vlaanderen. Daarom hebben we een stappenplan opgezet om de gebouwen gefaseerd te
vervangen.

In de eerste fase willen we de ruimtes uit het lange gebouw vervangen op het gedeelte
van het voetbalveld en struweelzone kant Branding. Dit gebouw zal tegen eind deze
legislatuur gerealiseerd zijn. Daarna kunnen we overgaan tot het herbestemmen van het
lang gebouw tot shelter. (2017)

In een tweede fase willen we de bestaande slaapzalen, keukens en refters, douches en
beheersfuncties bijbouwen aan het nieuw gerealiseerde gebouw. Na het uitvoeren van
deze aanbouw breken we slaapzalen etc… terug af. Dit hopen we gerealiseerd te krijgen in
de legislatuur 2018-2024.

4.    ondersteunen van het lokaal verenigingsleven

inleidende informatie
Deze vierde pijler van de werking van de Warande werd nooit in de diepte omschreven.
We beschouwen het aanwezig zijn van een groot gratis speeldomein en de mogelijkheid
om zaaltjes te huren tegen een voordeeltarief op zich al een grote ondersteuning. Veel
verenigingen maakten daar ook gebruik van. Voor het eerst kunnen we ook een aantal
gezichten plakken op de gebruikers uit de buurt.

lokale jeugdverenigingen op het terrein

wekelijks

Chiro Tsjoef uit Heule Watermolen
Chiro Stine uit Heule

 

maandelijks

 KSJ Pius X uit Kortrijk
Chiro Sint-Pieter uit Kuurne

regelmatig
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 Scouts Robrecht van Bethune uit Heule
Chiro Knipoog uit Kortrijk
Chiro Don Bosco uit Kortrijk

andere lokale verenigingen
 KWB Heule-Watermolen

Mountainbiketocht
Kookcursus

Straatcomité Heirweg

Nieuwjaarsreceptie
Straatfeest
Paaseierenzoektocht

Kermiscomité Heule Watermolen

Watermolen Koerse

De Branding

Loopclub

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.

Financië;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financië;le informatie
Graag een visum.

Ook evaluatie van de indicatoren, financiële evaluatie en eventuele suggesties aan het
CBS.
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1.  
2.  
3.  
4.  

Met vriendelijke groeten en dank bij voorbaat.

 

Henk Vandeginste.

 

Visum van de financieel beheerder
Visum: Geen visum noodzakelijk

Motivering:
<p><br />deze nota brengt geen uitgaande netto-kasstroom
met zich mee.</p>

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De jaarrekening 2013 van vzw De Warande met een bonus van 57.206,68€ goed te
keuren.

Het jaarverslag 2013 van vzw De Warande goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2013 jaarrekening (def.versie).pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140403verslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014 BDR.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2013 jaarverslagdef.pdf

" 

10 juni 2014 21:03 — Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
Koen Byttebier
Projecten
"

25 2014_GR_00116 2013/685 - Nieuw museum Kortrijk :
aanleg museumplein -
gebruiksovereenkomst eigendom -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het nieuwe museum binnen het Plan Nieuw Kortrijk
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'Engagement 9 - een stad met veel goesting en ambiance'

Het nieuwe museum op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere
vlasteelt aan bod komt maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit
museum wordt een waardige opvolger van het Vlasmuseum en een toeristische
trekpleister. Er komt een visie en planning op korte en lange termijn (10 jaar en meer)
waarbij men tijdig evolueert en zich aanpast aan trends, zodat het museum leeft en het
aantal bezoekers op peil kan worden gehouden.

Argumentatie
De opening van het nieuwe museum in de gebouwen, die bij akte van 28 juni 2010 in
erfpacht gegeven werden door PANS nv, is voorzien voor het najaar van 2014. Het is de
bedoeling om op de volledige parkingzone (helft binnen erfpacht en helft buiten erfpacht)
voor het nieuwe museum een tijdelijk plein met groen aan te leggen, in afwachting van de
private ontwikkeling op deze site volgens het plan uitgewerkt door Jordi Farrando.

Op deze manier wordt tegen de opening van het museum een aangename en sfeervolle
publieke ruimte in de buurt gecreëerd. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk
en de Kortrijkzaan waar mensen kunnen verpozen en kinderen kunnen spelen. Het
raakvlak tussen het museum, de bistro en het plein wordt een interessante ruimte, waar
een dynamiek kan ontstaan tussen buurtbewoners, museumbezoekers en passanten.

Via de gebruiksovereenkomst worden volgende basiselementen vastgelegd:

de ingebruikname van helft van de parkinzone in functie van het creëren van een
publieke verblijfsruimte;
de aanleg van de pleinzone volgens het ontwerp van Studio Basta;
de toestemming om de oude loodswanden te beschilderen of te laten begroeien;
alle kosten van uitvoering zijn ten laste van de stad Kortrijk;
na de aanleg gebeurt het onderhoud en beheer door de stad Kortrijk;
het gebruik is voor onbepaalde duur en minimum 2 jaar zonder eigendomsoverdracht,
verpachting of verhuring;
de partijen kunnen na 2 jaar de overeenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 3
maanden;
de eigenaar kan het herstel in oorspronkelijke staat eisen;
er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend;
de stad Kortrijk is juridisch verantwoordelijk voor schadegevallen.

Deze overeenkomst wordt defnitief gevalideerd onder opschortende voorwaarde van de
goedkeuring door de gemeenteraad van 10 juni.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
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1.  

de gebruiksovereenkomst met PANS nv, zoals hierna opgenomen, goed te keuren in
functie van de realisatie van een tijdelijk museumplein bij het nieuwe museum op Overleie.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Gebruiksovereenkomst_pleinzone_2014.doc
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OVEREENKOMST 

Tussen enerzijds PANS NV, en anderzijds de stad Kortrijk.

Tussen de ondergetekenden:

1. Partij enerzijds, zijnde PANS, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Roeselare, 
Meensesteenweg 567, met ondernemingsnummer 0427.112.675, voor wie optreedt mevrouw Dina 
Lafere; 

2. Partij  anderzijds,  zijnde  de  stad  Kortrijk,  alhier  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 honderd tweeëntachtig van het gemeentedecreet. 

Aangezien:
De opening van het nieuw museum in de gebouwen, die bij akte d.d. 28 juni 2010 in erfpacht gegeven 
werden door partij enerzijds aan partij anderzijds, is voorzien in het najaar van 2014. Het is de 
bedoeling om op de volledige parkingzone (zowel het deel binnen als buiten de erfpacht) voor het 
nieuw museum een tijdelijk plein met groen aan te leggen, in afwachting van de private ontwikkeling 
aldaar. Op deze manier wordt tegen de opening van het nieuw museum een aangename en sfeervolle 
publieke ruimte in de buurt gecreëerd. Het wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk en de 
Kortrijkzaan waar mensen kunnen verpozen en kinderen kunnen spelen. Het raakvlak tussen het 
museum, de bistro en het plein wordt een interessante ruimte, waar een dynamiek kan onstaan tussen 
buurtbewoners, museumbezoekers en passanten.

Wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Partij enerzijds geeft aan partij anderzijds, die aanvaardt, het perceel, aangeduid als lot 2b 
met donkergroene kleur op het opmetingsplan, d.d. 15.03.2010, opgemaakt door 
landmeter Y. Wyseur in gebruik, met het oog op het creëren van een publieke 
verblijfsruimte bij het museum. Dit plan wordt als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Artikel 2: Partij enerzijds verleent bij deze ingebruikgeving uitdrukkelijk de toestemming aan partij 
anderzijds tot de aanleg van deze publieke verblijfsruimte op dit perceel en dit conform 
het ontwerp, opgemaakt door Studio Basta, dat als bijlage bij deze overeenkomst 
gevoegd wordt.
Tevens verleent partij enerzijds de uitdrukkelijke toestemming aan partij anderzijds om de 
loodswanden aangeduid met 20 P4 op het opmetingsplan, d.d. 15.03.2010, opgemaakt 
door landmeter Y. Wyseur, te beschilderen of met klimplanten te begroeien.
Partij anderzijds zal de start van de werken, alsook de beëindiging van de werken ter 
kennis brengen van partij enerzijds. Louter ten indicatieve titel kan gesteld worden dat de 
uitvoering van de werken voorzien is vanaf 13 mei 2014.

Artikel 3: De realisatie van deze publieke verblijfsruimte gebeurt volledig op kosten van partij 
anderzijds.
Na realisatie wordt alle onderhoud en beheer van deze ruimte eveneens ten laste 
genomen door partij anderzijds, en dit gedurende de volledige gebruiksperiode.

Artikel 4: De aanleg en het gebruik van betreffend perceel wordt door partij enerzijds toegekend 
voor onbepaalde duur,  met ingang van 13 mei 2014 en in elk geval voor een minimum 
termijn  van  twee  jaar, zonder  dat  er  sprake  kan  zijn  van  eigendomsoverdracht, 
verpachting of verhuring.

Na verloop van twee jaar kunnen partijen op elk ogenblik bij aangetekende brief de beëindiging 
van dit gebruik betekenen aan de andere partij, mits een opzegtermijn van drie maanden. 

75 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Partij enerzijds houdt zich alsdan het recht voor het herstel van het betreffend perceel in 
zijn oorspronkelijke toestand te eisen.

Artikel 5: Partij  anderzijds  verklaart  gedurende  de  ganse  looptijd  van  het  gebruiksrecht  geen 
initiatieven te nemen tot onteigening van het perceel vermeld onder artikel 1 van partij  
enerzijds, of enige andere initiatieven die het eigendomsrecht of het private karakter van 
de grond van partij enerzijds zou kunnen schaden en/of beïnvloeden. 

Artikel 6: Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend door partij enerzijds.

Artikel 7: Partij anderzijds verbindt er zich toe de ruimte te gebruiken als een goed huisvader.

Artikel 8: Partij anderzijds stemt er mee in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, 
welke hun oorzaak vinden in de gebruikte ruimte of het (openbaar) gebruik dat ervan 
gemaakt wordt, exclusief ten hare (partij anderzijds) laste zijn.

Artikel 9: De overeenkomst is onder opschortende voorwaarden van goedkeuring door de 
gemeenteraad van 9 juni 2014.

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op 12 mei 2014.

Iedere partij verklaart een exemplaar van huidige overeenkomst ontvangen te hebben.

PARTIJ ENERZIJDS, PARTIJ ANDERZIJDS,

Namens PANS NV Namens de Stad Kortrijk

D. Lafere                         G.Hillaert, V. VanQuickenborne
Gedelegeerd bestuurder            stadssecretaris             burgemeester
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" 

10 juni 2014 21:08 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
"

26 2014_GR_00115 2013/378 - Diverse stadsgebouwen -
blusmiddelen - Goedkeuren verrekening

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geï;mporteerde systemen
Diverse stadsgebouwen: blusmiddelen.

Aanleiding en context
Een van de kerntaken van bedrijfsvoering is er voor te zorgen dat de stadsgebouwen veilig
zijn. In het kader van de brandveligheid werd door het college van burgemeester en
schepenen op 23 september 2013 het dossier 'Diverse stadsgebouwen: blusmiddelen'
gegund aan de firma De groene vlam uit Kortrijk, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 15.678,11 excl. btw of 18.970,51 incl. 21% btw.
Binnen dit dossier werden alle brandhaspels gecontroleerd en vervangen waar nodig. In 2
grote stadsgebouwen met een publieke functie nl. de bibliotheek en de stadsschouwburg
zijn zo goed als alle brandhaspels afgekeurd en moeten naast het voorziene vervangen van
deze toestellen ook de aanvoerleidingen van het bluswater vervangen worden. Deze
laatste werken konden bij opmaak van het dossier niet worden ingecalculeerd. Hiervoor
heeft de firma De groene vlam 2 offertes opgemaakt:
- bibliotheek: 3.335,90 euro excl. btw   
- stadsschouwburg: 4.569,60 euro excl. btw

Totaalprijs van deze meeruitgave = 7.905,50 euro excl. btw of 9.565.66 euro incl. 21%
btw, dit betekent een meerprijs van 50,42% t.o.v. het oorspronkelijke bedrag.

Argumentatie
Het niet (snel) uitvoeren van deze werken in 2 druk bezette stadsgebouwen heeft als
gevolg dat de brandveligheid voor de bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Op
vandaag werken de, in beide gebouwen, afgekeurde haspels wel nog maar dit is geen
ideale situatie. Indien er zich een brand zou voordoen en de installatie is afgekeurd dan zal
ook de verzekering hier niet in tussenkomen.

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

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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1.  
2.  

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

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

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

Financië;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financië;le informatie
2014/GBB-CBS/0119-01/2300000/IE-12

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
akkoord te gaan met de meeruitgave van 7.905,50 euro excl. btw of 9.565,66 euro incl.
21% btw voor het in orde brengen van de brandhaspelinstallaties in de stadsschouwburg
en de bibliotheek door de firma De Groene Vlam, Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Offerte RD 035 2014KT Stad Kortrijk-Bibliotheek.xlsx
Bijlage bij dit besluit: Offerte RD 036 2014KT Stad Kortrijk-Stadsschouwburg.xlsx

" 

10 juni 2014 21:13 — Wout Maddens, schepen betreedt de zitting
10 juni 2014 21:14 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting

Servicepunt
"
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27 2014_GR_00150 2014/843 - Vernieuwen
raamovereenkomst telefonie,
dataverbindingen, toestellen en publieke
WiFi 2015-2018 - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De huidige overeenkomst loopt ten einde op 31 december 2014 en om de continuiteit te
garanderen van de dienstverlening stelt de directie bedrijfsvoering voor opnieuw een
procedure te starten voor de vernieuwing van deze raamovereenkomst, weliswaar in een
andere vorm en inhoud.

