
Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Openbare notulen

Samenstelling:

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

Verontschuldigd:
De heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

7 juli 2014 19:04 — De voorzitter opent de openbare zitting
7 juli 2014 19:04 — Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:04 — Mattias Vandemaele verlaat de zitting
7 juli 2014 19:04 — Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Marc Lemaitre, schepen verlaat de zitting
7 juli 2014 19:05 — Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Piet Lombaerts, deelt ter inleiding het
volgende mee:

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
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31 2014_IP_00030 Interpellatie van raadslid Filip Santy: Houding stadsbestuur t.a.v.
ontwikkeling LAR-Zuid

32 2014_IP_00031 Interpellatie van raadslid Jean de Béthune: Plannen Cora in Moeskroen

33 2014_IP_00032 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Ontwikkeling LAR

34 2014_IP_00033 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Inventarisatie Trage
wegen

35 2014_IP_00034 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Toelage aan KV Kortrijk
/opvolging businessplan

36 2014_IP_00037 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Uitbating toekomstige
ondergronds parking stationsomgeving

37 2014_IP_00038 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Inrichten
waterspeelplaats in het centrum

38 2014_IP_00039 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Vertraging van de openbare
werken aan de President Kennedylaan

- Activiteiten
Voor de activiteiten tijdens de zomermaanden wordt verwezen naar de zomerkalender die
ter tafel ligt.

Verder staat ook volgende activiteit gepland:

27 september namiddag: stadsspel Kortrijk bezet 14-18 gevolgd door etentje; deelname
bevestigen per e-mail aan  tegen uiterlijk 22 julimarie.maddens@kortrijk.be

-Stukken ter tafel:
° zomerkalender
° Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014
° zonnebril i.k.v. campagne ‘Zomer in Kortrijk’

- Mededelingen

- De presentiegelden voor de eerste 6 maanden van 2014 zullen in de loop van de
zomermaanden uitbetaald worden.

- De internetkosten voor de eerste helft van 2014 kunnen nu ingediend worden via het
betreffende aanvraagformulier - dat terug te vinden is op het portaal – samen met 1
factuur als bewijsstuk.

-Goedkeuring verslagen
De verslagen van de gemeenteraadszittingen van 07 april 2014, 12 mei 2014 en 10 juni
2014 liggen ter goedkeuring voor. Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de
notulen van de zittingen van 07 april 2014, 12 mei 2014 en 10 juni 2014. De notulen van
de zittingen van 07 april 2014, 12 mei 2014 en 10 juni 2014 zijn derhalve goedgekeurd.
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1.  

Vanaf punt 2 van deze zitting zal de heer Mattias Vandemaele deel uitmaken van de raad,
in opvolging van de heer Bart Caron.

7 juli 2014 19:09 — Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 19:09 — Marc Lemaitre, schepen betreedt de zitting
7 juli 2014 19:09 — Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

1 2014_GR_00162 Gemeenteraad - Ontslag
gemeenteraadslid - Aktename

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging.

Aanleiding en context
In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 werd de heer Bart Caron, verkozen op de
lijst Groen, geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Op 15 juni 2014 diende de heer Bart Caron zijn ontslag in als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Conform artikel 15 van het gemeentedecreet is het ontslag definitief na de ontvangst van
de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeenteraadslid blijft het
mandaat uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Akte te nemen van het ontslag van de heer Bart Caron als gemeenteraadslid, verkozen bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op de lijst Groen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: ontslagbrief GR 15 juni 2014.doc
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7 juli 2014 19:11 — Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 19:11 — Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 19:11 — Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 19:12 — Mattias Vandemaele betreedt de zitting

2 2014_GR_00163 Gemeenteraad - Eedaflegging en
installatie gemeenteraadslid -

Beschrijving

Aanleiding en context
Op 15 juni 2014 liet de heer Bart Caron weten dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid.
De gemeenteraad nam daarvan akte in huidige zitting.

Argumentatie
Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortrijk houdende vaststelling
van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun
opvolgers, d.d. 14 oktober 2012, zoals geldig verklaard bij besluit van de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen van 21 december 2012, is de heer Mattias Vandemaele de
eerste opvolger.
De heer Mattias Vandemaele is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen in
opvolging van de heer Bart Caron.

De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven.  De geloofsbrieven worden
onderzocht door de twee jongste aanwezige raadsleden A. Vandendriesche en A. Destoop.
De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven,
waarvan de uitslag luidt als volgt: eenparig goedgekeurd.

Vervolgens gaat de heer Mattias Vandemaele over tot de eedaflegging in handen van de
voorzitter, waarvan de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als
volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Van deze
eedaflegging wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en het kiesdecreet.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Mattias Vandemaele goed te keuren.

Artikel 2
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1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer Mattias Vandemaele.

Artikel 3
De heer Mattias Vandemaele te installeren als gemeenteraadslid.

Artikel 4
Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: uittreksel proces-verbaal hoofbureau Kortrijk, d.d.
14.10.2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: aanvaarding mandaat Mattias Vandemaele.msg
Bijlage bij dit besluit: verklaring op eer onverenigbaarheid Mattias Vandemaele.pdf
Bijlage bij dit besluit: geloofsbrieven Mattias Vandemaele.pdf
Bijlage bij dit besluit: akte van eedaflegging.doc

7 juli 2014 19:14 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

3 2014_GR_00161 Juridische zaken - Verlenen van een
wegvergunning tot het aanbrengen van
een ondergrondse verbinding in de wijk
Venning te KORTRIJK. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning is momenteel bezig met de
vernieuwing van de wijk Venning te Kortrijk. Deze vernieuwing gebeurt op een ecologische
en duurzame manier. Een van de elementen binnen deze vernieuwing is het voorzien in
groene warmtevoorziening voor de wijk. Dit betekent concreet dat de warmte
geproduceerd zal worden in een centrale stookplaats op biomassa en dan via een
wijkwarmtenet verdeeld wordt naar de verschillende woningen. Dit warmtenet zelf is
opgebouwd uit twee parallel lopende, geïsoleerde, ondergronds warmwaterleidingen met
een beperkte diameter. Dit warmtenet wordt zo veel mogelijk op private percelen
aangelegd maar op volgende vijf plaatsen dient het warmtenet onder het openbaar domein
aangelegd te worden:

Tekenaarslaan (tussen Damastweverstraat en Tapijtweverstraat),
Tekenaarslaan (tussen Damastweverstraat en Schilderstraat),
Beeldhouwerslaan,
Kunstsmedenlaan,
Schildersstraat.

Voor deze vijf innames van de ondergrond van het openbaar domein dient een
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wegvergunning verleend te worden.

In het verleden bedroeg de vergoeding voor een ondergrondse inname van het openbaar
domein middels een wegvergunning steeds een jaarlijks te indexeren bedrag van 50,00
euro per ondergrondse inname van het openbaar domein.

De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning vroeg om de jaarlijkse
vergoeding tot een symbolische euro per jaar terug te brengen. De vraag tot het
terugbrengen van de jaarlijks indexeerbare vergoeding naar één euro komt voort vanuit de
gedachte dat het hier om een ecologisch en sociaal project gaat en dat vanuit de stad
stadsverwarming ondersteund zou moeten worden.

Argumentatie
De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar
Domein verleende reeds positief advies mits voor de definitieve bepaling van het
leidingtracé en de diepteligging niet enkel rekening gehouden wordt met de bestaande
elementen maar ook met de plannen van de heraanleg van de riolering en de wegenis in
de wijk Venning te 8500 KORTRIJK.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 10.06.2014, rekening
houdend met het ecologisch en sociaal doel van de aanleg van het warmtenet, in te gaan
op de vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning en de
jaarlijks verschuldigde vergoeding voor de ondergrondse inname van het openbaar domein
op een symbolische euro vast te stellen.

De andere voorwaarden verbonden aan de wegvergunning zijn de volgende:

de vergunning wordt toegestaan met doel het aanleggen van een wijkwarmtenet,
de vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur,
de wegvergunning wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid zonder afbreuk te doen
aan enig recht van de stad als eigenaar en beheerder van het openbaar domein,
de stad kan ten allen tijde bij gewoon schrijven de toelating intrekken waarbij
onmiddellijk de leidingen in het openbaar stadsdomein verwijderd dienen te worden
door de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning en op kosten van de
CVBA Goedkope Woning en dit zonder recht op schadevergoeding,
bij stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de leidingen of
wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning een einde wenst
te stellen aan de privatieve ingebruikname dienen de leidingen ook door de sociale
huisvestingsmaatschappij verwijderd te worden op haar kosten;
de leidingen zullen gerealiseerd worden door een gespecialiseerde aannemer die over
de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de stad beschikt,
voor de uitvoering van de werken dient de stad op de hoogte gebracht te worden van
de exacte datum van uitvoering van de werken en van de identiteit van de werfleider,
voor de uitvoering van de werken zullen alle nodige inlichtingen ingewonnen worden,
onder meer nopens de ligging van de nutsleidingen (via KLIP) en de eventuele
verkeershinder,
de sleuf die gemaakt wordt voor de aanleg van de leidingen moet hersteld worden
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volgens het type bestek 250,
na uitvoering van de werken zal een merkplan aan de stad bezorgd worden met exacte
ligging van de leidingen in grondplan en diepte, zoals de buizen werkelijk zijn geplaatst,
voor de definitieve bepaling van het leidingtracé en de diepteligging dient niet enkel
rekening gehouden te worden met de bestaande elementen maar ook met de plannen
van de heraanleg van de rioleringen en de wegenis in de wijk,
de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning is verantwoordelijk voor
de bouw, het gebruik, de stevigheid en de duurzaamheid van de leidingen en het
wijkwarmtenet,
de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope woning heeft de werken tot het
realiseren van de leidingen en het wijkwarmtenet onder haar bewaring,
de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope woning verbindt zich ertoe alle
werkzaamheden, welke ook, van onderhoud en herstelling van de leidingen en het
wijkwarmtenet ten hare laste te nemen en ze op eigen initiatief uit te voeren,
er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat de sociale
huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning volledig aansprakelijk is voor alle
schade, welke ook, aan personen en/of aan goederen, voortkomende uit de bouw, het
bestaan en/of het gebruik van de leidingen en welke zijn rechtsgrond vindt in de artikel
544 en/of 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
nadeel opgelopen door de sociale huisvestingsmaatschappij ingevolge enig welke
beschadiging of storing van de leidingen en/of het wijkwarmtenet kan onder geen
beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding door de stad. De stad wordt in dit
verband dan ook volledig ontslagen van haar eigen aansprakelijkheid, sensu lato,
tegenover de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning
(bevrijdingsbeding),
iedere tekortkoming vanwege de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope
Woning aan eender welke verplichting zal de tenietdoening van de wegvergunning ten
gevolge hebben en dit zonder schadevergoeding,
de toegestane privatieve ingebruikneming doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de
noodzaak tot het bekomen van andere administratieve vergunningen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst tot het
verlenen van een wegvergunning aan de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope
Woning voor vijf ondergrondse innames van het openbaar domein in de wijk Venning te
8500 KORTRIJK in het kader van de aanleg van een wijkwarmtenet.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
in te stemmen met het verlenen van een wegvergunning voor vijf ondergrondse innames
van het openbaar domein in de wijk Venning te 8500 KORTRIJK aan de sociale
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1.  
2.  
3.  

huisvestingsmaatschappij CVBA Goedkope Woning middels de overeenkomst tot
wegvergunning in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Aanvraag wegvergunning warmtenet.pdf
Bijlage bij dit besluit: advies RES-POD.pdf
Bijlage bij dit besluit: wegvergunning symbolische euro.doc
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OVEREENKOMST

Tussen de CVBA GOEDKOPE WONING en de STAD KORTRIJK.