Argumentatie
In vergelijking met de huidige raamovereenkomst:

looptijd van drie naar vier jaar (periode van 1 januari 2015 - 31 december 2018)
zal er gegund worden op eenheidsprijzen, waarbij via deelbeslissingen beroep zal
worden gedaan op de raamovereenkomst
de inhoud helemaal herschreven naar de actuele noden en opgedeeld in meerdere
percelen
naast het OCMW, politiezone Vlas, agb's, zal ook de volledige brandweerzone Fluvia
deel uitmaken van deze overeenkomst

De nieuwe raamovereenkomst is opgedeeld in volgende percelen:

PERCEEL 1 : vaste-mobiele telefonie | mobiele data
PERCEEL 2 : mobiele machine-2-machine communicatie
PERCEEL 3 : gehuurde dataverbindingen stadsgebouwen
PERCEEL 4 : aankoop van gsm | smartphones en toebehoren op afroep
PERCEEL 5 : aankoop van Alcatel-Lucent vaste | dect telefoons op afroep
PERCEEL 6 : aankoop van headsets voor op afroep
PERCEEL 7 : huur glasvezelverbindingen (dark fiber)
PERCEEL 8 : publieke WiFi op Kortrijkse pleinen

De totale geraamde waarde van deze nieuwe raamovereenkomst
bedraagt 2.494.393,00 euro (exclusief btw) of 3.018.215.53 euro (inclusief btw) over alle
percelen heen en met geraamde hoeveelheden voor alle stadsdiensten en brandweerzone
voor een periode van vier jaar.
Het geraamde gedeelte voor de stad Kortrijk wordt geraamd op 1.027.880,48 euro
(inclusief btw) en volgens deelbeslissingen en deelbestellingen van het college van
burgemeester en schepenen in overeenkomst met de jaarlijkse begrotingen 2015-2018

Als wijze van gunnen stelt de directie bedrijfvoering de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking voor.
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1.  

De procedure is noodzakelijk om volgende redenen:

het bestuur beschikt bij het opstellen van het bestek niet over de exacte benodigde
hoeveelheden wegens vele verwachte wijzingen gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst (brandweerhervorming, eenmaking netwerk stad-ocmw, verhuis
politie, ...).
het bestek is resultaatgericht geschreven om ervoor te zorgen dat het open staat voor
de laatste innovaties vanuit de markt.

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, § 2, 3° (wegens de aard van de
te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld
om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
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.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Adviezen

Fin
Advies: Geen advies noodzakelijk

Motivering: De budgetten dienen voorzien te worden in de volgende jaren

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
de voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in het bestek 2014/843 -
raamovereenkomst telefonie, dataverbindingen, toestellen en publieke WiFi;

Artikel 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de Europese onderhandelingsprocedure met
bekendmaking

Bijlagen
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2.  

Bijlage bij dit besluit: overzicht raming.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2014843_2014_05_12_Bestek - Model 3P.doc

" 

"

28 2014_GR_00139 2014/716 - Diverse stadsgebouwen:
raamovereenkomst voor het leveren en
plaatsen van meubilair voor een periode
van vier jaar. - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidige contract voor aankoop van meubilair is ten einde. Om de continuïteit van
aankopen te waarborgen maakte de directie bedrijfsvoering een ontwerp met IDnr.
2014/716 voor de aankoop van meubilair voor een periode van 4 jaar.

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

Op vandaag zijn er een aantal lopende vragen die een oplossing vragen.
Daarnaast zullen we met de overeenkomst kunnen inspelen op de vele verschuivingen en
verhuisbewegingen die komen.

Bovendien zorgt dit raamcontract er ook voor dat de stad Kortrijk voor een welbepaalde
periode en een vooraf bepaald bedrag steeds tegen een voordelige prijs kan aankopen.

De basis van dit raamcontract is de werking op afroep. Het juiste detail van de afroepen
wordt aan de leverancier gespecifieerd bij elke bestelling.
De prijsvorming ligt ondubbelzinnig vast.

Het contract wordt opgedeeld in 4 percelen. Elk perceel kan afzonderlijk gegund worden:

Nr. Beschrijving

1 Perceel 1 (bureaustoel)

2 Perceel 2 (vergaderstoel)

3 Perceel 3 (kantoormeubilair)
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4 Perceel 4 (divers klein meubilair)

  De raming bedraagt 205.000,00 euro (btw exclusief), 248.050,00 euro (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
25.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financië;le informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financië;le informatie
goedkeuring te verlenen aan de interne kredietaanpassing voor een bedrag van  65.000,00
euro (btw inclusief) binnen de investeringsenveloppe van
2014/GBB-CBS/0119-01/2300000/IE-12 naar 2014/GBB-CBS/0119-01/2400000/IE-12.

De volgende jaren 2015, 2016 en 2017 telkens 65.000 euro (btw inclusief) te voorzien op
de sleutel xxx/GBB-CBS/0119-01/2400000/IE-12

Visum van de financieel beheerder
Visum: Automatisch ingetrokken

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De voorwaarden voor de raamovereenkomst met betrekking tot aankoop meubilair goed te
keuren zoals beschreven in het bijzonder bestek 2014/716.

Artikel 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag in toepassing van artikel 23
en 25 van de wet van 15 juni 2006.
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2.  
3.  
4.  
5.  

Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de interne kredietaanpassing voor een bedrag van 65.000,00
euro (btw inclusief) binnen de investeringsenveloppe van
2014/GBB-CBS/0119-01/2300000/IE-12 naar 2014/GBB-CBS/0119-01/2400000/IE-12.

De volgende jaren 2015, 2016 en 2017 telkens 65.000 euro (btw inclusief) te voorzien op
de sleutel xxx/GBB-CBS/0119-01/2400000/IE-12

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014716_2014_05_06_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: 2014716_Perceel_1_Raming met vh.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014716_Perceel_2_Raming met vh.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014716_Perceel_3_Raming met vh.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014716_Perceel_4_Raming met vh.xls

" 

Gebiedswerking
"

29 2014_GR_00146 Overleie ikv Stadsvernieuwingsdossier -
Verlenging tijdelijke invulling voormalig
Politiecommissariaat Overleie -
Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geï;mporteerde systemen
Tijdelijke invulling voormalig Politiecommissariaat Overleie

Aanleiding en context
CONTEXT

Sinds het voorjaar 2012 maakt de PZ Vlas niet langer gebruik van het politiecommissariaat
gelegen aan de Sint-Amandslaan 24 en 26 te 8500 KORTRIJK.  Het gebouw werd sindsdien
ingezet voor tijdelijke acties: kiesbureau, stockage bij verbouwing bib,
winternachtopvang,…

In afwachting van een verkoop van de site besliste het stadsbestuur in maart 2013 dat
organisaties, buurtversterkend voor de wijk, tijdelijk gebruik mochten maken van het
gebouw.  Op die manier werden kansen gecreëerd om nieuwe positieve dynamieken te
genereren en anderzijds mogelijke problematieken te voorkomen.

Door het gebouw tijdelijk in te zetten als instrument om ontmoeting in de buurt te
stimuleren konden wij nieuwe en positieve dynamieken tussen lokale ondernemers, diverse
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organisaties en buurtbewoners in gang zetten.  Deze methodiek draagt bij tot het creëren
van een positief en creatief profiel van het gebied!  Een gegeven dat Overleie enkel ten
goede komt.  Daarbij krijgen kleine, veelal experimentele initiatieven de kans zich te
ontplooien wat een meerwaarde vormt voor Overleie.

Het gebouw leeg laten staan is volgens onze visie geen optie.  Hierdoor zouden negatieve
tendensen de bovenhand kunnen halen (krakers, drugsgerelateerde problematiek, geen
sociale controle, vandalisme,…).

 

Het afgelopen jaar (mei 2013 – mei 2014) namen onderstaande organisaties tijdelijk hun
intrek in het gebouw en zagen heel wat leuke initiatieven het levenslicht in het oud
politiecommissariaat.

Hierna een overzicht:

Vzw Wit.h is de hoofdgebruiker van het gebouw en neemt de conciërgerol op zich. 
Jongerenorganisatie Root Division is de tweede permanente gebruiker van dit gebouw.

Vzw Wit.h

Sinds de tijdelijke verhuis naar het politiecommissariaat draait de werking van vzw Wit.h op
volle toeren.  Wit.h is een organisatie met als missie personen met een verstandelijke
beperking, die zich artistiek wensen te ontplooien, sterk uit te dagen.  Dit vertaalt zich in
sociaalartistieke projecten die een duidelijke meerwaarde nastreven in het leven van
personen met een verstandelijke beperking en tegelijk een artistiek kwalitatieve en unieke
productie opleveren.  Ondertussen werden twee succesvolle tentoonstellingen
georganiseerd in hun tijdelijke ‘Museum aan de overkant’ die op heel wat belangstelling
konden rekenen.  Vzw Wit.h speelt tegenwoordig een belangrijke rol in diverse acties in de
buurt (Matinee, Kortrijk Congé,…).

 

Root Division

De breakdancers van Root Division kregen een repetitieruimte ter beschikking in het
commissariaat.  Ondertussen hebben ze hun ruimte al volledig ingericht en melden nieuwe
kandidaten zich aan om breakdancelessen te volgen.  op het vierde Overleiecafé kon je
zien tot welke halsbrekende toeren deze gasten in staat zijn!

 

Naast deze twee gebruikers waren er nog enkele andere toonaangevende projecten:

Fotoproject David Barbe

Overleienaar David Barbe maakte ism met vzw Wit.h een fotoreeks waarbij het geheugen
van Overleie vastgelegd werd.  Hij maakte een portrettenreeks van de zeven oudste
bewoners van Overleie en stelde deze tentoon in het oud politiecommissariaat.  Het is een
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prachtige reeks geworden waar telkens een boeiend of ontroerend verhaal achter
schuilgaat.

 

Dag van de architectuur

Op zondag 13 oktober 2013 vond de Vlaamse dag van de architectuur plaats.  Vanuit de
Budafabriek vertrokken twee wandellussen langs Overleie en de Leieboorden.  De
wandelaars konden niet alleen de nieuwe bruggen en groene omgevingen ontdekken zoals
het Albertpark en Buda Beach.  Ook het stadsvernieuwingsproject Overleie stond in de
kijker.  Bezoekers aan het oud politiecommissariaat kregen bij de maquette van Overleie
tekst en uitleg bij de grote transformatie waar Overleie voor staat.

 

Kunstenaar Filip Ramon

Overleienaar Filip Ramon stelde zijn werken tentoon tijdens het vierde Overleiecafé.  In de
weken erna werd het commissariaat zijn tijdelijk atelier en konden bezoekers Filip aan het
werk zien.

 

Het Kleinste shoppingcenter van de wereld

Op zondag 22 december lag het kleinste shopping center ter wereld op Overleie.  Meer dan
60 lokale handelaars, organisaties en mini-ondernemingen vulden het gebouw met niet
minder dan 60 winkeltjes en een inforuimte over het stadsvernieuwingsproject.  Met deze
alternatieve kerstmarkt wilden de ondernemers van Overleie en Pius hun divers aanbod in
de kijker zetten en daar is men met verve in geslaagd.  Ruim 2.000 bezoekers kwamen die
dag langs en zagen een dynamisch en levendig Kortrijk-Leie-Noord.

 

Argumentatie
VRAGEN TIJDELIJKE INVULLING

De huidige gebruikers (vzw Wit.h en Root Division) zijn vragende partij om hun
gebruiksovereenkomst te verlengen.  Recent krijgt de stad nieuwe aanvragen om het
gebouw, of delen ervan, tijdelijk te gebruiken.

 

NOOD AAN KADER

Hieronder vindt u een overzicht van de vragen en ideeën die op vandaag gekend zijn. 
Bijkomende vragen zijn in de komende maanden te verwachten.  Er is bijgevolg een
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minimaal kader van criteria noodzakelijk waaraan de diverse vragen zullen getoetst
worden.  Er wordt voorgesteld om een beperkt kader vast te leggen waarbij elke vraag
getoetst wordt aan vier criteria:

-      Buurtversterkend

-      Tijdelijkheid

-      Positieve uitstraling

-      Multifunctionaliteit (geen exclusief gebruik van alle ruimtes)

 

CONCRETE VRAGEN + VOORSTEL ADVIES

Vzw Wit.h

Omwille van de werfzone rond de Budabrug en de herinrichting van de Overleiestraat
namen zij tijdelijk hun intrek in het commissariaat.  De samenwerking wordt als zeer
positief ervaren.  Zo nam de vzw meermaals het initiatief om de buurt maximaal te
betrekken bij haar activiteiten en ging zij samenwerkingen aan met lokale organisaties.  De
vzw heeft een jaarplan uitgewerkt en is vragende partij om hun contract te verlengen tot
minstens eind 2014.  Zij voorzien ondermeer projecten met Karolien Soete (Talking Walls),
Katrien Bruneel (Buren bij kunstenaars) en diverse eigen producties (Chronos,…).

Advies: POSITIEF – de samenwerking verliep tot nu toe vlekkeloos! Zij worden als
hoofdgebruiker verantwoordelijk gesteld als ‘conciërge’ (sleutelbeheer, veiligheid,…) en
houden rekening met de door ons opgestelde voorwaarden.  Zij betalen een maandelijkse
bijdrage van 250 euro.

 

Root Division

Deze vzw organiseert voor jongeren breakdance- en hiphoplessen.  Vorig jaar kregen zij de
toestemming om in een klein lokaal van het gebouw tijdelijk hun intrek te nemen.  Zij
bouwden hun lokaal naar eigen inzicht om tot een gezellige danswerkplaats.  De vzw
vraagt de toestemming om minstens tot eind 2014 gebruik te mogen maken van hun
lokaal.

Advies: POSITIEF – waar mogelijk engageerde de vzw zich tijdens lokale stadsactiviteiten,
ook de samenwerking met andere organisaties verloopt goed.  Zij betalen een
maandelijkse bijdrage van 25 euro.

 

Bruggenloop

Op zondag 28 september organiseert de Bruggenloop haar vierde editie.  De organisatie is
een begrip geworden in onze regio en ver daarbuiten!  Het is een uniek loopparcours dat
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veel sporters aantrekt om de vernieuwde Leieboorden en bruggen te ontdekken en te
overwinnen.  Dit jaar hopen ze de kaap van 1.000 lopers te bereiken.  Zij vragen de
toestemming een deel van het commissariaat te gebruiken als logistieke locatie.

Advies: POSITIEF – De Bruggenloop heeft reeds driemaal bewezen dat zij op een bijzonder
professionele manier dit evenement kan organiseren.  Zij bieden een grote meerwaarde
voor Overleie.  Bijdrage is gratis.

 

Leie Noord

Het Ondernemersforum Leie Noord is sedert vorig jaar goed op dreef!  Ze organiseerden in
het commissariaat het ‘Kleinste shoppingcenter van de wereld’ dat minstens 2.000
bezoekers lokte.  Dit zorgde voor enige fierheid die de gedrevenheid van deze
geëngageerde lokale ondernemers enkel nog meer bevorderde.  Dit jaar wensen zij een
tweede editie van het ‘Kleinste shoppingcenter van de wereld’ te organiseren op zondag 14
december 2014.

Advies: POSITIEF – het Ondernemersforum speelt een belangrijke rol bij het tot stand
komen van een ‘positieve drive’ bij lokale ondernemers en het Overleie-gevoel.  Wij kunnen
het engagement van deze groep enkel toejuichen en deze lokale sterke kracht op een
efficiënte manier ondersteunen.  Bijdrage is gratis.

 

Vzw Bolwerk

Sedert maart 2013 vormt vzw Bolwerk de stuwende kracht achter het collectief ‘De
Magneet’ die tijdelijk, ikv de creatieve maak- en deeleconomie, haar intrek nam in de
voormalige koffiebranderij Bruynooghe (Minister Liebaertlaan).  Dit op vraag van nv Matexi
en onder regie van de gebiedswerking. In het najaar zal ‘De Magneet’ een groot deel van
haar engagementen stopzetten in Bruynooghe.  Zij vragen de mogelijkheid om tijdelijk tot
het einde van dit jaar hun intrek te nemen in het commissariaat.  Ze willen er
experimenteren rond kindertheater en de buurt hierin maximaal betrekken.

Advies: POSITIEF – vzw Bolwerk en het collectief ‘De Magneet’ heeft meermaals bewezen
dat zij de nodige inspanningen leveren om de lokale gemeenschap te betrekken in haar
activiteiten.  Zij vormen een interessante ‘andere meerwaarde’ voor onze stad, kunnen een
positieve bijdrage leveren in het tot stand komen van lokale nieuwe netwerken en passen
bij het Overleie-profiel die we benaderen.  Vzw Bolwerk kan gebruikmaken van twee
lokalen die los van het hoofdgebouw staan voor de periode juli - december (nadien
eventueel verlengbaar).  Zij betalen een maandelijkse bijdrage van 50 euro.

 

Parko

Sinds 2 april 2014 wordt het binnenplein van het commissariaat door PARKO ingezet als
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1.  
2.  

tijdelijke parking.  Deze parking wordt zeker tot eind oktober ingezet als bijkomende
parkeercapaciteit tijdens de werken aan de Budabrug en in de Overleiestraat.  Er wordt
voorgesteld om het gebruik te verlengen tot eind 2014.

Advies: POSITIEF – parking bewijst meerwaarde voor de buurt en zorgt in afwachting tot
de realisatie van Parking Budabrug voor een aanvullende parkeercapaciteit.

 

 

VERKOOPSPROCEDURE SITE EN VOORTZETTING TIJDELIJKE INVULLING

Momenteel worden door het SOK de eerste stappen gezet om een dossier op te stellen om
het commissariaat te verkopen.  Maar vooraleer het zover is kunnen de gebouwen als
instrument gebruikt worden om de lokale gemeenschap te versterken en met nieuwe
werkvormen te experimenteren. 

Timing:

Actueel wordt voorzien om het verkoopsdossier kort na de zomer te lanceren.  Tegen eind
2014 / begin 2015 hoopt men zicht te krijgen op een eventuele koper.

Deze tijdelijke invullingen tot eind 2014 beletten niet dat het verkoopsdossier effectief
gelanceerd wordt.  Het is zelfs te verwachten dat na selectie van een koper nog een
tussenperiode ontstaat vooraleer men de eigenlijke werken opstart.  Eind 2014 wordt
geëvalueerd of het tijdelijk gebruik kan verlengd worden (telkens in een blok van vier à zes
maanden).  Het gebruik in de afgelopen periode heeft aangetoond dat tijdelijke invulling
een belangrijke meerwaarde oplevert waardoor initiatieven ontstaan die sterk
ondersteunend zijn binnen het stadsvernieuwingsproject.  Het is dus aangewezen om
zolang als mogelijk de site in te zetten om positieve effecten te genereren voor Overleie.

 

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het voormalig commissariaat tot eind 2014 ter beschikking te stellen, en telkens
verlengbaar tot het moment dat de site vrijgemaakt dient te worden in functie van de
verkoop, ifv tijdelijke initiatieven die Overleie ten goede komen onder regie van de
gebiedswerking en onder de voorwaarden opgenomen in het model van
gebruiksovereenkomst, zoals hierna opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014 05 19 Gebruiksovereenkomst Commissariaat.doc

88 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



2.  Bijlage bij dit besluit: Projectplan vzw Bolwerk - De Magneet.pdf
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Gebruiksovereenkomst Commissariaat

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds …………………………………

1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van 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;

2. Partij anderzijds, zijnde …………………………., ondernemingsnummer ……………….. gevestigd te 
…………………………………………….. alhier rechtsgeldig vertegenwoordig door 
...................................................................................................................................... ..(naam + functie);

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 – Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, de zoals op het plan in 
bijlage aangeduide ruimtes in het voormalige gebouw van het politiecommissariaat, gelegen in de 
Sint-Amandslaan 26 te 8500 KORTRIJK 

Artikel 2 – Voorbeschreven ruimtes worden door partij enerzijds per loutere gedoogzaamheid in 
gebruik gegeven aan partij anderzijds tot eind 2014, en telkens verlengbaar voor periodes van drie tot 
zes maanden tot het moment dat de site vrijgemaakt dient te worden in functie van de verkoop, 
waarna de overeenkomst van rechtswege een einde neemt, zonder dat er sprake kan zijn van 
eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.

Artikel 3 – Partijen kunnen onderhavige overeenkomst per aangetekend schrijven beëindigen mits 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 – In het kader van de ingebruikname van de ruimtes dient partij anderzijds te voldoen aan 
volgende voorwaarden:

• buurtversterkende werking,
• tijdelijk gebruik,
• multifunctionaliteit (geen exclusief gebruik van alle ruimtes),
• positieve uitstraling.

Partij anderzijds verbindt er zich dan ook toe om ten allen tijde te blijven voldoen aan alle voornoemde 
voorwaarden. Partij enerzijds behoudt zich het recht voor om de gebruiksovereenkomst met 
onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding te beëindigen 
indien partij anderzijds niet meer voldoet aan al deze cumulatieve voorwaarden.

Artikel 5 – Partij anderzijds zal instaan voor de betaling van de energie- en waterkosten middels het 
betalen van een forfaitaire vergoeding aan partij enerzijds. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 
…………………. euro per maand. 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. Partij anderzijds verbindt er zich verder toe om zich als een goede 
huisvader te gedragen en te vermijden dat energie verspild wordt (lichten doven bij verlaten 
ruimtes, ramen niet openen wanneer verwarming werkt, ...). Partij anderzijds stemt er 
uitdrukkelijk mee in dat partij enerzijds zich het recht voorbehoudt om bij overmatig energie-, 
water- of gasverbruik of bij misbruik de effectieve kostprijs van het energie-, water- of 
gasverbruik aan partij anderzijds door te rekenen, partij anderzijds verbindt er zich toe om in 
voorkomend geval onmiddellijk in te staan voor de volledige betaling van het effectieve 
energie-, water- of gasverbruik.

Artikel 6 – Partij anderzijds aanvaardt het gebouw in de staat waarin het zich op heden bevindt. Voor 
de ingebruikname door partij anderzijds wordt een fotoreportage van de in gebruik gegeven ruimtes 
gemaakt in aanwezigheid van beide partijen. Elk van de partijen ontvangt een exemplaar van deze 
fotoreportage.
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Artikel 7 – Bij aanvang van de ingebruikgeving werken alle technische installaties 
(verwarmingsinstallatie en lift werken NIET!) aanwezig in het gebouw, doch er kan geen garantie 
gegeven worden inzake bedrijfszekerheid van deze technische installaties. Indien een van de 
technische installaties aanwezig in het gebouw niet of niet correct meer werkt zal partij anderzijds dit 
onmiddellijk signaleren aan partij enerzijds.  Indien herstellingen of andere interventies aan de 
technische installaties nodig zijn dienen deze uitgevoerd te worden in overleg met partij enerzijds. Alle 
herstellingen of andere interventies aan de technische installaties vallen volledig ten laste van partij 
anderzijds. 

Artikel 8-  Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebouw op 
heden niet voldoet aan de voorwaarden inzake brandveiligheid. Partij anderzijds verbindt er zich dan 
ook toe in te staan voor de nodige maatregelen tot het brandveilig maken van het gebouw voor de 
eigenlijke ingebruikname en zal hiertoe contact opnemen met de brandweer. Partij anderzijds zal de 
hiermee gepaard gaande kosten volledig ten laste nemen. Dit valt dan ook onder de volledige 
verantwoordelijkheid van partij anderzijds.

Artikel 9 – Alle verbeteringswerken onder meer de aanpassingswerken in het kader van de 
brandveiligheid en de eventuele herstellingswerken aan de technische installaties komen bij het einde 
van onderhavige overeenkomst automatisch aan partij enerzijds toe, zonder dat partij enerzijds 
daartoe een vergoeding aan partij anderzijds verschuldigd is.

Artikel 10 – Partij anderzijds verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven ruimtes te onderhouden 
als een goede huisvader. De in gebruik gegeven ruimtes zullen dus in elk geval in een permanente 
verzorgde en propere toestand gehouden worden. 

Artikel 11 – Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele 
beschadigingen aan de in gebruik gegeven ruimtes onmiddellijk aan haar (partij anderzijds) zullen 
aangerekend worden.
Partij anderzijds verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke 
mogelijke schade aan de betreffende ruimte te voorkomen.

Artikel 12 – Partij anderzijds stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, 
welke hun oorzaak vinden in de gebruikte ruimtes 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 te sluiten en hiervan afschrift voor te leggen aan partij 
enerzijds binnen de week volgend op de datum van onderhavig contract.

Artikel 13 – Partij anderzijds verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 
nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde ruimte overlast/burenhinder 
medebrengt.  

Artikel 14 – Partij enerzijds of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven 
ruimtes om deze te bezichtigen.

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op

Partij anderzijds, Partij enerzijds

Namens de VZW WIT.H Namens het Stadsbestuur Kortrijk,
De Stadssecretaris Burgemeester,

....................................... G. HILLAERT V. VAN QUICKENBORNE

91 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



" 

An Vandersteene
Sport
"

30 2014_GR_00140 VZW Sportplus - Resultatenrekening en
jaarverslag 2013 - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
1. VZW SPORTPLUS - RESULTATENREKENING 2013

Uit de resultatenrekening van 2013 blijkt dat de ontvangsten € 1.051.338,65 en de
uitgaven € 1.037.213,44 bedragen. Dit geeft een positief resultaat van € 14.125,21.

Evolutie in grote lijnen tegenover 2012

Inkomsten: Plus € 52.394,66

Voornamelijk door stijgende sportplusactiviteiten, vooral sportkampen, cursussen en
sponsoring voor specifieke projecten. o.a. streetaction.

Uitgaven: Minus € 50.486,08

Voornamelijk door een investeringsstop, halvering advertenties, vermindering aankoop
sport- en spelmateriaal en afslanking sportpromotie.

De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus keurde de jaarrekening 2013 goed in
vergadering van 14 mei 2014.

2. VZW SPORTPLUS - JAARVERSLAG 2013

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

(volledig verslag met overzichtstabellen in bijlage)

Het sportbeleidsplan 2008-2013 telt 5 strategische doelstellingen. De derde strategische
doelstelling "de kracht van sport, een leven lang, in elke buurt", met andere woorden de
"breedtesport" wordt vooral via VZW Sportplus gerealiseerd.

1. De kracht van sport, een leven lang, in elke buurt. 
strategische doelstelling 3: het sportaanbod en/of verfijnen op maat van
diverse doelgroepen.

Wekelijkse sportactiviteiten (=sporten met een sportkaart): 
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Met de sportkaart hebben de mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en
vrijblijvende manier hun eigen sportpakket samen te stellen.
Nieuw in 2013: - Sportkaarten kunnen op elk moment van het jaar aangekocht worden
en gelden afhankelijk van de eigen keuze voor een volledig jaar of voor 3 maand. Het
verlengen of aankopen ervan kon voor het eerst online via de webshop. v
Cursussen:
Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met persoonlijke begeleiding.
volwassenen: 2.070 deelnemers
jongeren: 140 deelnemers
kinderen - bewegingsgolf 'zwemmen': 1.106 deelnemers
kinderen - bewegingsgolf 'sporten': 953 deelnemers
Extra sporten in het zwembad:
zwangerschapzwemmen - aquagym voor dames - hydrobic voor 55+ - aquafitness
Vakantiekampen: 
Tijdens elke vakantieperiode staan vakantiekampen op het programma. ook het
meerdaags vakantieaanbod van de (privé)clubs en de andere stedelijke diensten wordt
opgenomen in de folder. De aanvulling met cultuur -en jeugdkampen, al dan niet in
combinatie met sport, maakt het gehele aanbod van vakantiekampen nog
aantrekkelijker. In 2013 werd er extra aandacht gegeven aan opvangmogelijkheden.
7.430 kinderen volgden het voorbije jaar een vakantiekamp
Sportklassen: 
het programma loopt tijdens de gewone schooluren. De kinderen krijgen in groepjes
van 10 à 12 sportinitiatie van sportplusmonitoren
In 2013 namen 1.294 kinderen, komende uit 30 verschillende basisscholen, deel aan de
sportklassen.
Ter beschikking stellen van lesgevers:
Scholen en organisaties krijgen de mogelijkheid om lesgevers in te huren in functie van
schoolsportdagen/lessenreeksen.
427u prestaties werden in 2013 'verhuurd' aan externe actoren.
Activiteiten in functie van diversiteit en toegankelijkheid;
De ambitie blijft om de sportparticipatie te verhogen door gerichte sportactiviteiten te
organiseren aangepast aan specifieke noden. In januari werd een buurtsportcoördinatoe
halftijds aangesteld met de bedoeling het brede buurtsportverhaal nog sterker uit te
werken.
- folder 'Sporten in je buurt'
- Rekanto: bewegingsprogramma, samengesteld door en onder supervisie van
specialisten in de oncologie en de
  sportgeneeskunde. Rekanto biedt bewegingsactiviteiten voor volwassenen met en na
kanker, waarbij rekenoing wordt
  gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen tijdens en na
een behandeling tegen kanker.
- gezamenlijke folder met Kortrijkse dienstencentra en de Kortrijkse Ouderen Advies
Raad, gratis kennismakingslessen,
  fysieke fitheidstest.... dit alles voor 50-plussers 
- medewerking aan 'Tapas'
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- apart sessies fitness voor activiteitencentrum De Bolster en vzw Achtkanter
- start to move voor allochtone vrouwen
- acties in functie van gerichte kortingen voor sportplusactiviteiten en lidgeld sportclubs
- projectdag KTA 3 Hofsteden
- toelichting op oudercontact Basisschool Sint Jozef
- project 'streetaction'

 2. Sport naar de mensen, mensen naar de sport.
Strategische doelstelling 5: Breed en diep communiceren in het belang van alle
(potentiële) sporters.