Tussen de ondergetekenden :

1. Partij  enerzijds,  zijnde  de  CVBA  GOEDKOPE  WONING,  ondernemingsnummer  0405.342.610, 
gevestigd te 8500 KORTRIJK, Nieuwstraat 13 die verklaart alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn 
door…………………………………………………………………………………………………........………….. 
………………………………………………………………………………………......…………...(naam + functie),

en

2. Partij anderzijds, zijnde de Stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester 
en schepenen, voor wie optreden de heren  Vincent VAN QUICKENBORNE en  Geert HILLAERT, 
respectievelijk  Burgemeester  en  Stadssecretaris,  handelende  in  hun  gezegde  hoedanigheid,  in 
toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet en onder de opschortende voorwaarde van het 
uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid binnen de termijnen daartoe vastgesteld in 
de gemeentedecreet, 

wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1 - Partij anderzijds machtigt partij enerzijds, die aanvaardt, tot de privatieve ingebruikneming, op 
vijf afzonderlijke plaatsen, van de ondergrond van de openbare weg, aangeduid in het artikel 2 
en ten indicatieven titel  aangeduid op bijgevoegd plan, onder de voorwaarden die vermeld 
worden in de andere artikelen van onderhavige overeenkomst.

Artikel 2 - Partij  enerzijds wordt  gemachtigd om op haar kosten in de ondergrond van het  openbaar 
domein,  Wijk  ‘Venning’  te  8500  KORTRIJK,  2  parallel  lopende,  geïsoleerde, 
warmwaterleidingen met een diameter van maximaal DN 80 aan te leggen en dit in het kader 
van het realiseren van een warmtenet in de wijk ‘Venning’ te 8500 KORTRIJK om deze wijk 
van 100% groene warmte te voorzien en om voornoemde leidingen privatief te gebruiken. Meer 
bepaald gaat het om volgende locaties te 8500 KORTRIJK (zoals eveneens aangeduid op 
bijgevoegd plan):

1. Tekenaarslaan (tussen Damastweverstraat en Tapijtweverstraat),

2. Tekenaarslaan (tussen Damastweverstraat en Schilderstraat),

3. Beeldhouwerslaan,

4. Kunstsmedenlaan,

5. Schildersstraat.

Artikel 3 - De privatieve ingebruikneming van het openbaar domein, waarvan sprake in artikel 2, wordt 
toegestaan teneinde een wijkwarmtenet in de wijk ‘Venning’ te 8500 KORTRIJK aan te leggen.
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Artikel 4 - De  wegvergunning  die  het  voorwerp  uitmaakt  van  de  onderhavige  overeenkomst,  wordt 
toegestaan tegen de jaarlijkse vergoeding van een symbolische euro.

Artikel 5 - De wegvergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur, die aanvangt op de 
datum van ondertekening van onderhavige overeenkomsten.

Artikel 6 - De wegvergunning wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid, zonder afbreuk te doen aan 
enig recht van partij anderzijds als eigenaar en beheerder van het openbaar domein.

Partij anderzijds kan dan ook ten alle tijde bij gewoon schrijven de toelating intrekken, waarbij  
onmiddellijk de leidingen in het openbaar stadsdomein dienen verwijderd te worden door partij  
enerzijds op haar kosten (partij enerzijds), zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan 
doen ontstaan in haar hoofde (partij enerzijds). In dit specifieke geval verbindt partij anderzijds 
er zich toe om een evenredig deel van de betaalde jaarvergoeding terug te betalen aan partij  
enerzijds  door  storting  op  het  rekeningnummer,  op  te  geven  door  partij  enerzijds.  Als 
startdatum voor de berekening van het terug te betalen deel van de jaarvergoeding wordt 
genomen de eerste dag van de maand, volgend op het schrijven waarbij genoemde toelating 
wordt ingetrokken.

Partij enerzijds verbindt er zich eveneens toe om tot eenzelfde verwijdering over te gaan bij 
stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de installaties of wanneer zij zelf 
een einde zou stellen aan de toegestane privatieve ingebruikneming. In de gevallen, bedoeld in 
deze laatste paragraaf, zal partij anderzijds niet gehouden zijn tot terugbetaling van de laatst 
betaalde vergoeding of zelfs maar een deel ervan.

Artikel 7 - De leidingen, vermeld in artikel 2, zullen gerealiseerd worden door partij enerzijds, conform de 
volgende voorwaarden:

- de  uitvoering  zal  geschieden  door  een  gespecialiseerde  aannemer,  die  de 
voorafgaande en schriftelijke goedkeuring wegdraagt van partij anderzijds, 

- voor de uitvoering van de werken wordt partij anderzijds op de hoogte gebracht van 
de exacte  datum van de uitvoering van de werken en van de identiteit  van de 
werfleider,

- vóór de uitvoering van de werken zullen alle nodige inlichtingen ingewonnen en alle 
nodige  toelichtingen  bekomen  worden,  onder  meer  nopens  de  ligging  van  de 
nutsleidingen (via KLIP) en de eventuele verkeershinder,

- de sleuf die gemaakt wordt voor de aanleg van de leidingen moet hersteld worden 
volgens  het  type  bestek  250  (terug  te  vinden  op 
http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250/ ),

- na  uitvoering  van  de  werken  zal  een  merkplan  aan  partij  anderzijds  bezorgd 
worden, met exacte ligging van de leidingen in grondplan en diepte, zoals de buizen 
werkelijk zijn geplaatst,

- voor de definitieve bepaling van het leidingtracé en de diepteligging dient niet enkel 
rekening  gehouden te  worden met  de bestaande elementen,  maar  ook  met  de 
plannen van de heraanleg van de rioleringen en de wegenis in de wijk.

Artikel 8 - Partij  enerzijds  is  verantwoordelijk  voor  de  bouw,  het  gebruik,  de  stevigheid  en  de 
duurzaamheid van de leidingen en het wijkwarmtenet.
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Artikel 9 - Partij  enerzijds heeft de werken tot het realiseren van de leidingen en het wijkwarmtenet 
onder haar bewaring.

Artikel 10 - Partij  enerzijds  verbindt  er  zich  toe  alle  werkzaamheden,  welke  ook,  van  onderhoud en 
herstelling van de leidingen en het wijkwarmtenet ten hare laste te nemen en ze op eigen 
initiatief uit te voeren.

Artikel 11 - Er  wordt  bij  wijze  van  vrijwaringsbeding  uitdrukkelijk  bedongen  dat  partij  enerzijds,  ter 
volledige ontlasting van partij anderzijds, volledig aansprakelijk is voor alle schade, welke ook, 
aan personen en/of aan goederen, voortkomende uit de bouw, het bestaan en/of het gebruik 
van de leidingen en welke zijn rechtsgrond vindt in de artikels 544 en/of 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 - Nadeel opgelopen door partij enerzijds ingevolge enig welke beschadiging of storing van de 
leidingen en/of het wijkwarmtenet kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een 
vergoeding door partij  anderzijds.  Partij  anderzijds  wordt  in  dit  verband dan ook  volledig 
ontslagen  van  haar  eigen  aansprakelijkheid,  sensu  lato,  tegenover  partij  enerzijds 
(bevrijdingsbeding).

Artikel 13 - Iedere  tekortkoming  van  partij  enerzijds  aan  eender  welke  verplichting  die  voor  haar 
voortvloeit  uit de bepalingen van onderhavige overeenkomst,  zal de tenietdoening van de 
wegvergunning  ten  gevolge  hebben,  van  rechtswege  en  zonder  aanmaning,  en  dit 
onverminderd het recht voor partij anderzijds om in voorkomend geval schadevergoeding te 
eisen.

Artikel 14 - Partij enerzijds verbindt zich er toe, om bij het beëindigen van de wegvergunning, op haar 
kosten het ingebruik genomen openbaar domein in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
en dit in overleg met partij anderzijds.
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Artikel 15 - Voor zover het nodig is,  wordt  er uitdrukkelijk  verklaard dat iedere persoon, wie ook,  die 
opvolgt in de rechten en plichten van partij  enerzijds, ook op zal volgen in de rechten en 
plichten  die  voor  partij  enerzijds  voortvloeien  uit  de  bepalingen  van  onderhavige 
overeenkomst.

Artikel 16 - De  toegestane  privatieve  ingebruikneming  doet  in  geen  enkel  opzicht  afbreuk  aan  de 
noodzaak tot het bekomen van de voorgeschreven administratieve vergunningen.

Opgemaakt te Kortrijk,
in twee exemplaren, op

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

Partij enerzijds,

Namens de CVBA GOEDKOPE WONING

...................................................................

Partij anderzijds,

Namens de Stad Kortrijk,

De Stadssecretaris De Burgemeester,

G. HILLAERT V. VAN QUICKENBORNE

12 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



7 juli 2014 19:18 — Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

4 2014_GR_00165 Immobiliën (immo 2013/013) - Aankoop
pand met achterliggende grond gelegen
Brugsestraat 34 te Kortrijk. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
VZW De Bolster liet met een brief d.d. 25 juni 2013 aan de stad weten dat zij het pand
gelegen Brugsestraat 34 te koop zullen stellen en vroegen of de stad geen interesse had in
de aankoop van het pand.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 09 september 2013, punt
20, beslist om opdracht te geven tot het opstarten van een gedeeld aankoopdossier pand
"De Bolster" door de stad Kortrijk en AGB SOK in het kader van het
stadsvernieuwingsproject Overleie door het laten opmaken van een opmetingsplan en het
aanvragen van een schattingsverslag.

Na ontvangst van deze documenten, werden er gesprekken gevoerd met een
vertegenwoordiger van de eigenaar, de VZW Zusters Heilige Familie. Het bereikte akkoord
werd aan het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 maart 2014, punt 15,
voorgelegd en er werd voorgesteld dat de stad, omwille van praktische en budgettaire
redenen, de totaliteit zou aankopen om de engagementen in het stadsvernieuwingsproject
Overleie te kunnen nakomen.

De akte aankoop voor de grond met gebouwen gelegen Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk
(712m²) voor een prijs van €320.000 werd verleden onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudend
overheid d.d. 6 juni 2014.

Argumentatie
De aankoop van het onroerend goed vormt een opportuniteit. Het pand en de
achterliggende grond kan een duidelijke meerwaarde opleveren bij het kwalitatief
herontwikkelen van de binnenzijde van het bouwblok en meer specifiek bij de ontwikkeling
door de Zuid-West Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de opwaardering van het
beluik "Vercruysses Poortje." Op latere termijn ontstaan tevens kansen bij de
herontwikkeling van de omgeving "De Pauw" en "Superba."