Algemene promotiekanalen
- stadskrant
- stadskrant extra
- dorps- en buurtkranten
- website
- webshop
- nieuwsbrief
- intranet
- persconferenties
- ledwall
- advertenties
- Radio 2 : raamcontract ism andere stedelijke partners
- billboards
- Sociale media o.a. specifieke facebookpagina
Specifieke promotiekanalen
- folders
- (deur)affiches
- gerichte mailings
- ledwall aan buitengevel Sportcampus Lange Munte

3. Kortrijk, sportieve centrumstad. 
Strategische doelstelling 4: Binnenhalen en ondersteunen of organiseren van
kwaliteitsvolle sportevenementen.

kennismaken 'sport in Kortrijk'
Volwassenen en jongeren krijgen voor de inschrijvingsdatum de kans om 'te proeven'
van de verschillende lessenreeksen om op die manier een bewuste keuze te maken.
kinderen en ouders samen actief
Tijdens 3 zondagvoormiddagen konden (groot)ouders samen sporten met hun
(klein)kinderen, telkens in een specifiek thema gekaderd.
buitenspeeldag
Dit sluit aan bij het initiatief van de Vlaamse overheid met als doel kinderen te
stimuleren om buiten te spelen.
Sport@kortrijk
geannuleerd omwille van barre weersomstandigheden
Kortrijk loopt
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2.  
3.  
4.  
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6.  
7.  
8.  
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5de editie ism sportmanagementbedrijf Golazo: 3223 deelnemers
Kidssportdag
Afsluit van het werkingsjaar met als thema 'Red de wereld van het watermonster'
Fluo White Dance
Afsluit werkingsjaar volwassen. Vier sportmonitoren geven een gevarieerde danssessie
= dansmix, dansaërobic, aërobic, zumba)
40 jaar zwembad Lagae 
Feestelijk programma van september tot december
Zwembaddagen
verschillende activiteiten in de 3 overdekte zwembaden op 15 & 16 november

4. Sportclubs, sociaal en vitaal weefsel.
Strategische doelstelling 1: Ondersteunen en/of organiseren van vorming en
overleg om de clubwerking verder te verbeteren.

bestuurtechnische vormingen
- de sportclub van de toekomst: 36 deelnemers
- infomomentomtrent tussenkomst lidgeld sportclubs: 10 deelnemers
- Sport met Grenzen in samenwerking met Ices: 25 deelnemers

 5. Kwaliteit loont ... 
Strategische doelstelling 2: Het belang benadrukken van specifieke actiepunten
binnen de clubwerking door een gerichte betoelaging.

scheidsrechteropleidingen
- 8 leden zwemclub KZK
- 3 leden K. Kortrijk Sport CB
- 8 leden Rugbyclub Curtrycke
Sporten op niveau
- 10 clubs

 3. VZW SPORTPLUS-BESTUURSORGANEN

Algemene Vergadering - lidmaatschap
Raad van Bestuur - lidmaatschap
data & agenda van de vergaderingen

BIJLAGEN - overzichtstabellen

meetindicatoren
evolutie tarieven sportplusabonnementen
evolutie verkoop sportplusabonnementen 2011 tem 2013
evolutie deelnemers cursussen
evolutie tarieven deelnemers
sportkampen
sportklassen
Specifieke acties i.f. het jaaractieplan 2013
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9.  

1.  
2.  
3.  
4.  

Verhouding inschrijvingen online t.o.v. backoffice

Argumentatie
Gezien vzw Sportplus een EVA-vzw is, moet conform artikel 247 van het gemeentedecreet
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden tussen de Stad en de vzw. Conform
de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad en de VZW Sportplus, worden de
resultaatrekening en het jaarverslag 2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Algemene Vergadering VZW Sportplus

De Algemene vergadering van de VZW Sportplus heeft de resultaatrekening en het
jaarverslag 2013 goedgekeurd in de vergadering van 14/05/2014.

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

Adviezen

Fin
Advies: Automatisch ingetrokken

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De resultatenrekening van het dienstjaar 2013 van de VZW Sportplus die sluit met een
boni van 14.125,21 euro goed te keuren.

Artikel 2
Het jaarverslag 2013 van VZW Sportplus goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: JAARVERSLAG 2013 vzw Sportplus.pdf
Bijlage bij dit besluit: Jaarrekening 2013(def)-RVB.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014099.doc
Bijlage bij dit besluit: getekend verslag Boes vzw Sportplus.pdf

" 

Cultuur- en Muziekcentrum
"
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31 2014_GR_00141 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk -
Resultatenrekening en jaarverslag 2013 -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en vzw
Cultuurcentrum Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2013 van vzw
Cultuurcentrum Kortrijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Resultatenrekening 2013

Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten €1.011.505,83 bedragen en de
uitgaven €1.055.600,99. Dit geeft een mali van € 44.095,16. De vzw heeft goed gewerkt
qua zaalverhuur en horeca inkomsten, wat voor meer inkomsten heeft gezorgd dan
begroot. De Europese inkomsten van de twee Europese projecten zijn minder dan begroot,
maar ook de uitgaven waren minder, dus die verhouding zit goed. Het verlies is over
verschillende posten gespreid, maar zijn hoofdzakelijk te wijten aan een tegenvallende
opkomst bij humor- dans-en muziekvoorstellingen en daarnaast kosten aan de opstart van
het nieuwe ticketingprogramma.

We merken een golfbeweging op in de voorbije jaren. Vooral de populaire muziekgroepen
en comedians touren in de culturele centra als ze een nieuw album of productie uit
hebben, dat is in veel gevallen om de twee jaar. Vorig jaar hadden we bijna geen grote
voorstellingen staan in deze genres. Volgend seizoen hebben we er opnieuw heel veel
staan. Dat zorgt voor inanciële schommelingen. We programmeren ook meer buiten de
context van de schouwburgzaal, dus op locatie, op het schouwburgplein, in andere
ongewone locaties. Dat is een stuk tegemoetkomend aan de verschillende doelgroepen die
we willen bereiken (kinderen, families, senioren, jongeren) en de samenwerkingen met
andere organisaties die we willen opzetten (theoria, Trap, Muzieksite, De magneet, in een
dienstencentrum, een bejaardentehuis, scholen...). Op locatie programmeren kost echter
ook meer geld en we moeten steeds goed de meerwaarde tegenover de financiële
implicaties afwegen. Het openingsweekend met Wim Opbrouck in september 2013 en de
koppeling aan autoloze zondag was een meerwaarde en had een frisse aanpak, waarbij we
een pak meer volk bereikt hebben dan met een klassieke openingsvoorstelling in de
schouwburg. Het kostte echter ook wat budget om het plein zo mooi aan te kleden. We
evalueerden de financiële resultaten van 2013 grondig met de stafmedewerkers en de raad
van Bestuur. Het tekort in 2013 is geen structureel probleem, door bij te sturen, krijgen we
de kosten onder controle. De resultatenrekening werd nagezien door de commissaris,
aangesteld door de gemeenteraad.

 Jaarverslag 2013
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Cultuurcentrum Kortrijk 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
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
samenwerking en neemt, naargelang de specifieke situatie, de rol op van regisseur,
partner, verbinder of netwerker

 

Uit deze missie en uitdagingen distilleert vzw Cultuurcentrum een werking die verder
bouwt op 3 pijlers: Artistieke programmering, faciliteren en ondersteunen, kunst- en
cultuureducatie.

 

We verwijzen naar het werkingsverslag 2013.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet

98 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  
3.  

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigien en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en vzw Cultuurcentrum
Kortrijk, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag van vzw Cultuurcentrum ter
goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
1. De resultatenrekening van dienstjaar 2013 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk met een
mali van €44.095,16 goed te keuren.

Artikel 2
2. Het jaarverslag 2013 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: financieel verslag bedrijfsrevisor.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag revisor.pdf
Bijlage bij dit besluit: WERKINGSVERSLAG 2013.pdf

" 

Evenementen en Verenigingen
"

32 2014_GR_00142 VZW Feest in Kortrijk - Jaarverslag en
jaarrekening 2013 - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De jaarrekening 2013 van de vzw Feest in Kortrijk werd voorgelegd op de algemene
vergadering van woensdag 7 mei 2014 en werd door de aanwezigen unaniem
goedgekeurd.

Het jaarverslag werd digitaal doorgestuurd naar de leden van de algemene vergadering en
raad van bestuur van de vzw Feest in Kortrijk. Hierbij werd nogmaals de rekening 2013
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2.  

verzonden. De leden werden gevraagd de goedkeuring van het jaarverslag via de
aangebrachte stemknoppen te bevestigen. 6 leden hebben goedgekeurd. Van de andere
leden kwam geen digitale reactie binnen.

Argumentatie
1. Jaarrekening 2013

De vzw Feest in Kortrijk kreeg in 2013 een stadstoelage van 223 100 euro.

De jaarrekening werd gecontroleerd door bedrijfsrevisor Boes&Co. Uit die jaarrekening
blijkt dat de ontvangsten 273.136,11 euro bedragen en de uitgaven 255 765,91 euro. Dit
leverde een winst op van 17.370,20 euro. Hier dient het verlies van de vorige boekjaren
van afgetrokken te worden: 7.809,78 euro. VZW Feest in Kortrijk heeft eind 2013 dus een
saldo van 9.560,42 euro.

2. Jaarverslag 2013

De vzw Feest in Kortrijk heeft zich in 2013 toegelegd op de organisatie van het
stadsfestival SINKSEN13 en op de invulling van de kerstmarkt tijdens Winter 2013.

Conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Feest in
Kortrijk en de stad Kortrijk worden de jaarrekening en het jaarverslag 2013 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De jaarrekening 2013 van de vzw Feest in Kortrijk, welke sluit met een boni van 9.560,42
euro goed te keuren.

Artikel 2
Het jaarverslag 2013 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: jaarrekening 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag 2013 vzw Fik docx ingediend.docx

" 

10 juni 2014 21:43 — Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting
Musea en Erfgoed
"
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33 2014_GR_00124 Samenwerkingsovereenkomst -
Overeenkomst tussen Stad Kortrijk en de
provincie West-Vlaanderen over
Erfgoedinzicht - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Provincie West-Vlaanderen wenst de komende jaren sterk in te zetten op
depotwerking.  Een uniforme collectieregistratie is het basisinstrument voor de
professionalisering van het behoud en beheer van de erfgoedcollecties.

Deze collecties virtueel online toegankelijk maken voor het brede publiek via het web kan
helpen om het maatschappelijk draagvlak voor het erfgoed te vergroten, maar ook dit is
enkel mogelijk indien de collectieregistratie wordt geoptimaliseerd.

Daarom stelt de Provincie drie instrumenten ter beschikking van het erfgoedveld:

een registratiesysteem in een gecentraliseerde erfgoeddatabank met
gebruiksvriendelijke beheersomgeving voor de registratie en het beheer van
erfgoedcollecties
een beheersysteem voor de veilige opslag van erfgoedgerelateerde bestanden
een erfgoedwebsite, , die de Oost- en West-Vlaamsewww.erfgoedinzicht.be
erfgoedcollecties ontsluit, doorzoekbaar maakt en op de kaart plaatst voor het brede
publiek.

De Provincie wil met deze instrumenten vooral de samenwerking van erfgoedbeheerders
en -houders binnen en buiten de provincie stimuleren op het vlak van collectiebeheer,
-planning en -mobiliteit en op het vlak van publiekswerking.

De afspraken tussen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk wordt vastgelegd
in een samenwerkingsovereenkomst met volgende rubrieken:

Artikel 1 - Collectieregistratie en -beheer
Artikel 2 - Digital Asset Managament (DAM)
Artikel 3 - Website erfgoedinzicht.be
Artikel 4 - Andere projecten
Artikel 5 - Ondersteuning
Artikel 6 - Organisatiestructuur
Artikel 7 - Inzagerecht
Artikel 8 - Duur en einde van de overeenkomst
Artikel 9 - Slotbepaling

Argumentatie
Erfgoedinzicht is een gezamenlijk initiatief van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen,
dat gebruik maakt van dezelfde technische infrastructuur.  Erfgoedinzicht staat open voor
de aansluiting van nieuwe partners.  De beide Provincies hebben oog voor duurzame
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1.  

bewaring van erfgoedgerelateerde bestanden.  Hiervoor ondertekenden ze de
engagementsverklaring van het Platform Digitale Duurzaamheid.  De stad Kortrijk is
eigenaar van de collectie en kan het beheer in handen geven van een extern
verzelfstandigd agentschap, in dit geval van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk.

Voor de vzw Stedelijke Musea Kortrijk is deze manier van ontsluiting een uitbreiding van
het eigen registratiesysteem ADLIB en kunnen ze hierdoor efficienter samenwerken met
andere musea en de collectie publiek bekend maken.

Het project Erfgoedinzicht vindt ook aansluiting in de Strategische Meerjarenplanning van
de stad Kortrijk 2014-2019, beleidsdoelstelling 9: een stad met veel goesting en ambiance
- actieplan 9.6: Kortrijk, een rijk DNA - Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en
regio, digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen
voor het project Erfgoedinzicht goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Artikel 2
De kosten verbonden aan het overschrijden van de opslagcapaciteit of eventuele extra
gebruikerstoegangen voor rekening van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk te nemen

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: DEFINITIEF Samenwerkingsovereenkomst Erfgoedinzicht.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en de Provincie West-

Vlaanderen over Erfgoedinzicht. 

Situering 

De Provincie West-Vlaanderen wenst de komende jaren sterk in te zetten op depotwerking. Een 

uniforme collectieregistratie is hét basisinstrument voor de professionalisering van het behoud en 

beheer van de erfgoedcollecties. 

Deze collecties virtueel online toegankelijk maken voor het brede publiek via het web kan helpen om 

het maatschappelijk draagvlak voor het erfgoed te vergroten, maar ook dit is enkel mogelijk indien 

de collectieregistratie wordt geoptimaliseerd. 

Daarom stelt de Provincie drie instrumenten ter beschikking van het erfgoedveld: 

− een registratiesysteem in een gecentraliseerde erfgoeddatabank met gebruiksvriendelijke 

beheeromgeving voor de registratie en het beheer van erfgoedcollecties 

− een beheersysteem voor de veilige opslag van erfgoedgerelateerde bestanden 

− een erfgoedwebsite, www.erfgoedinzicht.be , die de Oost- en West-Vlaamse erfgoedcollecties 

ontsluit, doorzoekbaar maakt en op de kaart plaatst voor het brede publiek. 

De Provincie wil met deze instrumenten vooral de samenwerking van erfgoedbeheerders en - 

houders binnen en buiten de provincie stimuleren op het vlak van collectiebeheer, -planning en  

-mobiliteit en op het vlak van publiekswerking. 

Erfgoedinzicht is een gezamenlijk initiatief van de Provincies Oost - en West-Vlaanderen, dat gebruik 

maakt van dezelfde technische infrastructuur. Erfgoedinzicht staat open voor de aansluiting van 

nieuwe partners. De beide Provincies hebben oog voor duurzame bewaring van erfgoedgerelateerde 

bestanden. Hiervoor ondertekenden ze de engagementsverklaring van het Platform Digitale 

Duurzaamheid. 

De stad Kortrijk is eigenaar van de collectie en kan het beheer in handen geven van een extern 

verzelfstandigd agentschap. 

Tussen 

het Stadsbestuur van 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), hierna de collectiebeheerder genoemd; en 

de Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Jan Denolf, directeur cultuur en 

mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor cultuur, hierna de Provincie genoemd 

wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
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Artikel 1 – Collectieregistratie en –beheer 

1. De Provincie stelt aan de collectiebeheerder kosteloos een registratiesysteem ter beschikking, 

inclusief acht gebruikerstoegang(en). Extra toegangen kunnen verkregen worden op kosten van 

de collectiebeheerder voor de prijs van € 121 incl. btw per jaar. 

2. De collectiebeheerder neemt zijn gegevens inzake collectieregistratie en - beheer (= inhoudelijke 

metadata) integraal op in de provinciale erfgoeddatabank. 

3. De collectiebeheerder engageert zich om samen met de Provincie de kwaliteit van de gegevens te 

bewaken. 

4. De collectiebeheerder is en blijft eigenaar van de eigen registratiegegevens. De Provincie en alle 

systeembeheerders kunnen geen enkel recht laten gelden op deze gegevens. 

Artikel 2 – Digital Asset Management (DAM) 

1. De Provincie stelt een veilig, digitaal opslagsysteem ter beschikking voor collectiegerelateerde 

bestanden zoals afbeeldingen. Het gebruik ervan is kosteloos voor zover de totale benodigde 

opslagcapaciteit de 20Gb voor Vlasmuseum en de 20Gb voor Broelmuseum niet overschrijdt. 

Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de collectiebeheerder de meerkost: prijs op datum van 

ondertekening: 1 euro per Gb per maand. De prijs kan niet zonder overleg verhoogd worden. 

2. De collectiebeheerder kan te allen tijde rechtstreeks toegang krijgen tot zijn digitale bestanden 

om deze te beheren en erover te beschikken. 

3. De collectiebeheerder is eigenaar van zijn eigen bestanden en de daaraan gekoppelde technische 

metadata en is er verantwoordelijk voor. De collectiebeheerder behoudt alle rechten op zijn eigen 

bestanden en de Provincie noch een van de systeembeheerders kan hier enig recht op laten 

gelden. 

Artikel 3 – Website erfgoedinzicht.be 

1. De Provincie voorziet een publieksgerichte ontsluiting van de collectieregistratie via de website 

erfgoedinzicht.be. Naast het publiceren van afbeeldingen worden gegevens van volgende aard op 

de website getoond: instellingsnaam, objectnummer, objectnaam, titel, beschrijving, 

vervaardiger, datering, afmetingen, materiaal… 

2. De collectiebeheerder ontsluit het voor het publiek relevante deel van zijn collectie op deze 

website. Hij communiceert over eigen erfgoedgerelateerde activiteiten (tentoonstellingen, 

publicaties, vorming…) via de UiT-databank (www.uitdatabank.be) en staat in voor de invoer van 

de relevante gegevens, die worden overgenomen in de rubriek "evenementen". 

Voor de aantrekkelijkheid van de website is het belangrijk om regelmatig een erfgoedthema te 

leveren voor de websiterubriek "thema’s" en een aantal objecten voor de rubriek "Een greep uit 

de collecties". 

3. De collectiebeheerder is verantwoordelijk voor de gegevens die door hem aangeleverd worden in 

het kader van de publieksgerichte ontsluiting  zoals voorzien in artikel 3.2 en heeft de 

auteursrechten op de afbeeldingen geklaard. De collectiebeheerder moet de Provincie op haar 

eerste verzoek bijstand verlenen en vrijwaren tegen alle auteursrechtelijke vorderingen die door 

derden worden ingesteld. 

4. De collectiebeheerder kan de eigen gegevens uit de provinciale erfgoeddatabank ontsluiten via 

andere kanalen b.v. in lokale of thematische websites. De aanlevering van die gegevens is gratis, 

maar de kosten die gepaard gaan met het presenteren ervan buiten erfgoedinzicht.be zijn voor de 

104 / 130
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



p. 3 
 

rekening van de collectiebeheerder. Hierbij dient hij het logo van erfgoedinzicht.be op te nemen 

in de onmiddellijke nabijheid van deze gegevens en te linken naar deze website. 

5. Mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de collectiebeheerder kan 

de Provincie de gepubliceerde gegevens op erfgoedinzicht.be ter beschikking stellen aan derden 

als open data. 

Artikel 4 – Andere projecten 

Mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de collectiebeheerder kan de 

Provincie met gegevens uit erfgoedinzicht.be participeren in andere projecten zoals Europeana. 

Artikel 5 – Ondersteuning 

1. De Provincie zorgt voor inhoudelijke en technische ondersteuning bij de collectieregistratie, het 

DAM en de website. Zij organiseert ook gratis vorming. 

2. De integratie van externe digitale gegevens kan kosten met zich meebrengen. Dit gebeurt in 

overleg met de collectiebeheerder. 

Artikel 6 – Organisatiestructuur 

De collectiebeheerder neemt actief deel aan en stelt zijn expertise ter beschikking binnen volgende 

organisatiestructuur: 

1. Jaarvergadering 

Jaarlijkse bijeenkomst - ontmoetingsdag voor de brede erfgoedsector. 

2. Stuurgroep 

De stuurgroep vertegenwoordigt alle deelnemende collectiebeheerders, stuurt Erfgoedinzicht en 

adviseert de deputatie. 

3. Technische en inhoudelijke werkgroepen 

Technische en inhoudelijke werkgroepen ondersteunen de stuurgroep. 

Artikel 7 – Inzagerecht 

De collectiebeheerder heeft inzagerecht in de overeenkomsten met de leveranciers van het 

registratiesysteem en het digitaal opslagsysteem. 

Artikel 8 – Duur en einde van de overeenkomst  

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en geldt voor drie jaar. Daarna wordt 

de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor een jaar. 

2. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar, mits een schriftelijke vooropzeg van drie maanden. De 

collectiebeheerder kan in dat geval zonder kosten zelf de digitale bestanden in origineel formaat 

uit het DAM ophalen en daarna verwijderen. Indien de collectiebeheerder dit werk wenst uit te 

besteden aan de leverancier van Erfgoedinzicht, zijn de exitkosten voor zijn rekening. Metadata 

kunnen te allen tijde door de collectiebeheerder worden geëxporteerd uit de erfgoeddatabank in 

CSV- en XML-formaat. 

3. Bij de opzeg van de overeenkomst kan de Provincie geen enkele van de in het kader van de 

huidige overeenkomst aangeleverde bestanden van de collectiebeheerder behouden, verwerken, 

gebruiken of publiceren en kan de Provincie ook geen enkel recht op deze bestanden laten 

gelden. 
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Artikel 9 – Slotbepaling 

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande. 

   

Opgesteld in twee exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

Brugge,  

Namens de collectiebeheerder     Namens de Provincie 

De burgemeester, de directeur cultuur, Jan Denolf 

Vincent Van Quickenborne 

 de gedeputeerde voor cultuur, 

Myriam Vanlerberghe 

De secretaris, 

Geert Hillaert 
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" 

10 juni 2014 21:48 — Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
"

34 2014_GR_00143 vzw Stedelijke Musea Kortrijk -
Resultatenrekening en jaarverslag 2013 -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Resultatenrekening 2013

De werkingstoelage van de stad aan de vzw Stedelijke Musea Kortrijk bedroeg in 2013 €
121.250,00.  Uit de resultatenrekening van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk blijkt dat de
ontvangsten € 542.250,66 bedragen en de uitgaven € 526.200,30.  Dit geeft een bonus
van € 16.050,36.  De jaarrekening werd gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren Boes &
Co.

Jaarverslag 2013

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk werkte in 2013 verder aan de ontwikkeling en
uitvoering van het stedelijke beleid rond musea en tentoonstellingen. De vzw bereikte in
2013 minstens 63.216 bezoekers te bereiken, waarvan 43% voor de permanente
presentaties van het Broelmuseum en Kortrijk 1302 en 57% voor
(tentoonstellings)projecten. Rekening houdend met de sluitingsperiode van het
Vlasmuseum een zeer mooi cijfer.

Voor het Broelmuseum was Aller Retour met fotografen Carl De Keyzer, Stephan
Vanfleteren en Bieke Depoorter het hoogtepunt van 2013. Dit vertaalde zich ook door naar
diverse aanwinsten op vlak van fotografie en het optimaliseren van het behoud en beheer
van en de kennis over de fotografiecollectie. Met het “oog van de meester” lanceerde het
Broelmuseum een sterk merk dat goed was een grote interesse bij het Kortrijkse publiek
en de collectie steeds in een ander daglicht wist te zetten.

De cel tentoonstellingen werkte van onder de vleugels van het Broelmuseum aan drie
speerpunten: de ADUB-werking in de paardenstallen die beloftevol talent begeleid, de
samenwerking met amateurkunsten en de ondersteuning van het openlucht project Kortrijk
Vlaandert. Naar aanleiding van Aller Retour stonden diverse projecten in het teken van
fotografie.

De werking van Kortrijk 1302 focuste zich in 2013 op de geschiedenis van Kortrijk. Er werd
gewerkt aan de tentoonstellingen ‘Woelige stad’, ‘Kortrijk voor de camera’ en ‘In het spoor
van een spion’. Op vlak van de collectie stonden de deelcollecties numismatiek, archeologie
en iconografie centraal in een inventarisatie en herverpakkingsprojecten. Hoewel het
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bezoekersaantal terugvalt, weet Kortrijk 1302 zich stevig stand te houden bij het jonge
publiek.

Het Vlasmuseum was in 2013 gesloten. Een welgekomen “rustperiode” om te werken aan
de voorbereidingen van het nieuwe museum, de ontmanteling van de site in de Etienne
Sabbelaan en het behoud en beheer van de collecties. Op vlak van publiekswerking zette
het museum in op de kantwerking, bekendmaking van het textielproject en de
tentoonstelling vlaskavel. Hierdoor wist het museum als nog meer dan 6.000 mensen te
bereiken.

2013 was ook een jaar van kentering. Na de verkiezingen van 2012 ging een nieuw
stadsbestuur van start en veranderde ook de samenstelling van de vzw stedelijke musea
van Kortrijk. Een nieuw bestuur betekent ook een nieuwe visie en in het geval van de
musea een grote verandering. Er zal deze legislatuur ingezet worden op het nieuwe
Vlasmuseum, een stadsmuseum, een kunsthal en een erfgoeddepot. Dit wil zeggen dat het
Broelmuseum zal sluiten en geen nieuwe erkenning zal aanvragen. Deze nieuwe visie
wordt vertaald in de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Stedelijke Musea van
Kortrijk die begin 2014 goedgekeurd moet worden. Een tweede grote verandering is het
nieuwe organogram waarbij de verschillende musea en cellen onder één team zullen
vallen.

Argumentatie
Volgens de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de
vzw Stedelijke Musea Kortrijk worden het jaarverslag en de resultatenrekening 2013 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide documenten werden goedgekeurd
door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea
Kortrijk op 26 april 2014.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
35 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, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S.
De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 nee stemmen: C. Matthieu, B. Caron

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Artikel 1
De resultatenrekening van het dienstjaar 2013 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met
een boni van € 16.050,36 goed te keuren.
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Artikel 2
Het jaarverslag 2013 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: jaarrekening revisor.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarverslag vzw stedelijke musea 2013 - met bijlagen.pdf
Bijlage bij dit besluit: getekend verslag revisor.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag 140423.pdf

" 

Philippe De Coene
Servicepunt
"

35 2014_GR_00144 2014/712 - Jeugdcentrum Tranzit - Profit
- fieldlab - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Plan Nieuw Kortrijk
Opleveren kleinschalige innovatieve beweginstoestellen in openbare ruimte : Europees
project PROFIT

In Profit gaan overheden, kenniscentra en de privésector de verbintenis aan om samen te
werken aan innovatieve state-of-the-art sport/beweeglaboratoria (fieldlabs) in een
stedelijke context. In de field-labs ontwikkelen stakeholders commerciële producten,
processen en diensten op het gebied van sport en spel. De fieldlabs bieden een unieke
gelegenheid voor bedrijven om nieuwe (sport/beweeg)producten en diensten te testen met
professionele/ innovatieve meetapparatuur van kenniscentra (universiteiten of
hogescholen). De labs creëren nieuwe netwerken, stimuleren gebruik van technologische
middelen voor sport/beweeginnovaties en ontwikkelen nieuwe bedrijfsmogelijkheden. Ze
zorgen ook voor verbetering van gezondheid en welzijn van burgers in de omliggende
woongebieden.