Ook binnen de workshopreeks in samenwerking met Leiedal en de heer Farrando bleek
duidelijk dat de verwerving van de achterliggende grond bij het pand, een aantal
mogelijkheden biedt:

-Het realiseren van een kleine vergroende publieke zone aansluitend op de vergroende
publieke zone in het project van de Zuid-West Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
waardoor er een voldoende grote vergoende zone ontstaat;
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1.  

2.  

-Het realiseren van een kleine vergroende publieke zone aansluitend op het beluik
waardoor er enige ademruimte voor deze buurt ontstaat en er nieuwe
toegangsmogelijkheden worden gecreëerd;

-Het realiseren van nieuwe zachte verbindingen;

-Een aanzet voor latere ontwikkelingen op gronden 'De Pauw' en het Parcochiaal Centrum
waardoor er een samenhangend geheel van verbindingen en vergroende zones kan
ontstaan;

-Bij de herontwikkeling van de bedrijfsgronden 'Superba' op langere termijn kan een deel
hiervan zich op deze vergroende zone richten.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Aankoopprijs: €320.000.

Kredieten voor deze aankoop op budgetsleutell EI05-0600-00 221 0000 (beluikenplan-
actie 05.02.01), €200.000 + €120.000 met IKA goedgekeurd in CBS d.d. 17/03/2014, punt
15.

20% van de aankoopprijs kan binnen het stadsvernieuwingsproject gerecupereerd worden
(niet de onderdelen die opneuw vermarkt zullen worden)

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
In te stemmen met de aankoop van 712m² grond met gebouwen gelegen Brugsestraat 34
te Kortrijk jegens de VZW Zusters H. Familie, om reden van openbaar nut en dit conform
de bepalingen opgenomen in de akte verleden op 6 juni 2014 onder voorbehoud van
goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing en/of -vernietiging  door de
toezichthoudende overheid, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is
opgenomen

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
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2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Bijlage bij dit besluit: Brief De Bolster VZW 25 juni 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: CBS d.d. 09 september 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: Schattingsverslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: CBS d.d. 17 maart 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Akte 6 juni 2014.pdf
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5 2014_GR_00164 Immobiliën (immo 2008/019) -
Onderhandse verkoop van 2 restpercelen
stadsgrond gelegen Dottenijsestraat -
Hospitaalstraat te K.-Bellegem aan de
aanpalende eigenaar. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de realisatie van de rooilijn in de Dottenijsestraat te K.-Bellegem, kocht de stad een
woning en tuin gelegen Dottenijsestraat nr. 27 jegens de heer en mevrouw R.
Wannijn-Samaille. De akte werd verleden op 17 oktober 2001. De aankoop werd
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 12 november 2001, punt 1.7.

De rooilijn werd gerealiseerd en het huis werd afgebroken. Na de heraanleg van de straat
bleven er echter 2 restperceeltjes stadsgrond over, een perceel ingesloten tuingrond van
ongeveer 125m² (enkel bereikbaar via het eigendom nr. 29) en een perceel voorgrond van
ongeveer 140m² (waarop nr. 29 uitweg neemt). In de patrimoniumstudie werden beide als
verkoopbaar aan de aangelande eigenaar aangeduid, maar de weduwe die in 2008, in nr.
29 toen woonde, had geen interesse in de aankoop ervan.

De BVBA PIETER BREUGHEL liet dan met een brief d.d. 24/05/2013 aan de stad weten dat
zij interesse heeft in de aankoop van beide percelen en brachten hiervoor een bod uit van
€175 per m². Het aanbod was onder de opschortende voorwaarde van het schriftelijk
akkoord van de erfgenamen tot verkoop van de percelen nrs. 785/B en 787/P en geldig tot
en met 31/08/2013.

Nadat het uitgebrachte bod gunstig werd geadviseerd door het Aankoopcomité d.d.
28/06/2013, heeft het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 26/08/2013,
punt 16, principieel beslist om in te stemmen met de onderhandse verkoop van 2 percelen
stadsgrond gelegen Dottenijsestraat - Hospitaalstraat te K.-Bellegem aan de aanpalende
eigenaar van de woning Dottenijsestraat nr. 29 en dit onder de volgende voorwaarden:

-op het ogenblik van de verkoop is de BVBA PIETER BREUGHEL eigenaar van de
aanpalende woning gelegen Dottenijsestraat nr. 29 te K.-Bellegem;

-alle kosten verbonden aan de verkoop (attesten, opmeting, aktekosten, registratierechten,
overschrijving hypotheekkantoor, ...) zijn ten laste van de aanvrager;

-verkoopprijs = €175 per m², zoals opgenomen in het bod door BVBA PIETER BREUGHEL
uitgebracht per brief d.d. 24/05/2013.

Aangezien de onderhandelingen met de familie over de aankoop van nr. 29 nog lopende
waren, werd het bod van de BVBA PIETER BREUGHEL verlengd met één jaar (tot
30/09/2014.) Ondertussen is deze akte aankoop verleden d.d. 02/06/2014 en werd er een
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

opmetingsplan voor de verkoop van de stadsgronden opgemaakt d.d. 06/06/2014.

Argumentatie
Onderhandse verkoop:

Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 6 september 1989 over de vervreemding
van onroerende goederen door de gemeenten, moet de openbare verkoop de regel en de
onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij het vervreemden van stadseigendommen. De
gehele bevolking dient immers de gelegenheid te krijgen een bod uit te brengen. Een
uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere motivering kan worden
aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut
nastreeft.

In casu zijn beide percelen stadsgrond door hun ligging enkel nuttig voor de eigenaar van
het perceel Dotenijsestraat nr. 29, aangezien het tuinperceel helemaal achteraan gelegen
is en ingesloten is binnen de eigendom nr. 29 en het restperceel na sloping van de woning
nr. 27 te klein is voor een eigen nieuwe bebouwing en reeds gedeeltelijk als uitweg voor
nr. 29 dient.

Verkoopprijs:

Het bod van de koper werd voorgelegd voor visum aan het Aankoopcomité. Op 28 juni
2013 werd er gunstig visum verleend.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
in te stemmen met de onderhandse verkoop van 2 restpercelen stadsgrond gelegen
Dottenijsestraat - Hospitaalstraat te K-Bellegem en kadastraal gekend Kortrijk, 11de
afdeling, sectie C, nrs. 786/C en 784/B aan de aangelande eigenaar Dottenijsestraat nr. 29
en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop van
onroerend goed opgemaakt door het Aankoopcomité, waarvan de integrale tekst als bijlage
bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Dossier aankoop.pdf
Bijlage bij dit besluit: BrievenBVBAPIETERBREUGHEL.pdf
Bijlage bij dit besluit: Gunstig visum.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS d.d. 26082013, punt 16.pdf
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan.pdf
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7.  
8.  

Bijlage bij dit besluit: Verklaring notaris.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp akte verkoop.pdf
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7 juli 2014 19:26 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting

6 2014_GR_00166 Ondernemersloket - Herhuisvesting.
Overeenkomst van wederzijdse
terbeschikkingstelling met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
In het kader van het Plan Nieuw Kortrijk wil de stad Kortrijk werken aan “een uniek
ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de
ondernemers … over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, maximale
vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daarbij aan de orde.” (blz.19).

Een belangrijke stap in de realisatie van 1 aanspreekpunt, de doorgedreven transparantie
en maximale dienstverlening naar ondernemers toe is het bundelen van alle lokale en
provinciale economische overheden op 1 locatie in Kortrijk. Op deze manier wordt het héél
duidelijk voor de ondernemer waar zijn/haar aanspreekpunt te vinden is (zowel fysiek,
telefonisch als per mail) én is het mogelijk om de verschillende initiatieven van de diverse
overheden op elkaar af te stemmen zodat deze elkaar optimaal kunnen versterken.

In die optiek werden gesprekken gevoerd met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen, die geresulteerd hebben in een voorstel van overeenkomst van
wederzijdse terbeschikkingstelling.

Argumentatie
De overeenkomst die principieel uitgewerkt is met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen vertrekt van de navolgende krachtlijnen.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen stelt 210 m2 kantoorruimte,
gelegen Leiestraat 24 te Kortrijk, ter beschikking van de stad. Circa 34 m2 van deze ruimte
kan ook aangewend worden om ondernemersgerelateerde diensten van beide partijen te
bundelen. Daarbij staat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in voor de schoonmaak
van het kantoor en de gemeenschappelijk te gebruiken sanitaire voorzieningen, aan een te
indexeren kostprijs van 347 euro per maand, exclusief BTW.

In ruil hiervoor stelt de stad het domein van het kasteel Blommeghem in Marke ter
beschikking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze deal is dus ook vanuit
patrimoniaal - facilitair oogpunt van belang voor de stad. Het betreft hier een domein dat
de stad op heden niet echt nodig heeft voor zijn werking en op deze manier wordt het
dagdagelijkse onderhoud van dit domein (met inbegrip van het park) afgestoten naar de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij toe.
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1.  
2.  

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 achtereenvolgende jaren, voor
het eerst opzegbaar in hoofde van beide partijen na verloop van 3 jaar (opzeg van 1 jaar).
In geval een van de partijen vroegtijdig opzegt moet deze aan de andere partij een
vergoeding betalen voor de uitgevoerde onroerende investeringen (afschrijvingstermijn van
5 jaar).

De bestemming van de twee panden is duidelijk vastgelegd. De stad dient de ter
beschikking gestelde ruimte uitsluitend te gebruiken voor de huisvesting van zijn
ondernemersloket en/of eventueel andere ondernemersgerichte stadsdiensten, eventueel
aangevuld met andere diensten die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij zal het haar ter beschikking gestelde domein uitsluitend
gebruiken voor de huisvesting van diensten en/of personen en starters (aanvullend op haar
werking in de Leiestraat) in uitvoering van het provinciaal economisch beleidsplan, alsook
voor de terbeschikkingstelling ten behoeve van de locale gemeenschap, i.c. Markse
activiteiten en verenigingen.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de bijgevoegde ontwerptekst van wederzijdse
terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: ondernemersloket,plan.pdf
Bijlage bij dit besluit: ondernemersloket, nieuwe huisvesting, finale tekst.pdf
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Wederzijdse terbeschikkingstellingsovereenkomst 

 

Tussen:  

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 66 in 8200 Sint-

Andries/Brugge, hier vertegenwoordigd door de heer Tom Van Welden, afdelingshoofd 

Ondernemerschap en Bedrijfsinfrastructuur en de heer Stefaan Matton, algemeen directeur, 

handelend in uitvoering van de beslissing van de deputatie dd. 09.06.2011, hierna genoemd ‘partij 

enerzijds’,   

en  

De stad Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, hier 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 een beslissing van de 

gemeenteraad van 07.07.2014, hierna genoemd ‘partij anderzijds’, optredend onder de 

opschortende voorwaarde dat de toezichthoudende overheid binnen de wettelijk vastgestelde 

termijnen niet overgaat tot schorsing of vernietiging van voormelde beslissing van de gemeenteraad, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Artikel 1. Voorwerp 

§1. Partij enerzijds stelt ter beschikking aan partij anderzijds  de kantoorruimte, gelegen in de 

Leiestraat 24 te 8500 Kortrijk, met een totale oppervlakte van ca. 210m², aangeduid in gele kleur op 

het plan in bijlage. Binnen een gedeelte van deze ruimte, met een equivalent van ca. 34m² gearceerd 

aangeduid op het plan in bijlage, wordt de mogelijkheid voorzien om ondernemersgerelateerde 

diensten van beide partijen te bundelen.  