Jeugdcenter Tranzit zal de derde fieldlab van Kortrijk worden. Bedoeling is om hier in het
concept van het jeugdhuis verder te werken en producten te installeren die de bezoekers
activeren. In dit kader proberen we met interactieve wanden of vloeren te werken die
gebruikers uitnodigen te bewegen en zo informatie over de programmering van het
jeugdcentrum of de Stad Kortrijk in het algemeen te verschaffen.

Argumentatie
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Een fieldlab voor sport/beweegstimulatie en -innovatie is een testomgeving in een setting
waar burgers sporten en spelen. Binnen fieldlabs kunnen bedrijven  hun nieuw ontwikkelde
innovatieve sportproducten plaatsen, waarna deze producten getest kunnen worden door
de eindgebruiker. De bedrijven kunnen specifieke onderzoeks- of doorontwikkelingsvragen
met betrekking tot deze producten voorleggen aan kenniscentra. De kenniscentra hebben
de kennis, ervaring en het juiste materiaal om een antwoord te zoeken op deze vragen. 

Een fieldlab geeft dus de mogelijkheid om data te verzamelen over de wensen van de
gebruiker, het gedrag en het gebruik van de sport- en speeltoestellen. Dit leidt uiteindelijk
tot het verbeteren van producten zodat ze nog dichter aanleunen bij de wensen van de
gebruiker. Een fieldlab is dynamisch omdat er regelmatig nieuwe innovatieve producten en
diensten worden geplaatst en getest.

In dit fieldlab gaan we de installatie verzorgen van een interactieve vloerprojectie
waarbij muurprojectie als verplichte optie in het dossier wordt opgenomen. Door middel
van het projecteren van spelletjes op de vloer of de wand wordt beweging gestimuleerd.
Door een camera worden de bewegingen opgenomen en doorgegeven aan het scherm,
waardoor het mogelijk wordt bvb een voetbal te laten bewegen door er op te schoppen.

De aankoop gaat over een projector, bewegingscamera , software om op te starten,
spelletjes, software om zelf iets aan te passen. 

Deze innovatieve technologie is niet beschikbaar via het raamcontract.

De raming bedraagt 44 000,00 euro (exclusief btw), 53.240,00 euro (btw inclusief).

Er wordt een jaarlijkse onderhoudskost voorzien van 4.000,00 (exclusief btw),  4.840,00
euro (inclusief btw),

De directie bedrijfsvoering stelt voor om als wijze van gunnen te kiezen voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van artikel 26 §1 , 1 (a)
van de wet van 15 juni 2006.

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
1. De voorwaarden vast te stellen volgens het bestek nr 2014/712 opgemaakt door de
directie bedrijfsvoering.

Artikel 2
2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, in toepassing van artikel 26 § 1 - 1° (a) van de wet van 15 juni 2006 op de
overheidsopdrachten met volgende firma's:

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente

Icatch Modemweg 38 3821 BS Amersfoort

Vision2watch Kryptonstraat 102 2718 TD Zoetermeer

HadekToys Menenstraat 494 8560 Wevelgem

Touching Media BV Matissehof 180 1628 XV Hoorn

Connect and Play Driemanssteenweg 190 3084 CB Rotterdam

Nyoyn Fuutlaan 12-3 5613 AB Eindhoven

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014712_2014_04_24_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: 2014712_Raming_3.xls

" 

Welzijn
"

36 2014_GR_00145 Gemeentelijke reglementen - Opheffen
van bepaalde gemeentelijke reglementen
- Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geï;mporteerde systemen
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3.  

Herorientering van bepaalde toelagen

Aanleiding en context
De heroriëntering van de toelagen kadert in volgende doelstellingen van het Plan Nieuw
Kortrijk:

- doelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt meer bepaald het voeren van een lokaal
sociaal beleid

- doelstelling 10: een stad die transparant en sober is: toelagen die geen essentieel
verschil maken en/of overbodig werden door gewijzigde omstandigheden in de
samenleving worden geschrapt.

Argumentatie
De opheffing van 4 reglementen is het gevolg van het zoeken naar het efficienter omgaan
met toelagen. Toelagen die vroeger zinvol waren, maar door gewijzigd beleid en
veranderde omstandigheden geen zin meer hebben, of die dermate klein zijn geworden dat
ze het verschil niet kunnen maken, of waarvan het geen opdracht van de stad meer is
omdat de financiering vooral door andere instanties gebeurt, worden geschrapt. De
middelen die vrijkwamen werden geherorienteerd binnen het sociaal beleid.

De bijhorende gemeentelijke reglementen, die de basis vormden om deze toelagen toe te
kennen, hebben bijgevolg geen voorwerp meer.

Er wordt voorgesteld om de volgende 4 reglementen op te heffen:

Reglement toelagen aan diensten voor zuigelingen- en kleuterraadplegingen - GR
10.06.1977
Reglement toelagen aan diensten voor gezinshulp - wijziging (vervangt reglement GR
13.10.1978) - GR 09.10.1981 pt 20
Reglement toelagen aan kinderkribben en peutertuinen - GR 10.06.1977 pt 28
Reglement op gemeentelijke ondersteuningstoelage voor erkende instellingen voor
residentiële opvang voor individuen en erkende centra integrale gezinszorg - GR
08.11.1996 pt 3.8

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

Besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
de volgende 4 gemeentelijke reglementen op te heffen:

Reglement toelagen aan diensten voor zuigelingen- en kleuterraadplegingen - GR
10.06.1977.
Reglement toelagen aan diensten voor gezinshulp - wijziging (vervangt reglement GR
13.10.1978) - GR 09.10.1981 pt 20.
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4.  

Reglement toelagen aan kinderkribben en peutertuinen - GR 10.06.1977 pt 28.
Reglement op gemeentelijke ondersteuningstoelage voor erkende instellingen voor
residentiële opvang voor individuen en erkende centra integrale gezinszorg - GR
08.11.1996 pt 3.8.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: GR 10 06 1977 raadplegingen jonge kind.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 09 10 1981 - gezinshulp.pdf
Bijlage bij dit besluit: Reglement toelagen kinderkribben en peutertuinen 10 juni
1977.pdf
Bijlage bij dit besluit: Reglement residentiele opvang 08 11 1996.pdf

" 

Aanvullende punten

2014_IP_00024 - Interpellatie van raadslid Stefaan De
Clerck: veiligheidsstrategie ten aanzien van
geradicaliseerde jongeren en Syrië-strijders.

Interpellatie

Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 juni 2014 16:04

Toelichting:
De moorden van de voorbije maand in het Joods museum van Brussel zijn
weerzinwekkend. De verdachte zou in Kortrijk verbleven hebben.

Wat is de veiligheidsstrategie in Kortrijk ten aanzien van geradicaliseerde jongeren en
Syrië-strijders? 
Zijn alle betrokken diensten actief betrokken en voldoende ingelicht om zowel preventief
als reactief op te treden tegen deze ‘gevaarlijke’ personen?

Bespreking
De raad hoort:
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- de interpellatie van raadslid S. De Clerck, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt als volgt:

Het probleem van de radicalisering is evident een prioritaire bron van zorg voor het
stadsbestuur en voor de lokale politiezone Vlas.

Ongeveer gelijktijdig met de initiatieven van de federale regering, waarbij de minister van
binnenlandse zaken op 19 april 2013 in de Ministerraad een preventieprogramma
gewelddadige radicalisering voorlegde en dat op 24 mei werd besproken met de
burgemeesters van de 29 grootste Belgische steden waarbij ikzelf aanwezig was met een
expert van de politiezone, werd op het lokaal niveau een eigen strategie uitgelijnd met een
exclusief pilootproject dat aanvullend op de nationale inspanningen opereert.

Nationale strategie

Deze wordt concreet uitgevoerd door een lokale taskforce.

Binnen elk gerechtelijk arrondissement werkt onder de aansturing van de
Directeur-Coördinator (Dirco) een Lokale Taskforce die zich oriënteert op radicaliserende
individuen en/of groepen. 

Deelnemende diensten : lokale politie, federale gerechtelijke politie, Veiligheid van de
Staat, Militaire Inlichtingendienst, parket.

Deze Lokale Taskforce komt 2 keer per jaar samen om externe tekenen van gewelddadige
radicalisering te onderkennen en de nodige maatregelen te nemen. Er zijn nog bijkomende
stappen nodig.

Aanvullend lokaal project

Binnen de Lokale Taskforce van ons gerechtelijk arrondissement zijn wij in 2013 een
project gestart dat zich specifiek richt op radicaliserende . jongeren

Deelnemende diensten : lokale recherche van de politiezone Vlas met 3 medewerkers, de
federale gerechtelijke politie Kortrijk, de Veiligheid van de Staat en het parket.

Dit gespecialiseerd en multidisciplinair team volgt een eigen vergaderritme en methodiek,
los van en intensiever dan die van de Lokale Taskforce.  De doorgedreven kennis bij onze
rechercheurs van de specifieke Kortrijkse situatie en van de lokale spelers laten toe om ook
en vooral een scherp en actueel beeld te vormen van de evoluties die zich binnen onze
stad voordoen op het vlak van radicalisering.

Omdat in deze materie een integrale aanpak het meest kansen op succes biedt, zijn onze
rechercheurs actief binnen een aantal overlegfora waar zij vertegenwoordigers van
uiteenlopende andere diensten en disciplines ontmoeten :

-        De bijeenkomsten van de Lokale Taskforce

-        De vergaderingen van het , een periodiekePlatform van Evaluatie en Maatregelen
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bijeenkomst van het OCAD (anti-terreurorgaan) in het kader van Syrië waarin zij
geïnformeerd worden over de aanwezigheid van teruggekeerde Syrië-strijders die in de
politiezone verblijven en waar de risico’s/dreigingen daarvan geëvalueerd worden en
mogelijke maatregelen overlegd. De samenwerking loopt goed.

-        De  binnen de eigen politiezone, een tweewekelijksStuurgroep Stadscriminaliteit
overleg onder de operationele directies aangevuld met de veiligheidscoördinator van de
stad.  Deze vergadering behandelt zowel gerechtelijke informatie over misdrijven als
bestuurlijke informatie over evenementen en groepen/individuen.  Deze stuurgroep laat
zich voor de agendapunten in het kader van radicalisering bijstaan door de drie
rechercheurs die deel uitmaken van het lokale pilootproject.

-        .  Onze rechercheurs stemmen geregeld af met lokale ofInformele contacten
federale collega’s en/of medewerkers van de veiligheid van de staat.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor.

Opleiding

Ten einde alle medewerkers van het korps in staat te stellen tekenen van (gewelddadige)
radicalisering te herkennen en te identificeren, wordt hen de mogelijkheid geboden een
opleiding op maat te volgen : de 8 uur durende cursus COPPRA aan de West-Vlaamse
Politieschool die een basis vormt voor de opsporing van extremisme. Reeds meer dan 20
agenten (wijkwerking, operaties, recherche) hebben die opleiding al gevolgd.

Preventiebeleid

Binnen het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014 van de stad is “gewelddadige
radicalisering en terrorisme” opgenomen als prioriteit nr 15.

Aan de hand van strategische en operationele doelstellingen wordt hier de ambitie
geformuleerd om gewelddadige radicalisering en/of onveiligheidsgevoelens die daarmee
gepaard gaan, te voorkomen, aan het licht te brengen en te verminderen.

Het ontwerp van dit plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 7 april
2014 en ligt nu voor evaluatie bij de respectievelijke federale ministers van binnenlandse
zaken en werk.  Wanneer het plan door hen definitief goedgekeurd is, dient het opnieuw
geagendeerd aan de gemeenteraad voor een finaal fiat.  Wanneer die formele stappen zijn
genomen, kan de stad in uitvoering van het plan een lokaal preventiebeleid ontwikkelen.

Vanzelfsprekend wacht de stad niet op die formele afhandeling van het Strategisch
Veiligheids- en PreventiePlan om hierin actie te ondernemen.  Op dit moment wordt
gesleuteld aan de redactie van een preventieprogramma, geënt op de blauwdruk die eind
2013 door de minister van binnenlandse zaken werd verspreid.

Informatiestromen

De vraag van het raadslid of alle betrokken diensten voldoende ingelicht zijn om op te
treden, is eigenlijk een vraag naar het doorstromen van de beschikbare informatie.
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Het Ministerieel Comité voor inlichtingen en Veiligheid gaf de opdracht aan onder meer de
politie om mee te werken aan het Plan R(adicalisering) en hiertoe de nodige inlichtingen te
verzamelen, te verwerken en te delen met andere partners.

Om dit mogelijk te maken, opteerde de politiezone Vlas voor de oprichting van een Cel
Netwerking die tot doel heeft gerechtelijke en bestuurlijke informatie in te winnen. 
Concreet opereren hiertoe twee netwerkers op het terrein, die hun inlichtingen laten
verwerken door een informatie-opsporingsambtenaar.  Het zijn diezelfde 3 rechercheurs
die ook het lokale pilootproject draaien.

De informatie waarover zij beschikken wordt gedeeld met andere actief betrokken
diensten. Gelet op de gevoeligheid van de materie ga ik niet in detail met betrekking tot
het netwerk van diensten en personen met wie dat gebeurt.

Tenslotte met betrekking tot het reactieve. Binnen de stad zijn er enkele dossiers waarbij
mensen in doen en laten gevolgd worden met respect voor alle vigerende wetgeving. Door
het vertrouwelijk karakter van de materie kan ik hierover niet in detail gaan.

2014_IP_00025 - Interpellatie van raadslid Alain Cnudde:
Huizen van het Kind

Interpellatie

Indiener(s):
Alain Cnudde

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 09:24

Toelichting:
Zal de Stad/OCMW intekenen op de subsidieoproep Huizen van het Kind?

Bespreking
Gelet op de onverwachte afwezigheid van schepen P. De Coene (wegens ziekte) wordt dit
punt niet behandeld, maar zal het schriftelijk beantwoord worden.