Partij enerzijds staat in voor de schoonmaak van het kantoor en de gemeenschappelijk te gebruiken 

sanitaire voorzieningen (incl. de benodigde sanitaire voorzieningen), aan kostprijs van 

€347,00/maand (excl. BTW).  

Dit bedrag wordt jaarlijks, per 1 januari, aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De 

indexatieformule hiertoe is als volgt: 

Basisprijs x nieuwe index  = nieuwe prijs 

   basisindex 

waarbij: 

- de basisprijs = €347,00; 
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-  de basisindex = het indexcijfer van de maand januari 2014; 

- de nieuwe index = het indexcijfer van de maand januari van het betreffende jaar. 

 

§2. Partij anderzijds stelt ter beschikking aan partij enerzijds het volledige stadseigendom, gekend als 

het domein van het kasteel Blommeghem, gelegen Van Belleghemdreef 6 te 8510 Kortrijk – Marke, 

waarvan een plan in bijlage gaat, aangehecht bij en integraal deel uitmakend van deze 

overeenkomst.  

 

Artikel 2. Staat en plaatsbeschrijving 

Partijen verklaren t.a.v. de partij-eigenaar en aanvaarden het goed (resp. de kantoorruimte 

Leiestraat 24 en het domein van Kasteel Blommeghem) ontvangen te hebben in de staat zoals het 

zich bevindt, zoals blijkt uit de plaatsbeschrijving die voor elk goed tegensprekelijk tussen partijen zal 

worden opgemaakt vóór de eerste ingebruikname en dit op gemeenschappelijke kosten. Dit 

onverminderd de bepalingen opgenomen in art. 10, 2e en 4e alinea. Deze plaatbeschrijvingen maken 

integraal deel uit van onderhavige overeenkomst.  

Indien belangrijke wijzigingen zijn of worden aangebracht nadat de plaatsbeschrijvingen zijn 

opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een 

bijvoegsel bij de desbetreffende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, overeenkomstig art. 1730, §2, 

van het Burgerlijk Wetboek. 

Aan de hand van deze plaatsbeschrijvingen zal op het eind van de terbeschikkingstelling een 

vergelijkende staat opgemaakt worden. Deze vergelijkende staat zal dienst doen om eventuele 

schade vast te stellen. 

In deze plaatsbeschrijvingen wordt het gebeurlijk ter beschikking gestelde meubilair in detail 

beschreven en opgenomen. Bijkomende meubilering neemt de begunstigde van de 

terbeschikkingstelling voor zijn rekening, alsook bijzondere voorzieningen eigen aan zijn 

bedrijfsuitoefening, zonder de voorziene inrichting wezenlijk te wijzigen.  

Eventuele verbouwingen of het aanbrengen van bijzondere voorzieningen behoeven de 

voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de partij-eigenaar, die volledig vrij is deze 

goedkeuring al dan niet te verlenen. 

Bij het einde van deze overeenkomst verbinden partijen zich ertoe de beschikbare ruimte in dezelfde 

staat en vrij van eigen goederen aan de partij-eigenaar terug te geven als deze waarin hij het heeft 

ontvangen, voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen. In alle geval komen alle 

gebeurlijk uitgevoerde werken aan het goed van rechtswege en zonder enige vergoeding ten goede 

van de partij-eigenaar.  

42 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



   
 
 
 

3 
 

 

Artikel 3. Aanvang, duur en opzeg 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van negen achtereenvolgende jaren, welke 

een aanvang neemt na ondertekening ervan door beide partijen en ten vroegste de eerste dag van 

de maand volgend op de beslissing van de gemeenteraad van partij anderzijds tot goedkeuring ervan. 

Deze overeenkomst is opzegbaar door beide partijen, voor het eerst drie jaar na de aanvangsdatum 

van de overeenkomst zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel. De opzeg dient een 

opzegtermijn van één jaar in acht te nemen.  

De overeenkomst is verlengbaar voor een nieuwe periode van negen jaar, met dezelfde 

opzegclausules. Een verlenging vergt een formele beslissing vanuit beide partijen in de loop van het 

jaar voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Bij gebreke hieraan is de 

overeenkomst van rechtswege beëindigd.  

Indien één der partijen de overeenkomst vroegtijdig opzegt  is deze partij een vergoeding 

verschuldigd aan de andere partij ten belope van het resterende saldo van de door de andere partij 

uitgevoerde investeringen, onroerend van aard, in het gebruikte pand, rekening houdend met een 

afschrijving op 5 jaar.  

 

Artikel 4. Terbeschikkingstelling aan derden/afstand van recht 

Het is partij anderzijds uitdrukkelijk verboden de ter beschikking gestelde kantoorruimte geheel of 

gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden, uitgezonderd de in art. 5 opgenomen 

bestemmingen, of geheel of gedeeltelijk afstand te doen van zijn recht, zonder voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming van partij enerzijds.  

Enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van partij enerzijds kan van dit verbod worden 

afgeweken. In geen geval mag bedoelde derde in de ter beschikking gestelde ruimte zijn 

hoofdverblijfplaats vestigen, of de ter beschikking gestelde ruimte gebruiken voor de uitoefening van 

activiteiten die onder de handelshuurwet zou vallen. Dezelfde principes als in dit artikel vastgelegd 

zijn ten aanzien van partij enerzijds van toepassing op het gehele domein van kasteel Blommeghem, 

evenzeer onverminderd hetgeen opgenomen in art. 5.  

 

Artikel 5. Bestemming 

Partij anderzijds zal de ter beschikking gestelde ruimte uitsluitend gebruiken voor de huisvesting van 

zijn ondernemersloket en/of eventueel andere ondernemersgerichte stadsdiensten, eventueel 

aangevuld met andere diensten die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn . 
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Partij enerzijds zal de ter beschikking gestelde ruimte uitsluitend gebruiken voor de huisvesting van 

diensten en/of personen en starters (aanvullend op haar werking in de Leiestraat) in uitvoering van 

het provinciaal economisch beleidsplan, alsook voor de terbeschikkingstelling ten behoeve van de 

lokale gemeenschap, i.c. Markse activiteiten en verenigingen.  

Deze bestemmingen van de ter beschikking gestelde ruimte mogen niet worden gewijzigd zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de terbeschikkingstellende partij. Deze clausule heeft 

geen betrekking op activiteiten in de P2B-sfeer (‘Public 2 Business’, houdende ondernemersgerichte 

dienstverlening).  

Deze overeenkomst houdt geen handelshuur in vermits winkelactiviteiten uitgesloten zijn. Daarom 

zijn de bepalingen van de handelshuurwet hier niet van toepassing.  

 

Artikel 6. Vergoedingen 

§1. De wederzijdsheid van de terbeschikkingstelling houdt in zich dat partijen elkaar geen 

basishuurprijs zijn verschuldigd.  

Alle welkdanige belastingen en taksen die de onroerende goederen bezwaren en opgelegd worden 

door ieder welkdanig Bestuur blijven ten laste van de betrokken eigenaar, behalve wanneer het een 

belasting of taks zou betreffen die eigen is aan de uitgeoefende  activiteit. 

 

§2. Telefonie 

Partijen zijn ertoe gehouden een vergoeding te betalen voor het telefoongebruik, op basis van de 

reële verbruikskost, voor zover de voorzieningen terzake in de respectievelijke panden van de partij-

eigenaar worden gebruikt. Deze vergoeding omvat abonnement- en gesprekskosten. Partijen maken 

hiertoe gebeurlijk periodiek een schuldvordering over, betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen.  

 

§3. Nutsvoorzieningen 

Partijen zijn ertoe gehouden een vergoeding te betalen voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, 

water en gas), op basis van de reële verbruikskost, conform de hieronder opgenomen meters. 

Partijen aanvaarden hierbij de leverancierskeuze van de partij-eigenaar.  

Voor de kantoorruimte, Leiestraat 24:  

- voor gas: meternummer 7127395, waarvan 63% voor rekening van partij anderzijds 

- voor water: meternummer 80217152, waarvan 63% voor rekening van partij anderzijds 

- voor elektriciteit: meternummer 5065792, waarvan 63% voor rekening van partij anderzijds 
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Voor het goed Blommeghem, Van Belleghemdreef 6: 

- voor gas: meternummer 017185892, volledig voor rekening van partij enerzijds 

- voor water: meternummer 130631251, volledig voor rekening van partij enerzijds 

- voor elektriciteit: meternummers 61658168 (elektriciteit binnen) en 61217162 (elektriciteit 

buiten),volledig voor rekening van partij enerzijds 

 

§4. Aanvullende faciliteiten 

Voor het gebruik van aanvullende faciliteiten, zoals het gebruik van bureautica in eigendom van en 

gebruik door partij enerzijds, inzonderheid een kopieertoestel, wordt door partij enerzijds een 

kostprijs aangerekend aan partij anderzijds, maandelijks berekend volgens het reële ver-/gebruik, 

betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen.  

 

Artikel 7. Borgtocht 

Partijen komen overeen dat er geen borgtocht verschuldigd is in het raam van onderhavige 

overeenkomst.  

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verzekeringen 

§1. Algemeen 

Alle door, of door bemiddeling van, partij enerzijds ten behoeve van partij anderzijds verrichte 

werkzaamheden en/of diensten, vallen buiten de aansprakelijkheid van partij enerzijds. Geen 

schadevergoeding kan worden geëist wegens het tijdelijk uitvallen van deze diensten en/of 

werkzaamheden.  

 

§2. Gebouw 

Partij enerzijds heeft een globale gecombineerde verzekeringspolis voor het gebouw afgesloten die 

een dekking voorziet tegen onder meer brandschade (bliksem, ontploffing, elektriciteitsrisico, … 

inbegrepen), stormschade, natuurrampen, waterschade en glasschade.  

Dit contract voorziet bovendien afstand van verhaal tegenover partij anderzijds alsmede een 

uitbreiding van de dekking van het verhaal van derden ten voordele van partij anderzijds.  

Partij enerzijds verklaart hierbij eveneens afstand van verhaal ten overstaan van partij anderzijds te 

doen voor zijn verzekerde schade aan het gehuurde (gedeelte van het) gebouw. 
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De hierboven bedoelde afstand van verhaal is kosteloos voor de begunstigde partij, i.c. partij 

anderzijds.   

 

§3. Inboedel 

Partij anderzijds verbindt er zich toe zijn inhoud (inboedel) te laten verzekeren bij een in België 

erkende maatschappij naar keuze. Partij anderzijds verzaakt – bij wijze van wederkerigheid – zonder 

voorbehoud aan alle verhaal tegen partij enerzijds en zijn verzekeraar voor eventuele schade aan zijn 

inhoud.  

Op eerste verzoek van partij enerzijds zal partij anderzijds een afschrift van zijn brandpolis voor zijn 

inboedel met voornoemde wederzijdse afstand van verhaal overmaken alsmede het bewijs van 

betaling van zijn premie. 

 

§4. Diverse 

Partij anderzijds verbindt zich er verder toe alle wettelijke en nuttige verzekeringen af te sluiten 

(arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) en een afschrift van deze documenten op 

eerste verzoek van partij enerzijds over te maken. 

 

Bovenstaande paragrafen (1 t.e.m. 4) van dit artikel zijn bij wijze van wederkerigheid in de 

omgekeerde richting van toepassing met betrekking tot het domein kasteel Blommeghem.  

 

Artikel 9. Bijkomende verplichtingen van partijen 

Partijen zullen, elk met betrekking tot het zich beschikbaar gestelde goed:  

- overleg plegen met de andere partij i.f.v. publicitaire voorzieningen naar de buitenzijde 

gericht of aan de buitenzijde aangebracht, dit inzonderheid voor de Leiestraat waar wordt 

gestreefd naar een gemeenschappelijke benaming (Ondernemerscentrum) voor het geheel 

van de site (Leiestraat 22-24); voor het kasteel Blommeghem dient partij enerzijds rekening 

te houden met de ernstige beperkingen terzake in gevolge het beschermde statuut van het 

goed, houdende dat er geen publicitaire voorzieningen naar de buitenzijde gericht of aan de 

buitenzijde aangebracht mogen worden aangebracht; 

- de werkzaamheden van gebeurlijk aanwezige andere partijen in het pand of onmiddellijke 

omgeving niet hinderen; 

- de verantwoordelijkheid dragen voor schade aan het pand toegebracht door leveranciers, 

klanten of bezoekers; 
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- voldoen aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn voor de uitoefening van de 

voorziene bestemming / uitgevoerde activiteiten; 

- aanvaarden dat de partij-eigenaar het goed betreedt of laat betreden in functie van het 

uitvoeren van onderhouds- of infrastructurele werken. 

 

Artikel 10. Bijkomende afspraken 

Partij anderzijds zal de ter beschikking gestelde kantoorruimte als een goed huisvader betrekken, 

goed onderhouden en voorts alle vereiste herstellingen uitvoeren overeenkomstig artikel 1754 van 

het Burgerlijk Wetboek. Dezelfde principes zijn ten aanzien van partij enerzijds van toepassing met 

betrekking tot het gehele domein van het kasteel Blommeghem. 

Met betrekking tot het kasteel Blommeghem staat partij anderzijds in voor de dakrenovatie en –

isolatie. Tevens staat partij anderzijds tegen de ingebruikname door partij enerzijds in voor goed 

functionerende en positief gekeurde verwarmingsinstallatie en elektriciteit.  

Partij anderzijds kan kosteloos gebruik maken van de overige ruimte, geen voorwerp van 

onderhavige overeenkomst, in het Atelier voor Creatieve Starters, Leiestraat 24, 8500 Kortrijk. Dit 

gebruik zal gebeuren  in overleg met de verantwoordelijke die daartoe wordt aangeduid door partij 

enerzijds.  

Nog met betrekking tot de Leiestraat 24 staat partij enerzijds in voor de vernieuwing van het dak en 

de tussentijdse onderhoudskosten.  

De uitvoering van onderhouds-of infrastructurele werken zal in elk geval het voorwerp uitmaken van 

overleg tussen beide partijen met als doel de hinder zo veel als mogelijk te beperken ten aanzien van 

de partij die gebruiker is van het pand.  

Partijen komen overeen gezamenlijk werk te maken van een centraal onthaal- en dispatchpunt, 

onder meer  ten behoeve van de werking van diensten gevestigd in de Leiestraat 24. Dergelijk 

centraal onthaalpunt kan worden ingericht in de open vitrineruimte van het Ondernemerscentrum 

Kortrijk, Leiestraat 22.  

Met betrekking tot de concrete ingebruikname komen partijen overeen dat partij enerzijds het genot 

heeft over het terbeschikkinggestelde goed vanaf de inwerkingtreding van onderhavige 

overeenkomst conform de bepalingen terzake in artikel 3. Teneinde partij enerzijds in staat te stellen 

huidige gebruiksrechten op het pand Leiestraat 24 rechtsgeldig te beëindigen heeft partij anderzijds 

het volwaardige genot over het terbeschikkinggestelde goed uiterlijk 4 maanden na ondertekening 

van onderhavige overeenkomst, waarbij deze 4 maanden ingaan de eerste van de maand volgend op 

bedoelde ondertekening.  

Hierbij komen partijen overeen dat partij enerzijds een vergoeding aan partij anderzijds is 
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verschuldigd van €1.000,00/maand voor die maanden waarin zij het gebruik over het haar 

terbeschikkinggestelde goed (Kasteel Blommeghem) heeft zonder dat partij anderzijds het gebruik 

over het haar terbeschikkinggestelde goed (Leiestraat 24) heeft, i.c. maximaal voor 4 maanden.  

 

Artikel 11. Slotbepalingen 

Partij enerzijds staat in voor de registratie van deze overeenkomst (inclusief plaatsbeschrijving).  

In dit verband verklaren partijen dat de overeenkomst gesloten wordt om reden van openbaar nut in 

hoofde van beide partijen, zoals nader weergegeven in artikels 5 en 6. 

In geval van betwisting aangaande deze overeenkomst en de eruit voortvloeiende rechten en 

plichten van beide partijen engageren partijen zich ertoe vooreerst een procedure tot minnelijke 

schikking te doorlopen, waarbij verzoening wordt nagestreefd, bij gebreke hieraan een compromis 

wordt uitgewerkt. Bij het uitblijven van een minnelijke schikking tussen beide partijen, zijn enkel de 

rechtbanken van Kortrijk bevoegd.  

Opgemaakt in drie exemplaren, één voor elke partij en één ten behoeve van de registratie.  

 

Gedaan te Kortrijk, 14.07.2014 

 

Voor partij enerzijds:     Voor partij anderzijds: 

Het afdelingshoofd     De stadssecretaris 

 

 

Tom Van Welden     Geert Hillaert 

 

 

De algemeen directeur     De burgemeester 

 

 

Stefaan Matton      Vincent Van Quickenborne  
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7 2014_GR_00151 Omslag brandweerkosten. - Tweede
voorstel definitieve afrekening forfaitaire
bijdragen brandweer voor de
jaarrekeningen 2006 tot en met 2010. -
Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
We verwijzen hierbij naar de brief van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 15
mei 2014 ref. 2014/BW/omslag 2006-2010/2de voorstel betreffende Tweede
voorstel definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006
tot en met 2010.

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

In zijn brief van 7 februari 2014 ref. BW/omslag/definitieve afrekening 2006 t/m 2010 had
de heer Gouverneur reeds een eerste voorstel gedaan.  De Gemeenteraad van de Stad
Kortrijk nam reeds akte van dit eerste schrijven in zitting van 7 april 2014 punt 1.

In dit nieuwe schrijven meldt de heer Gouverneur dat er, naar aanleiding van zijn eerste
voorstel, een aantal gemeenten een ongunstig advies hadden uitgebracht waardoor er een
herziening van de berekening van de forfaitaire bijdragen moest gebeuren. Voor de stad
Kortrijk zijn er bij dit tweede voorstel geen wijzigingen: de bedragen die Kortrijk nog dient
te ontvangen zijn dezelfde gebleven als in het eerste voorstel.

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

We verwijzen naar de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming met
latere wijzigingen.
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1.  

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

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Akte te nemen van de brief van de heer Gouverneur van West-Vlaanderen van 15 mei
2014 ref. 2014/BW/omslag 2006-2010/2de voorstel betreffende Tweede voorstel
definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en
met 2010.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Brief van de Gouverneur van 15 mei 2014.pdf

Programmaregisseurs

8 2014_GR_00167 Ombudsdienst - Reglement. Aanstellen
van een ombudsman/-vrouw -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Plan Nieuw Kortrijk, beschrijft in haar eerste engagement “een stad die luistert en
dialogeert” , dat inwoners soms de overtuiging of indruk hebben dat ze niet correct
behandeld zijn. Een ombudsman/vrouw kan dit op een onafhankelijke manier bekijken en
naar oplossingen zoeken.

Op dit moment beschikt stad Kortrijk over een goed draaiend meldpunt 1777.  Hierbij gaat
het over een interne klachtenbehandeling. Dit betekent dat meldingen en klachten worden
onderzocht en behandeld door de stadsdienst waarop ze betrekking hebben.

Dit in tegenstelling tot een ombudsdienst dat een externe klachtenbehandeling is. Klachten
worden niet meer door de betrokken dienst zelf behandeld. Een ombudsdienst is bijgevolg
het sluitstuk van de informatiefunctie en de interne klachtenbehandeling.

Argumentatie
Taak
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Concreet: alle klachten komen eerst bij het Meldpunt 1777. Ook al richt de klager zich tot
de ombudsdienst, dan stuurt de ombudsdienst deze eerst naar het Meldpunt 1777 om als
tweedelijnsmelding te worden behandeld. Dit betekent dat alle meldingen eerst worden
geregistreerd door het Meldpunt 1777 en doorgestuurd aan de bevoegde stadsdienst voor
behandeling. Het is de bevoegde stadsdienst die ook een antwoord stuurt aan de
verzoeker (klager). Pas als de verzoeker geen genoegen heeft met het antwoord of het
antwoord niet voldoet (bv toepassing van wetgeving, procedures, …) dan pas gaat de
klacht over naar de ombudsdienst. De ombudsdienst beslist dan in alle neutraliteit en
onafhankelijkheid van de bevoegde stadsdienst een nieuw onderzoek te openen. Er is dus
sprake van een intensieve samenwerking tussen het Meldpunt 1777 en de ombudsdienst.

Profiel

De ombudsman/vrouw als klachtenbehandelaar is een persoon

- die werkt in strikte neutraliteit en onpartijdigheid
- die onafhankelijk is van CBS en gemeenteraad
- die ervaring heeft in een bemiddelingsfunctie
- die het beroepsgeheim respecteert
- die onderzoeksbevoegdheid heeft en vrij is van spreken
- die geen beslissingen kan opleggen of schorsen
- die aanbevelingen kan doen aan CBS
- die niet betrokken is geweest bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft
- die de schriftelijke correspondentie niet heeft ondertekend die aanleiding heeft gegeven
tot de klacht.
- die onafhankelijk is van het onderzoek

Aanwerving: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Dit is in toepassing van
artikel 26 §1, 1°a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, op voorwaarde
dat de totale uitgave voor de volledige opdracht maximaal 85.000 euro, excl. BTW
bedraagt.

Gunningscriterium

Tijdens een gesprek met de kandidaten wordt gepeild naar de kwalitatieve invulling van de
opdracht van ombudsman/vrouw.