10 juni 2014 22:13 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
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2014_IP_00020 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
aanleg veilige fietsroute langs het kanaal Bossuit-Kortrijk

Interpellatie

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 09:43

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

Het huidig bestuur maakt, volgens Plan Nieuw Kortrijk, werk van veilige fietsroutes. Er is
reeds veel gerealiseerd de vorige legislatuur en de voorbije jaren, maar er is nog werk
aan de winkel. Eén van de gevaarlijkste fietsroutes in de streek is die van Kortrijk naar
Harelbeke en visa versa. Fietsen door de drukke Spinnerijstraat en Stasegemsesteenweg,
waarop een op- en afrittencomplex van de ring rond Kortrijk uitkomt, blijft een onveilige
situatie! Gelukkig zijn er nog geen dodelijke ongevallen gebeurd, maar zoals het
spreekwoord zegt: “Beter voorkomen, dan …”.

Deze fietsroute wordt ook dagelijks gebruikt door honderden studenten (Harelbeke
richting Kortrijk), maar ook voor woon-werkverkeer, voor een veilige toegankelijkheid
naar de jeugdherberg in de Passionistenlaan en het domein De Gavers in Harelbeke!

Het ACW Kortrijk en Harelbeke heeft reeds een route uitgestippeld voor het aanleggen
van een veilige fietsroute Kortrijk – Harelbeke namelijk:
Vanuit De Gavers via het Koutermolenpad en via de Beneluxlaan naar het bestaande
jaagpad tussen Beneluxlaan en Brouwerijstraat, dan via het kanaalbos naar de
Vaartstraat en de Visserstraat tot aan de Luipaardbrug. Vanaf de Luipaardbrug kunnen 2
routes gevolgd worden: één route die loopt langs het jaagpad Bossuit-Kortrijk tot in de
Passionistenlaan waar de jeugdherberg zich bevindt en één die via de Luipaardbrug
aansluiting maakt met het Guldensporenpad, ook veel door scholieren, recreanten en
woon-werkverkeer gebruikt!

Daarvoor moeten volgende acties ondernomen worden:

Het hoogteverschil tussen de Beneluxbrug en het jaagpad langs de Vaart
wegwerken.
Het jaagpad tussen de Beneluxlaan en Café de Lille aanleggen.
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De kostprijs voor het aanleggen van dit fietspad zou geen hinder mogen zijn om dit
mooie project niet uit te voeren of uit te stellen! Waterwegen & Zeekanaal reserveerde al
een strook voor een fietspad langs het kanaal en ook de provincie kan aangesproken
worden!

In een artikel van Het Laatste Nieuws liet schepen M. Lemaitre reeds weten dat hij het
dossier opnieuw op de agenda zou zetten (bouwaanvraag is reeds in orde!).

Daarom volgende vragen:

1)    Is dit dossier actief? Gaan er reeds gesprekken door met het bestuur van Harelbeke
voor verdere uitwerking?

2)    Wat is de timing? Wanneer gaan de werken van start ? Ligt er al een datum vast?

 

Carol Leleu
Gemeenteraadslid CD&V

Bespreking
De raad hoort:

- de vraag van raadslid C. Leleu, zoals hierboven opgenomen;

- het antwoord van schepen M. Lemaitre, waarvan de tekst luidt als volgt:

Het klopt dat de fietsroutes van en naar Stasegem niet tot de veiligste behoren. Op het
traject Stasegemsesteenweg-Spinnerijstraat ligt wel degelijk een echt fietspad aan beide
kanten van de weg. Maar het zijn geen vrijliggende paden en in de richting naar Kortrijk
krijgen fietsers inderdaad te maken met op- en afritten van de Ring. Het is nochtans een
drukke fietsverbinding.

Ook het alternatief langs de Vaart (Visserijkaai) is niet veilig genoeg. Ook daar liggen
fietspaden, maar ook daar zijn ze slechts beschermd door geverfde strepen.

Er is al langer een oplossing. W&Z (Vlaamse Gewest) vroeg en bekwam een
bouwvergunning voor de bouw van een fietspad op de andere, nog ruige oever van de
Vaart, tussen de Luipaardbrug en sluis 9 (café De Lille). De Vlaamse overheid heeft die
bouwvergunning toegestaan.

Waarom ligt dat pad er dan nog niet? Dat komt omdat de firma Dumoulin Voeders in de
Stasegemsesteenweg de vergunningen heeft aangevochten bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. De gevraagde schorsing van de bouwvergunning is recentelijk
verworpen. De uitspraak over een vraag naar vernietiging van de bouwvergunning volgt na
de zomer. Wanneer, hangt af van de agenda van de Raad.

Aansluitend aan dat fietspad zal de Provincie een studieopdracht uitschrijven voor een
grote aanpassing aan de Luipaardbrug. De brug ligt in de verbinding tussen Stasegem en
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de velostrade Guldenspoorpad die is opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel
Fietsroutenetwerk van West-Vlaanderen. De huidige brug is allesbehalve fietsvriendelijk
met zijn scherpe hellingen en haarspeldbochten. Ook is het bij het afrijden in de
Visserskaai erg onveilig voor fietsers die er de straat voor zwaar verkeer over moeten. Het
zou de bedoeling zijn de brug door te trekken tot over de Visserskaai. Die betere fietsbrug
zou ook aansluiten op het nieuwe fietspad op de andere oever van de Vaart.

We volgen dat project van heel nabij op, hoewel het vooral een project is van W&Z en de
Provincie. Maar het blijft nog even wachten op de definitieve uitspraak van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

2014_IP_00021 - Interpellatie van raadslid Axel Weydts:
De verdeling van stickers ‘geen reclame’ in de stad.

Interpellatie

Indiener(s):
Axel Weydts

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 13:22

Toelichting:
Mensen van Kortrijk die geen reclame in hun bus wensen te ontvangen, kunnen dit
kenbaar maken door een sticker ‘geen reclame’ op hun brievenbus te kleven. Deze
stickers zijn te verkrijgen in het stadhuis. 

In Kortrijk is er echter op dit ogenblik slechts een type sticker in omloop. Men kan de
keuze niet maken om de gratis weekbladen wel te ontvangen en de commerciële reclame
niet. Volgens ons weerhoudt dit heel wat mensen om dergelijke sticker ‘geen reclame’ te
kleven. Er bestaan wel dergelijke stickers van IMOG, met een volledig ander ontwerp, die
ook te verkrijgen zijn.

In het kader van ‘Kortrijk Klimaatstad’ lijkt het ons een goede zaak dat zo veel mogelijk
mensen dergelijke sticker kleven. Deze stickers moeten dus ook gemakkelijk te verkrijgen
zijn.

Daarom mijn vragen:

Is de stad bereid na te gaan of het aanmaken van twee gelijkaardige types stickers
mogelijk is? Een versie ‘geen reclame, geen gratis weekbladen’ en een versie ‘geen
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reclame, wel gratis weekbladen’.
 
Is de stad bereid dergelijke stickers eenmalig te verspreiden met de stadskrant, te
voorzien in het welkomstpakket voor de nieuwe inwoners en op verschillende
locaties dergelijke stickers aan te bieden?

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid A. Weydts zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

1. I.k.v. klimaatambities moet overbodig papier vermeden worden. Zo ook wat betreft
reclamedrukwerk wanneer mensen die niet wensen of rechtstreeks in de prullenbak
werpen. Vooral belangrijk om mensen die kans te bieden, wat kan dankzij deze stickers.
Langs andere kant ook belangrijk dat gratis pers apart aangeboden kan worden.
Goede zaak om de twee versies in zelfde stijl van de stad aan te maken. 

2. De stad is daartoe zeker bereid. We moeten nog onderzoeken hoe dit technisch kan wat
betreft de stadskrant. Voor welkomstpakket nieuwe inwoners is dit geen enkel probleem.
We zullen ook aanbieden in OC’s en bij bureaus wijkpolitie.

Afvalberg verhoogt door reclame: communicatie en sensibilisering via stadskrant. 
Melden bij 1777 wanneer drukwerk op dorpel ligt of in leegstaande huizen zit. Dit wordt
doorgegeven aan de bedelers.

10 juni 2014 22:23 — Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
10 juni 2014 22:24 — Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting

2014_IP_00027 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: de concessie van de cafetaria van het
openluchtzwembad Abdijkaai.

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
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4 juni 2014 15:03

Toelichting:
Over de verminderde openingstijden van het openluchtzwembad aan de Abdijkaai is al –
terecht - heel wat te doen geweest. Een bijkomend probleem is evenwel de zoektocht
naar een uitbater voor de cafetaria. Tot op vandaag (4 juni) valt de advertentie over de
concessie nog steeds te raadplegen op de webstek van onze stad. Op 28 juni opent het
zwembad, maar het ziet er naar uit dat een uitbater niet zal gevonden worden.

Zijn er op dit moment kandidaat-uitbaters, die zich hebben aangemeld?
Zo neen,
a. kan dit deels te maken hebben de verkorte openingsduur van het zwembad?
b. wat staat er te gebeuren met de cafetaria vanaf 28 juni tot 31 augustus? Zijn er
eventueel alternatieven?

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Seynaeve, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen K. Byttebier, dat luidt als volgt:
Tot 5 juni konden de kandidaten zich aanmelden. Er is één kandidatuur binnengekomen.
Vandaag was er een gesprek met betrokkene en alles wijst er op dat het de goede richting
uitgaat.
Wat de tweede vraag betreft is het wellicht zo dat er gemakkelijker een kandidaat-uitbater
gevonden wordt voor twee maanden dan voor vier maanden, vermits het net de
vakantiemaanden zijn.

2014_IP_00028 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: milieuvergunningsaanvraag voor de
kleiontginning in de Doomanstraat te K-Aalbeke

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:03
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Toelichting:
De Kortrijkse firma Bosschaert heeft een milieuvergunningsaanvraag ‘klasse 1’ ingediend
voor het ontginnen en opvullen van een kleigroeve aan de Doomanstraat in Aalbeke. Het
gaat om een anderhalve hectare waarop graafwerken plaatsvinden, tot een diepte van
30 meter. Er wordt een vergunningsduur van twintig jaar gevraagd, met andere woorden
de maximaal toegelaten termijn.

Het hoeft geen betoog dat een en ander voor ongerustheid zorgt in de buurt, niet in het
minst wat betreft het mobiliteitsaspect (in piekmomenten tot 80 vrachtwagens per dag),
de geluidshinder, maar ook inzake de kwaliteit van de gestorte grond, alsook rond
mogelijke grondverschuivingen of –verzakkingen. Het openbaar onderzoek startte op 8
mei en liep af op 6 juni, wat wellicht resulteerde in heel wat bezwaarschriften. Uiterlijk
op 24 juni moet het College van Burgemeester en Schepenen een advies formuleren aan
de Deputatie.

Op maandag 2 juni vond in Aalbeke rond de milieuvergunningsaanvraag een
informatievergadering plaats, die het stadsbestuur decretaal verplicht diende te
organiseren binnen de periode van het openbaar onderzoek. Het leek erop dat de
aanwezigen hiermee niet gerust konden worden gesteld, wel integendeel: op 13 juni
wordt er, naar het voorbeeld van het  in Rollegem, een protestmarsactiecomité Klijtberg
georganiseerd.

Waarom heeft het stadsbestuur gewacht tot de laatste week van het openbaar
onderzoek alvorens de verplichte informatievergadering te organiseren?
Hoeveel bezwaarschriften werden uiteindelijk ingediend, hoeveel daarvan werden
door de stad ontvankelijk en gegrond geacht en wat waren de voornaamste
bezwaren?
Heeft het schepencollege reeds een advies voorbereid op basis van hetgeen uit het
openbaar onderzoek is gebleken? Zo ja, hoe luidt het advies? En is de stad van plan
om eventueel stappen te ondernemen tegen een mogelijke vergunningsverlening
door de deputatie?

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Seynaeven, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

Waarom heeft het stadsbestuur gewacht tot de laatste week van het openbaar
onderzoek alvorens de verplichte informatievergadering te organiseren?

Artikel 18. § 1

Voor de inrichtingen van klasse 1 waarvoor een milieueffectrapport of een
veiligheidsrapport wordt vereist, dient in het kader van het openbaar onderzoek over de
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vergunningsaanvraag tenminste één informatievergadering te worden georganiseerd.
Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen  ook voor alle anderekan
vergunningsplichtige inrichtingen van klasse 1 of 2 een informatievergadering worden
georganiseerd.

We hebben aan Bosschaert gevraagd om voorafgaand aan indienen aanvraag, een
informatieve vergadering te organiseren. Dit om maximaal rekening te houden met de
feedback en verzuchtingen van onze inwoners. Dit hebben ze ingericht op 15 april (dossier
door hen zelf ingediend week ervoor).

De organisatie van de infovergadering tijdens het openbaar onderzoek was niet verplicht
volgens de wet. De Stad Kortrijk achtte het wel aangewezen om een informatievergadering
te organiseren. Hierbij kan de exploitant de milieuvergunningsaanvraag toelichten en
kunnen de omwonenden opmerkingen, aanvullingen, bezorgdheden en bezwaren
formuleren. In de vragenronde kunnen een aantal aspecten verduidelijkt worden.

Het is aangewezen de infovergadering zodanig te organiseren dat de betrokkenen
(omwonenden) reeds kennis hebben kunnen nemen van het dossier om zich voor te
bereiden op de infovergadering. Na de infovergadering moet er ook nog tijd en ruimte zijn
voor het indienen van opmerkingen en bezwaren. Het openbaar onderzoek vond plaats tot
6 juni. De mogelijkheid om via e-mail een bezwaar in te dienen, maakt het ook mogelijk
om tot de laatste dag bezwaren over te maken.
Een drukke agenda, de beschikbaarheid van personen en accommodatie en bijkomend een
verlengd weekend (verlofdagen en Hemelvaart), hebben er voor gezorgd dat de
infovergadering op 2 juni werd georganiseerd. Gezien de verkiezingen op 25 mei, leek het
ook aangewezen om dit pas na die datum te organiseren om een correct debat te kunnen
voeren.

Onze diensten boden de nodige ondersteuning om mensen te helpen bij het indienen van
bezwaarschriften.

2. Hoeveel bezwaarschriften werden uiteindelijk ingediend, hoeveel daarvan werden door
de stad ontvankelijk en gegrond geacht en wat waren de voornaamste bezwaren?