Van de ombudsman/vrouw wordt gevraagd dat hij/zij een duidelijk maatschappelijk profiel
heeft als brug tussen de burger en de stad. Om goed te functioneren moet hij/zij in staat
zijn een groot moreel gezag te verwerven.

De kwaliteit van de werking van de ombudsdienst wordt voornamelijk bepaald door de
deskundigheid, de objectiviteit en de zorgvuldigheid die de dienst aan de dag legt bij de
behandeling van klachten en bij het formuleren van voorstellen en adviezen.

Voor een kwaliteitsvolle werking moet de ombudsman/vrouw goed op de hoogte zijn van:
- de werking en de structuur van de stad Kortrijk
- de werking van het overheidsapparaat.
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De voorwaarden zijn beschreven in de bijlage.

Tevens dient het reglement vastgesteld te worden. 

Juridische grond
artikel 26 §1, 1°a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Akkoord te gaan met de gunningsvoorwaarden, zoals opgenomen in bijlage.

Gunningscriterium:
Tijdens een gesprek met de kandidaten wordt gepeild naar de kwalitatieve invulling van de
opdracht van ombudsman/vrouw.

Van de ombudsman/vrouw wordt gevraagd dat hij/zij een duidelijk maatschappelijk profiel
heeft als brug tussen de burger en de stad. Om goed te functioneren moet hij/zij in staat
zijn een groot moreel gezag te verwerven.

De kwaliteit van de werking van de ombudsdienst wordt voornamelijk bepaald door de
deskundigheid, de objectiviteit en de zorgvuldigheid die de dienst aan de dag legt bij de
behandeling van klachten en bij het formuleren van voorstellen en adviezen.

Voor een kwaliteitsvolle werking moet de ombudsman/vrouw goed op de hoogte zijn van:
- de werking en de structuur van de stad Kortrijk
- de werking van het overheidsapparaat.

Artikel 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
vooraf, in toepassing van artikel 26 §1, 1°a van de wet van juni 2006 op de
overheidsopdrachten, op voorwaarde dat de totale uitgave voor de volledige opdracht
maximaal 85.000 euro, excl. BTW bedraagt.
De schriftelijke kandidaturen worden ingewacht tegen 31 augustus 2014. De kandidaten
worden op het bureau van de fractieleiders van september gehoord. Nadien formuleert het
bureau een unaniem advies.

Artikel 3
Het reglement m.b.t. de ombudsdienst als volgt vast te stellen:

Reglement
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 Art. 1
Zowel privé- als rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van
de stadsdiensten hebben het recht zich tot de ombudsman/ombudsvrouw te wenden. De
klager richt zich altijd eerst tot het Meldpunt 1777 dat beslist of het dossier wordt
overgemaakt aan de ombudsdienst of niet. Het Meldpunt 1777 kan ook zelf beslissen
(zonder vraag van de inwoner) dat een melding of klacht doorgaat naar de ombudsdienst.

De tussenkomsten van de ombudsman/ombudsvrouw zijn gratis. De betrokkene kan de
klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. De ombudsman/ombudsvrouw
herformuleert schriftelijk de mondeling ingediende klacht, laat dit klachtendocument
ondertekenen door de klager en geeft er hem afschrift van. 
 

Art. 2
De ombudsman/ombudsvrouw kan beslissen een klacht niet te behandelen wanneer de
identiteit van de klager hem/haar onbekend is;

Art.  3
De ombudsman/ombudsvrouw is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking
hebben op:

1. algemeen geldende voorschriften en reglementeringen op zich, maar wel over de
toepassing ervan;)

2. het algemeen beleid van het stadsbestuur;

3. de verhouding tussen werknemers van de stad en hun werkgever;

4. handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de stad;

* klachten die betrekking hebben op puur politieke of beleidsmatige onderwerpen;

* klachten over aangelegenheden waarvoor de stadsdiensten niet bevoegd zijn;

* klachten die betrekking hebben op betwistingen tussen natuurlijke en/of  rechtspersonen
onderling, waarbij de stad geen betrokken partij is.

5. aangelegenheden die onderhevig zijn aan een andere behandelingsprocedure binnen de
stad:

* klachten i.v.m. schadedossiers waarbij de stad betrokken partij kan zijn en die voor
afhandeling      

   werden overgemaakt aan de verzekeraar van de stad;

* klachten van personeelsleden van de stad die betrekking hebben op hun  tewerkstelling
bij de stad 

   Kortrijk en die worden afgehandeld via een interne klachtenprocedure;

* klachten die betrekking hebben op de politie en die worden afgehandeld in het    
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   klachtenbehandelingssysteem van de politie.

6. feiten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure, administratieve
procedure of tuchtprocedure

7. alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

 Art. 4
De klachten die buiten de toepassing van dit reglement vallen, worden geregistreerd, maar
niet verder behandeld. De ombudsman/vrouw brengt de klager binnen de twee weken na
het verzenden van de ontvangstmelding van de klacht schriftelijk op de hoogte. De
ombudsman/vrouw  verwijst door indien mogelijk.

Art. 5
Een klacht wordt binnen de drie maanden (vanaf datum versturen ontvangstmelding)
volledig behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist over een eventuele verlenging
van maximaal drie maanden, waar hij/zij betrokkene schriftelijk van in kennis stelt.

Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is,
meldt hij/zij dit aan het college van burgemeester en schepenen en zendt hiervan een
afschrift aan de klager, binnen de maand na de kennisgeving aan het college van
burgemeester en schepenen. Zo mogelijk geeft de ombudsman/ombudsvrouw
aanbevelingen aan het college van burgemeester en schepenen om de oorzaken die
aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg te nemen. Wanneer het college van
burgemeester en schepenen het niet eens is met deze aanbevelingen brengt het de
ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte, met vermelding van de redenen. 

Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee
aan de klager in een met redenen gestoffeerd schriftelijk verslag. Hiervan wordt een
afschrift bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

Art. 6
De ombudsman/ombudsvrouw bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de
burgers door het Kortrijks stadsbestuur (en haar medewerkers) en/of privé-personen
(natuurlijke en rechtspersonen) aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. 
Deze bemiddeling gebeurt hetzij naar aanleiding van een klacht, hetzij op verzoek van het
college van burgemeester en schepenen.

De ombudsman/ombudsvrouw is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen
naar de wijze waarop een stadsdienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daar
rond een advies te formuleren. Hij/zij stelt hiervan het college van burgemeester en
schepenen in kennis.

Art. 7
De ombudsman/ombudsvrouw respecteert de verplichtingen inzake privacy en discretie. De
identiteit van de klagers of van personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden indien zij
daartegen bezwaar hebben
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1.  

Art. 8
De ombudsman/ombudsvrouw kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek
opvragen. Hij/zij kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij/zij op hun
waarheidsgetrouwheid kan toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.

Art. 9
Het decreet openbaarheid van bestuur is van toepassing op de dossiers die ter inzage
werden opgevraagd. De klager kan het dossier over de behandeling van zijn/haar
klacht(en) inkijken.

 Art. 10
De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan een stadsmedewerker te laten weten dat
tegen hem een klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn.

De ambtenaar heeft vervolgens het recht terzake mondelinge of schriftelijke verklaringen
af te leggen en voorts inzage te nemen van het dossier dat door de
ombudsman/ombudsvrouw werd aangelegd.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: taak, profiel, voorwaarden en reglement.docx

Strategisch Team

9 2014_GR_00153 Interreg IVB North West Europe PROUD -
Aanvulling samenwerkingscontract stad
Kortrijk-vzw Designregio Kortrijk -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00589 - Interreg IVB North West Europe PROUD - Evaluatie en verlenging
van het Europese project PROUD - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
In het CBS van 21 december 2011 – agendapunt 36 heeft het college principieel de
deelname aan het Interreg IVB North West Europe project  PROUD goedgekeurd. Voor het
Europes project PROUD is de vzw Designregio Kortrijk aangezocht als partner. De stad
Kortrijk, als partner van de vzw Designregio Kortrijk, is gevraagd om voor een aantal
projectonderdelen als subpartner deel te nemen aan het project. Voor de uitwerking van
het project is een partnerschap aangegaan met de vzw Designregio Kortrijk. Het project
loopt van 1 april 2010 tot 31 mei 2014 is nu verlengd tot 31 januari 2015.

Argumentatie
Het project PROUD loopt van 1 april 2010 tot 31 mei 2014 en is nu verlengd tot 31 januari
2015 waardoor een aanvulling op de oorspronkelijke overeenkomst ter goedkeuring aan de
gemeenteraad dient voorgelegd te worden. Met de verlenging van het project PROUD

55 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  

wordt door Designregio Kortrijk vzw en de stad Kortrijk de focus gelegd op de verdere
werking en ontwikkeling van het BudaLab. De verlenging omvat 2 activiteiten. Enerzijds
het concretiseren van het business model van het BudaLab (Design Innovation Center) en
anderzijds het opzetten van een methodologie (user panels) waarin prototypes van
producten die bedrijven ontwikkeld hebben, geoptimaliseerd worden aan de hand van
co-design. Voor de uitwerking van die 2 activiteiten en meer bepaald de optimalisatie van
het business model, het organiseren van de Repair café’s en het coördineren van de user
panels wordt de medewerking van de stad gevraagd en wordt daarvoor een bedrag van
max. 11.500€ ingezet.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Beleidsitem 0114-00 alg rek 6159999 van 2014: 11.500€

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1

Addendum tot aanvulling van artikel 1 punt 1.4 en 1.5 en 2 punt 2.3 van het
samenwerkingscontract stad Kortrijk - vzw Designregio Kortrijk naar aanleiding van
de verlenging van het Interreg IVB North West Europe project PROUD goed te
keuren, waarvan tekst luidt als volgt:

“Addendum tot aanvulling van artikel 1 punt 1.4 en 1.5 en 2 punt 2.3 van het
samenwerkingscontract

stad Kortrijk - vzw Designregio Kortrijk

naar aanleiding van de verlenging van het EU project PROUD 

 

 

Tussen
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de Stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen, de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en de heer Geert Hillaert,
stadssecretaris, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering
van een beslissing van de gemeenteraad van 14 mei 2012.

 

en

 

de vzw Designregio Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, partner n° 3 van het People,
Rechearchers and Organisations Using Design for co-creation and innovation (PROUD), 
Project n° 242H , onder het specifieke INTERREG IVB North West Europe (NEW),
vertegenwoordigd door de heer Dominiek Callewier, voorzitter;

wordt beslist om, op basis van :

-          de EU reglementering

-          de beslissing van de ‘Directeur Europe et Contract de Projects Conseil Régional
Nord Pas-de-Calais’ acting on behalf of the Managing Authority of the INTERREG IVB NWE
Programme (2007-2013),

 

de volgende wijziging van artikel 1 en 2 van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart
2012 aan te gaan:

 

 

§1. Onderwerp van de overeenkomst, punt 1.4 en 1.5 stelt het volgende:

 

1.4. Het opvolgen van de activiteiten en contacten wordt vanuit de vzw Designregio
 gecoördineerd. De vzw Designregio Kortrijk staat in voor de financiële,Kortrijk

administratieve en inhoudelijke opvolging van het project. In overleg met de lead partner
wordt een zesmaandelijks activiteiten- en financieel rapport opgemaakt, worden
partnermeetings en events bijgewoond en activiteiten georganiseerd.

Het totaal budget bedraagt 4.983.399€ voor 9 partners en er is 50% ERDF financiering.
Het aandeel van de vzw Designregio Kortrijk bedraagt 518.272,55€ en de te verwachten
Europese subsidie bedraagt 259.136,28€ of 50%.
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De activiteiten worden georganiseerd in 2 werkpakketten:

 

WERKPAKKET 1 is gericht op de bewustwording en de verspreiding van het design denken
binnen de overheid en bedrijven, door middel van het uitvoeren van co-design projecten
gericht op maatschappelijke uitdagingen. Alle acties die ondernomen worden, worden
transnationaal verspreid om nieuwe internationale cross sectorale relaties in North West
Europe en daarbuiten te ontwikkelen.

Actie 1: Praktijkervaringen uitwisselen tussen Design Managers : Iedere partner, voor
Kortrijk is dat de vzw Designregio Kortrijk, stelt een Design Manager aan die een cruciale
rol speelt in de verdere actiepunten binnen het project. De Design Manager doet de
start-up en de dagelijkse opvolging van het project en stelt een team van experts aan die
transnationaal en via co-design werken. De Design Managers werken eveneens
transnationaal en overleggen veelal via videoconferencing. 

Actie 2: Stimuleren, bewustmaken : promotie en ervaringsuitwisseling m.b.t. design en
co-design: Elke partner organiseert workshops en evenementen om het belang aan te
tonen en de integratie te bevorderen van design en co-design in de publieke sector,
bedrijven, … Er wordt intens samengewerkt met het onderwijs en het voorstel is om dit te
laten doorgaan in de Budafabriek.

Actie 3: Via co-design werken aan “maatschappelijke uitdagingen”: Elke partner werkt
“maatschappelijke uitdagingen” uit waarbij een publieke ruimte via co-design een nieuwe
facelift krijgt onder impuls van de Design Managers. Voor Kortrijk is de site van de
Budafabriek tot aan de Broeltorens voorgesteld waarbij een plan wordt uitgewerkt die deze
publieke ruimte toegankelijk en veiliger maakt. Voor de uitwerking van het plan wordt het
co-design proces gehanteerd door een internationaal designteam.

Actie 4: De PROUD-duurzame resultaten en hun territoriale impact : De resultaten van het
PROUD project zullen gebundeld worden in een dossier en format waarin het principe van
co-design wordt uitgelegd, een toolkit co-design wordt samengesteld en er wordt
aangetoond hoe innovatieve design hubs gemakkelijk kunnen geïmplementeerd worden in
andere steden. Binnen deze actie wordt ook een openingsevenement en een
slotevenement georganiseerd.

 

WERKPAKKET 2 is gericht op het organiseren van de design sector die nog steeds te veel
verspreid is en te vaak gericht is op micro-ondernemingen met geringe faciliteiten,
hulpmiddelen, vaardigheden en kennis. Om dit te verbeteren zullen innovatieve
toepassingen worden ontwikkeld gestuurd door design innovatieve hubs. Ook kennis en
tools over materialen, innovatieve- en zakelijke mogelijkheden zullen via masterclasses en
workshops binnen het netwerk verspreid worden.

Actie 5: Design Innovatie Hubs: De vzw Designregio Kortrijk ontwikkelt een Designstudio in
de Budafabriek. De Designstudio wordt een permanente en laagdrempelige
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ontmoetingsplaats waar design en innovatieve bedrijven, de creatievelingen, kunstenaars
en jongeren inspireren. Er zal  effectief kunnen gewerkt worden met prototypes en met
nieuwe materialen. Het wordt ook  een locatie waar tentoonstellingen met een design- en
innovatieve link kunnen doorgaan. De Designstudio zal een conference – en multimedia
room, een fablab en een kantoorruimte voor design- en creatieve organisaties bevatten.

Actie 6: Tentoonstelling omtrent innovatieve en interactieve materialen: “Moving
Materials”: Door Material Sense uit Eindhoven worden drie reizende tentoonstellingen
georganiseerd met nieuwe materialen. Dit moet resulteren in een open source
materialennetwerk en -database. Aansluitend worden workshops georganiseerd met
bedrijven en studenten die de materialen leren kennen, uittesten en nieuwe toepassingen
voor zoeken.

Actie 7: Design-ondernemerschap en -innovatie master classes: Master classes over
co-design worden lokaal georganiseerd in iedere partnerstad. In deze master classes zal de
publieke overheid centraal staan om meer co-design te implementeren bij hun
beleidsbepalingen.

 

 

1.5. De , partner van de vzw Designregio Kortrijk is gevraagd om aan eenstad Kortrijk
aantal activiteiten binnen de twee werkpaketten als subpartner deel te nemen. Er zal
eveneens samengewerkt worden voor het opstellen van de vorderingsrapporten, het
eindrapport, evaluaties en aanbevelingen

 

      Het budget van het Kortrijks onderdeel in het Europees project bedraagt 518.272,55€.
In dit budget zijn 106.088€ investeringen en 66.000€ uitrustingsgoederen opgenomen. De
activiteiten en voorstellen betreffen investeringen in de uitrusting van de Budafabriek en in
het ontwerp van het openbaar domein, omgeving Budafabriek.

Aangezien de stad Kortrijk erfpachter is van de Budafabriek worden de investeringen en
uitrustingswerken, samen 172.088€ gedragen door de stad Kortrijk via een
investeringstoelage aan de vzw Designregio Kortrijk (zie nota CBS goedgekeurd in zitting
van 21.12.2011). Voor de inhoudelijke werking zoals de medewerking aan workshops,
masterclasses, tentoonstellingen en opvolging van het project draagt de stad Kortrijk
slechts bij voor een maximum van 50.000€. De totale bijdrage, cofinanciering van de stad
Kortrijk bedraagt maximum 222.088€ waarvan 111.044€ van de Europese subsidie via de
vzw Designregio Kortrijk  terugvloeit naar de stad Kortrijk. 

     

      De activiteiten waaraan de stad Kortrijk participeert zijn:
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Binnen het WERKPAKKET 1 – actie 2 wordt de medewerking van de stad Kortrijk gevraagd
bij de organisatie van workshops en evenementen.

Onder actie 3 wordt de stad aangesproken om te participeren in de “maatschappelijke
uitdagingen”. Een publieke ruimte zal via co-design een nieuwe facelift krijgen onder
impuls van de Design Managers. Voor Kortrijk is de site van de Budafabriek tot aan de
Boeltorens voorgesteld. Voor de uitwerking van het plan wordt co-design toegepast en
moet de publieke ruimte uiteindelijk toegankelijk en veiliger worden.

 

Binnen het WERKPAKKET 2 -  actie 5 ontwikkelt de vzw Designregio Kortrijk een
Designstudio in de Budafabriek. Voor de realisatie van de conferenceroom (ruimte voor
conferenties, workshops en tentoonstllingen uitgerust met innovatieve en flexibel
meubilair/modules), multimedia room voor video conferenties en de fablab (werkatelier
uitgerust met rapid prototyping machines) in de Budafabriek wordt de medewerking van de
stad Kortrijk gevraagd.

Onder actie 6 en 7 wordt aan de stad Kortrijk gevraagd om mee te helpen bij de
organisatie van masterclasses en de reizende materialententoonstellingen.

 

 

Partijen komen nu overeen om de tekst van artikel 1 punt 1.4 en 1.5  als volgt
aan te vullen:

 

1.4. De verlenging omvat 2 activiteiten:

           

Het concretiseren van het business model van het BudaLab (Design Innovation Center):

het verder zoeken naar het financieel sustainable houden van het Budalab door de
workshops, evenementen en dienstverlening te optimaliseren. De bedoeling is om volop
te experimenteren zodat na afloop van het PROUD project er kan geëvalueerd worden
welke dienstverlening, welke workshops, … verder kunnen gezet worden.
het toevoegen van een nieuwe activiteit: “repair café”. Repair café is een periodiek
event waar in co-creatie dingen worden hersteld. De focus ligt op bewustmaking van de
voordelen van herstellen (duurzaamheid) en kennis delen. Budalab staat in voor de
stock aan herstellingsmaterialen, experten per domein (vrijwilligers) geven advies bij
het herstellen. Er zullen 5 repair café sessies opgezet worden om te testen hoe een
dergelijk event het best ingebed wordt in de werking van het Budalab.
Fablab Luxemburg organiseert diverse workshops, events waarbij geëxperimenteerd
wordt met nieuwe materialen, technieken en waar de nodige expertise uitgewisseld
wordt met Budalab Kortrijk en/of de activiteiten transnationaal georganiseerd worden
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(e.g. Transnational Thematic Workshops, Cross-border Open Door Days, Interregional
Fair,…).

Het opzetten van een methodologie (user panels) waarin prototypes van producten die
bedrijven ontwikkeld hebben, geoptimaliseerd worden aan de hand van co-design.

5 testcases worden uitgevoerd in het lab en de bedrijven laten in de co-working space
hun prototypes testen door eindgebruikers (consumenten).
Eindgebruikers kunnen onmiddellijk, in de aanwezigheid van het bedrijf, suggesties
doen om de producten te verbeteren, met behulp van de machines en het materiaal van
Budalab.
Uitwerken van een matchmaker methode tussen bedrijven en de eindconsument om de
producten te verbeteren.

 

 

1.5. De verlenging spitst zich toe op:

 

     De verdere uitwerking van het BudaLab met meer bepaald de optimalisatie van het
business 

     model, de organisatie van de Repair café’s en het coördineren van de user panels. Er
wordt de

     medewerking van de stad Kortrijk gevraagd en de stad Kortrijk draagt voor de
inhoudelijke werking

     bij met max. 11.500€.

 

 

§2. Duur van de overeenkomst, punt 2.3 stelt het volgende: 

 

2.3. Het project loopt van 1 april 2010 tot 31 mei 2014 in overeenstemming met de
tijdstabellen,

       kostenberekening, activiteiten en doelstellingen van de goedgekeurde aanvraag.

 

 

Partijen komen nu overeen om de tekst van artikel 2 punt 2.3  als volgt aan te
vullen:
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1.  
2.  
3.  

 

2.3. Het project is verlengd tot 31 januari 2015.

 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op …”

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 20130924_request for change.pdf
Bijlage bij dit besluit: PROUD samenwerkingscontract Kortrijk-Designregio.pdf
Bijlage bij dit besluit: PROUD contract Kortrijk-Designregio-addendum.pdf

Rudolf Scherpereel
Werk, Economie, Leren en Toerisme

10 2014_GR_00168 Samenwerkingsovereenkomst - VZW
Provinciaal netwerk van stedelijke
ondernemerscentra (OCK) - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst kadert in Plan Nieuw Kortrijk: 'Kortrijk is een
stad die onderneemt en deelt' (engagement 3). Meerbepaald Actie 03.01.04: Verder
stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en - partners
(toelagen).