-          8 individueel opgestelde bezwaarschriften

-          1 type bezwaarschrift (met enkele kleine individuele wijzigingen) vermenigvuldigd
en ondertekend door   personen318

-          1 petitie ondertekend door   personen (lijst)314

Gezien de Stad Kortrijk geopteerd heeft om het openbaar onderzoek van zowel de
milieuvergunning als de bouwvergunning op het zelfde moment te laten plaatsvinden,
worden alle bezwaren toegevoegd aan beide dossiers (procedures).

Inzake de milieuvergunningsaanvraag is het strikt genomen aan de Bestendige Deputatie
om een evaluatie te maken over de gegrondheid van de bezwaren. Het College van
Burgemeester en Schepenen zal een advies formuleren aan het provinciebestuur.
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Inzake de bouwvergunningsaanvraag is het aan het College van Burgemeester en
Schepenen om de bezwaren te evalueren. Dit gebeurt bij de beslissing over de
bouwvergunningsaanvraag.

3. Heeft het schepencollege reeds een advies voorbereid op basis van hetgeen uit het
openbaar onderzoek is gebleken? Zo ja, hoe luidt het advies? En is de stad van plan om
eventueel stappen te ondernemen tegen een mogelijke vergunningsverlening door de
deputatie?

Nog geen advies klaar, behandeling bezwaarschriften is nu bezig. Advies milieu (en
stedenbouw) gelijktijdig uitspreken, ten laatste op 24 juni (cbs 23 juni). Provinciale
milieuvergunningscommissie op 10 juli, deputatie beslist ten laatste op 14 augustus.

- We verwijzen hierbij ook naar de interpellatie van B. Caron. Beide interpellaties werden
gebundeld.

10 juni 2014 22:33 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

2014_IP_00022 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Interpellatie van Bart Caron over de Bouwaanvraag en de
Milieuvergunningsaanvraag ingediend door N.V.
Bosschaert, i.v.m. kleiontginning en opvulling put langs
Doomanstraat deelgemeente Aalbeke

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:19

Toelichting:
Ik was aanwezig op het infomoment met de omwonenden op 1 juni jl. in het OC van
Aalbeke.

Kleiontginning niet in korte keten

In eerdere dossiers was de argumentatie om in onze regio klei te ontginnen de korte
afstand tussen ontginning, verwerking, verkoop en gebruik in de bouw, met andere
woorden een 'korte keten'. Echter in deze casus blijkt dat de klei die op deze site wordt
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opgegraven niet zal worden gebruikt door het nabijgelegen Wienerberger NV,
gespecialiseerd in dakpannen. De klei is van een te lage kwaliteit, i.c. de klei bevat zand
en schelpresten.

Op de vraag aan de zaakvoerder van NV Bosschaert antwoordde hij dat de klei zal
aangeboden worden op de vrije markt. Er is geen duidelijkheid over wie de klei zal
verwerken tot afgewerkte producten, en vooral is er geen duidelijkheid waar dat zal
gebeuren.

Wij menen dat zonder marktanalyse van de behoefte aan deze klei en zonder een
prospectie van de interesse op de binnenlandse, bij voorkeur West-Vlaamse markt, deze
ontginning niet mag goedgekeurd worden.

Ontginning of stortput?
Uit de infoavond bleek duidelijk dat NV Bosschaert eigenlijk niet geïnteresseerd is in de
ontginning van klei, maar wel in een stortput van gronden die vrijkomen bij
grondwerken. De zaakvoerder had het tijdens de info-avond meermaals over een
'stortput' i.p.v. over een ontginning. Kijk even naar de timing. Voor de ontginning wordt
een periode van 5 à 6 jaar aangegeven. Voor de opvulling met gronden wordt in het
dossier 10 à 15 jaar aangegeven. Het tweede deel zal dus veel geleidelijker gebeuren.
Dat duidt aan dat aannemingen Bosschaert NV vooral een reserve, een buffer wil voor de
restgrond die zij bij hun aannemingen kwijt moeten kunnen.

Verkeersproblematiek in de Doomanstraat Aalbeke
Vooral voor de verkeersafhandeling en de verkeersveiligheid in de Doomanstraat in
Aalbeke zijn de gevolgen van het vervoer via vrachtwagens een ernstig probleem. Het is
zeer moeilijk om daar te kruisen, niet alleen twee vrachtwagens maar ook een
vrachtwagen met een personenwagen. Daarenboven is deze weg frequent gebruikt voor
recreatief fiets- en wandelverkeer. Het gaat immers om een mooie en rustige site. Op het
hoogtepunt zullen dagelijks 80 vrachtwagens in beide rijrichtingen rijden.

Dit is echter ook de gelegenheid om even na te denken over de wijk Sterreberg. De
leefbaarheid van deze wijk wordt steeds verder op de proef gesteld. Dat is nu al
merkbaar aan de toenemende leegstand en de veroudering van de woningen.

Landschappelijke impact
De site waarvoor deze ontginningsaanvraag is ingediend behoort tot een van de mooiste
hoekjes van Kortrijk. De aanleg van taluds zal het vergezicht onmogelijk maken.
Daarenboven is dit gebied niet ver afgelegen van het zgn. gebied LAR-Zuid. De stad
Kortrijk heeft beslist dat dit gebied niet mocht ontwikkeld worden als industriegebied,
vooral omwille van de landschappelijke waarde. Deze argumentatie gaat dan zeker op
voor dit ontginningsgebied.

Ik doe een voorspelling. Het college geeft negatief advies, waar de deputatie positief
beslist. We kennen deze trucs al een tijdje. Zo komt de stad er met een blank zieltje uit.

Daarom deze vragen:
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Heeft het college al een beslissing genomen?

Wat is de reactie van de schepen op bovenvermelde argumenten?

Wat zal het college doen om de deputatie te overtuigen van haar gelijk?

 

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid B. Caron, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

1.Heeft het college al een beslissing genomen?
Er is nog geen advies voor de milieuvergunning en beslissing voor de bouwvergunning
klaar, behandeling van bezwaarschriften is nu bezig. Advies milieu (en stedenbouw)
gelijktijdig uitspreken, ten laatste op 24 juni (cbs 23 juni). Provinciale
milieuvergunningscommissie op 10 juli, deputatie beslist ten laatste op 14 augustus.

2.Wat is de reactie van de schepen op bovenvermelde argumenten?
Nu geen uitspraken doen. Dossier goed beoordelen op inhoud, waren ook aanwezig op de
infovergadering van 2 juni en goed geluisterd. We bekijken ook de bezwaarschriften
grondig.
We laten ook enkele elementen extra onderzoeken, zoals mobiliteit.

3.Wat zal het college doen om de deputatie te overtuigen van haar gelijk?
De Stad is altijd aanwezig op provinciale milieuvergunningscommissie bij bespreking.
Indien nodig, bijkomend overleg met deputatie. 

- We verwijzen hierbij ook naar de interpellatie van M. Seynaeve. Beide interpellaties
werden gebundeld.

10 juni 2014 22:38 — Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
10 juni 2014 22:38 — Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting

2014_IP_00023 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Interpellatie van Bart Caron en Cathy Matthieu over de
Trage Wegen

Interpellatie

Indiener(s):
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Bart Caron

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:20

Toelichting:
Onlangs kwamen over heel Vlaanderen organisaties samen om te ijveren voor de
opening van trage wegen. Met deze actie willen ze de steden en gemeenten herinneren
aan hun wettelijke verplichtingen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de
Trage Weg op 18-en 19 oktober.

In Kortrijk is het zo dat enkele jaren terug een inventarisatie is gebeurd van alle trage
wegen (breed bekeken) in Groot Kortrijk, vele vrijwilligers werkten hieraan mee. Kaarten
werden opgemaakt en alle inventarisatiemateriaal werd samengebracht. Kortom een
uniek dossier van onderen uit tot stand gebracht.

Daarna werd het stil, heel stil..er zou een breed actieplan (met diverse initiatieven rond
de revalorisatie van de trage wegen) opgemaakt worden en voorgelegd worden aan het
College van burgermeester en schepen. Maar we vernamen daar niets meer van.

Vorig jaar (eind 2013) kwam er terug enige beweging in het dossier, een mogelijk
actiepunt, met name de trage wegen een naam geven, kwam aan bod.

In Marke (bijvoorbeeld) werden verschillende vergaderingen gehouden en werden namen
gegeven aan talrijke bestaande trage wegen. Via foto's is alles in kaart gebracht. Dit
dossier is overgemaakt aan de stad, maar het is weer windstil.

De vele vrijwilligers betrokken bij dit dossier (met enorm veel kennis) kregen tot op
heden geen barbecue aangeboden – in tegenstelling tot wie wil meewerken aan de actie
om je buurt netjes te houden :-). Ze hebben mooi en veel basiswerk verricht dat wacht
op erkenning en beleidsdaden. In Menen-Wevelgem-Lauwe heeft men vorig jaar reeds
talrijke trage wegen een naam gegeven en op de dag van de Trage weg waren de
naambordjes reeds geplaatst. Nochtans moet dit allemaal niet veel geld kosten en heeft
een trage-wegen netwerk met namen heel veel voordelen: de wegen: ze hebben een
naam zodat ze weg doen moeilijker wordt, je kan de naam van de weg doorgeven bij
onderhoudsproblemen, je kan mensen de 'weg' wijzen, ze worden effectief gebruikt daar
ze door inwoners erkend worden als weg enz..

Trage Wegen bieden heel wat mogelijkheden en voordelen. Ze vormen een belangrijk
netwerk voor stille recreatie en landschapsbeleving en bieden een verkeersveilig
alternatief voor fietsers en wandelaars. Trage Wegen vormen ook een ecologische
verbinding tussen de zeldzame en versnipperde natuurgebieden en hebben vaak een
grote cultuurhistorische waarde. Door omvorming tot autowegen, de aanleg van nieuwe
verkavelingen of industrieterreinen, het afsluiten van paden en spoorwegovergangen en
inname door eigenaars of landbouwers, zijn de afgelopen jaren heel wat trage wegen
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1.  

2.  

3.  

4.  

verdwenen. Ook gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat veel wegen in onbruik geraken en
daarna verdwijnen.

We vinden het fijn dat de stad onlangs een trage weg in Aalbeke hersteld heeft,
weliswaar deels.

Vandaar de volgende vragen:

Wat is gebeurd met de inventarisatie van trage wegen die de voorbije jaren is
gebeurd?

Krijgen trage wegen een naam en naambordjes?

Welke andere initiatieven en stappen zal de stad zetten? Bijv. de uitgave van een
kaart van de trage wegen, herstelling van slechte wegen, opnieuw open maken van
onrechtmatig ontoegankelijk gemaakte trage wegen (cf. Kooigem)...

Hoe worden de vrijwilligers verder betrokken – we zijn een stad die participatie
immers hoog in het vaandel voert.

 

Bespreking
Raadslid B. Caron deelt mee dat hij deze interpellatie intrekt.
Dit punt wordt bijgevolg niet behandeld.

2014_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: rooien van bomen - respect voor het
broedseizoen op grondgebied Kortrijk.

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 22:34

Toelichting:
Naar aanleiding van het rooien van 70 bomen in Heule door Aquafin tijdens de maand
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mei, in volle broedseizoen, en dit tegen het advies van Agentschap Natuur en Bos,
vragen wij om de fauna en flora beter te beschermen binnen en buiten de beschermde
natuurgebieden.

Dat betekent concreet dat er geen snoeiwerk of rooien gebeurt tijdens het broedseizoen,
de periode van 1 april tot en met 30 juni, de periode waar er nesten in de bomen
aanwezig zijn. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden dat er ook vleermuizen
aanwezig kunnen zijn.

Omdat het niet de eerste keer is dat het rooien in broedseizoen gebeurt (denk maar aan
rooien parking Lange Munte) vragen wij maatregelen te nemen zodat het zich niet meer
herhaalt.

We zijn van mening dat de diensten van Kortrijk moeten:
- strenger toezien op de periode waarin de kapvergunning wordt uitgevoerd;
- de werken onmiddellijk stopzetten indien er op grondgebied wordt gekapt tijdens het
broedseizoen;
- een grondig onderzoek doen alvorens kapvergunningen te geven;
- alle bomen die gekapt werden, vervangen worden door even waardevolle bomen;
en voor dit beleidspunt nauw samenwerken met ANB en Natuurpunt.

Bespreking
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Matthieu, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

De Kortrijkse stedenbouwkundige verordening is strenger dan de gewestelijke verordening.
Ook bomen met kleinere diameter zijn vergunningsplichtig in Kortrijk.

Je hebt een vergunning nodig voor het vellen van een boom als :

• de boom, gemeten op 1m boven de grond, een stamomtrek heeft van min. 30 cm
(gewest: 1 meter)      of
• de boom een hoogte heeft van min. 7m hoogte.

·         Bij vaststelling van inbreuken op verordening of afwijking van kapvergunning wordt
er onmiddellijk opgetreden (stilleggen van de werken). Los van het moment (broedseizoen
of niet) Cfr. Belgacom-site in Wolvenstraat. Er is een bouwvergunning verleend voor
terreinaanlegwerken : o.a. vellen van 3 bomen. Er werd echter vastgesteld dat naast de
vergunde bomen ook een hele reeks berken (betula) en een drietal japanse notenbomen
(ginkgo) werden geveld zonder vergunning.

·         Op private en publieke terreinen is basisprincipe het niet-kappen tijdens het
broedseizoen, weliswaar met het nodige pragmatisme (tuinaanleg vs. bouwproject
realiseren).
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·         Procedure voor velvergunning (of deel van een bouwdossier) wordt verder
geïntegreerd tussen de experten groen en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, om
tot een éénduidige aanpak te komen  waarin alle aspecten van in het begin in de discussie
opgenomen zijn.

·         Basisvereisten voor indienen van aanvraag tot vellen moeten aan minimale
vereisten voldoen. Deze staan in de verordening opgelijst, maar worden niet steeds
toegepast. Er moet een basisdossier zijn om een goeie beoordeling te kunnen maken, ook
bij besprekingen.

·         Onafhankelijk van deze discussie kunnen bomen steeds geveld worden om
veiligheidsredenen.

·         Er wordt inderdaad gestreefd naar het vervangen van bomen 1 op 1, maar er kan
geen garantie zijn dat die op dezelfde locatie teruggeplant wordt. 

10 juni 2014 22:57 — De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

De secretaris De voorzitter
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