 

Argumentatie
De vorige overeenkomst liept van 2008 tot en met 2013 en dient hernieuwd te worden.
Deze wijkt af van het model goedgekeurd door GR 9 december 2013.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de doelstellingen opgenomen en deze worden
jaarlijks, in overleg met de stad, vertaald in concrete actieplannen, waarbij een optimale
synergie en versterkende wisselwerking tussen de economische acties van beide partijen
worden nagestreefd (zie bijlage).

Deze jaarlijkse actieplannen, goedgekeurd door beide partijen, vormen telkens een
aanhangsel bij deze samenwerkingsovereenkomst en maken er integraal deel van uit.

In uitvoering van de doelstellingen verwoord in de samenwerkings-overeenkomst worden
in 2014 volgende acties voorzien:
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1.      Doelstelling 1 - Het ter beschikking stellen van kennis, expertise en data
ter ondersteuning van het stedelijke economische beleid

2.      Doelstelling 2 – De verdere ontwikkeling van een onthaalfaciliteit voor
economische actoren

3.      Doelstelling 3 – Het ter beschikking stellen van de inhoudelijke
startersondersteuning

4.      Doelstelling 4 – Het gezamenlijk realiseren van een geïntegreerd loket
voor ondernemers

5.      Doelstelling 5 – Het mee uitdragen van Stad Kortrijk als aantrekkingspool
voor de creatieve maakindustrie

 6.      Doelstelling 6 – De ontwikkeling van vernieuwende experimenten,
initiatieven en pilootprojecten

 

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2014/GBB-CBS/0500-00/6492000/IE-GEEN bedrag 75.000,-

2014/03.01.04/0500-00/6492000/IE-GEEN bedrag 25.000,-

 

De toelage wordt jaarlijks betaald onder voorbehoud van gezamenlijk akkoord over het
actieplan voor het lopende jaar.

De stad zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:

-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 april

-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 september
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1.  

2.  

 

De stad zal voor het jaar 2014 de voorziene toelage evenwel als volgt uitbetalen:

-100% tegen 1 september

 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE48 1196 0283 6027 op
naam van Ondernemerscentra West-Vlaanderen.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de VZW Provinciaal netwerk
van stedelijke ondernemerscentra als bijlage toegevoegd formeel goed te keuren voor de
periode 2014-2019.

Artikel 2
De betaalbaarstelling van de toelage goed te keuren na de budgetwijziging

-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 april

-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 september

 De stad zal voor het jaar 2014 de voorziene toelage evenwel als volgt uitbetalen:

-100% tegen 1 september

 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsovereenkomst Stad Kortrijk en VZW Provinciaal
netwerk stedelijke ondernemerscentra.docx
Bijlage bij dit besluit: d_OCK_actieplan_StadKortrijk_2014 GR.docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en VZW Provinciaal netwerk van stedelijke 
ondernemerscentra

Deze overeenkomst regelt de betoelaging door de stad Kortrijk, met het oog op samenwerking rond een 
welbepaalde doelstelling.

Artikel 1: Wie

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:
- enerzijds de stad Kortrijk, hierna genoemd de stad

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer V. 
Van Quickenborne, burgemeester, en de heer G. Hillaert, stadssecretaris, handelende in hun 
gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182.

- anderzijds de VZW Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemerscentra                 
met zetel te Kortrijk, Leiestraat 22
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean de Bethune, Van Belleghemdreef 27, 8510 Marke, 
voorzitter
hierna genoemd de VZW

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst

De stad voorziet deze nominatieve toelage exclusief voor de realisatie van volgende doelstellingen: 

-  Het  ter  beschikking  stellen  van  kennis,  expertise  en  data  ter  ondersteuning  van  het  stedelijke 
economische beleid, op verzoek van de stad. Hierbij krijgt de stad Kortrijk tevens de mogelijkheid om 
beroep te doen op data beschikbaar in het achterliggende netwerk van de VZW en de POM West-
Vlaanderen.
- De verdere ontwikkeling van een onthaalfaciliteit voor economische actoren, inzonderheid startende 
ondernemers in centrum van Kortrijk,  met doorgangskantoren voor starters, vergader-,  seminarie- en 
ontmoetingslokalen voor voormelde doelgroepen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de realisatie van 
een  nieuw  atelier  voor  creatieve  starters,  waarin  gewerkt  zal  worden  volgens  het  principe  van  de 
CreatieveLINKen. Via deze methodiek krijgt de stad meteen de mogelijkheid om beroep te doen op de 
techniek van kleine, creatieve overheidsopdrachten ter ondersteuning van haar ondernemersvriendelijke 
beleid.
- Het ter beschikking stellen van de inhoudelijke startersondersteuning vanuit het Ondernemerscentrum 
Kortrijk  en  haar  achterliggende  provinciale  netwerk  (i.c.  operatie  ‘Start  West’)  om  de  specifieke 
starterswerking van de stad mee gestalte te helpen geven. Deze ondersteuning kan geactiveerd worden 
in het kader van stedelijke acties, zoals de actie ‘Kortrijk Zaait’.
- Het gezamenlijk realiseren van een geïntegreerd loket voor ondernemers, waar de dienstverlening en 
expertise  naar  ondernemers  toe  zoveel  als  mogelijk  worden  gebundeld,  zowel  vanuit  de  stedelijke 
administratie als vanuit  het  Ondernemerscentrum Kortrijk  en haar partners POM en Provincie West-
Vlaanderen.
- Het mee uitdragen van de stad als aantrekkingspool voor de creatieve maakindustrie en meer in het 
bijzonder als uitstekende voedingsbodem voor creatieve starters. De visibiliteit van de samenwerking 
tussen  partijen, doorheen de initiatieven en projecten, zal concreet worden uitgewerkt en opgenomen 
als onderdeel van het jaaractieplan. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
- De ontwikkeling van vernieuwende experimenten, initiatieven en pilootprojecten om ondernemerschap, 
creativiteit en innovatie te stimuleren en het kernversterkend beleid te ondersteunen.

De stad verduidelijkt dat bovenstaande doelstellingen expliciet aansluiten bij engagement 3 van het Plan 
Nieuw Kortrijk, ‘Een stad die onderneemt en deelt’. Deze doelstellingen worden jaarlijks, in overleg met  
de stad,  vertaald in concrete actieplannen, waarbij een optimale synergie en versterkende wisselwerking 
tussen de economische acties van beide partijen worden nagestreefd. 

Deze jaarlijkse actieplannen, goedgekeurd door beide partijen, vormen telkens een aanhangsel bij deze 
samenwerkingsovereenkomst en maken er integraal deel van uit. 
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Voor  de  hierboven  geformuleerde  doelstellingen  kan  de  VZW  geen  andere  toelage  van  de  stad 
verkrijgen dan deze vermeld in artikel 4.

Artikel 3: Rapportering en criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling

Met het doel de beoordeling van de realisaties van de VZW mogelijk te maken, zal deze jaarlijks tegen  
uiterlijk 28 februari een rapport overmaken aan de stad houdende:

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

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

3. een  gedetailleerde  beschrijving  van  het  beleid  voor  de  toekomst  van  de  VZW  om  de 
doelstellingen van deze samenwerkingsovereenkomst te realiseren steunend op de realisaties 
terzake in de voorbije periode;

4.  het actieplan voor het  lopende jaar met daarin o.a.  een gedetailleerde beschrijving van de 
geplande activiteiten, experimenten, studies en publicaties die door haar toedoen in het lopende 
jaar zullen worden ontwikkeld;

5. een financiële bijlage onder de vorm van een begroting voor het lopende jaar met betrekking tot  
de initiatieven onder 3 en 4 vermeld.

De VZW zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die de stad kan vragen binnen een 
afgesproken termijn bezorgen.

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in de stadsbegroting zal de stad Kortrijk in de periode 
2014-2019 een nominatieve toelage voorzien voor de VZW voor de realisatie van de onder Artikel 2 
vermelde doelstellingen.
Deze nominatieve toelage bedraagt 100.000,00 EUR per jaar.

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

Artikel 5: Uitbetalingsmodaliteiten 

De toelage wordt jaarlijks betaald onder voorbehoud van gezamenlijk akkoord over het actieplan voor het 
lopende jaar.
De stad zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:
-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 april
-  50 % van het jaarbedrag tegen 1 september

De stad zal voor het jaar 2014 de voorziene toelage evenwel als volgt uitbetalen:
-100% tegen 1 september 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE48 1196 0283 6027 op naam van 
Ondernemerscentra West-Vlaanderen.
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt de VZW dit onmiddellijk schriftelijk aan de stad. Dit schrijven 
wordt als bijlage toegevoegd aan huidige overeenkomst om er onlosmakelijk mee verbonden te blijven.

Artikel 6: Contactpersonen i.v.m. deze samenwerkingsovereenkomst

Voor de stad: Frederik Chanterie
Voor de VZW: Conny Van Gheluwe
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. 
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Dit schrijven wordt als bijlage toegevoegd aan huidige overeenkomst om er onlosmakelijk mee 
verbonden te blijven.

Artikel 7: Duur van de samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2014 en loopt tot en met 31 december 2019. De overeenkomst
kan door elk van de partijen beëindigd worden op het einde van elk kalenderjaar, met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van 3 maanden door middel van een aangetekend schrijven.
De stad kan met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als 
de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig deel van de toelage 
door het stedelijk ondernemerscentrum terugbetaald worden.
De stad zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar beoordelen op basis van een 
evaluatieverslag opgemaakt in overleg met de VZW 

Deze evaluatie wordt de basis voor de bestuursorganen van partijen om eventueel te besluiten tot de 
opmaak van een nieuwe overeenkomst..

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op

Iedere partij verklaart 1 exemplaar ontvangen te hebben.

Namens de stad

De stadssecretaris De burgemeester
Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne

Namens VZW Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemerscentra

De voorzitter
Jean de Bethune  
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7 juli 2014 19:46 — Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting

11 2014_GR_00169 WerKbrug - Een vernieuwde
samenwerking van de brugprojecten
deeltijds onderwijs. - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00520 - Samenwerkingsovereenkomst i.k.v. brugprojecten - SO Stad Kortrijk
en vzw Jongerenatelier
2014_CBS_00519 - Samenwerkingsovereenkomst i.k.v. brugprojecten - Stadsbestuur
Kortrijk - Groep Intro

Aanleiding en context
Toets aan het plan Nieuw Kortrijk :

engagement 2 :een stad die verjongt en vergroent. Meer bepaald het bieden van
ondersteuning aan de uitbouw van het onderwijs in al zijn vormen en niveaus en die af
te stemmen op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio.
Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en
creatieve initiatieven en levenslang leren;
engagement 3 : een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze
overeenkomst in het ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale pijler met
diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te
stimuleren. WerkBrug als project draagt bij tot het terugdringen van de
spijbelproblematiek, de ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid;
engagement 10 : een stadsbestuur dat transparant en sober is. WerKbrug stimuleert
bijkomende coördinatie, synergie en afstemming tussen de verschillende partners
binnen 1 concept (cfr bijlage Conceptnota) en binnen 1 samenwerkingsovereenkomst
(inclusief afspraken met betrekking tot het mobiliteitsproject Snorko).

Het deeltijds onderwijs is er op gericht jongeren een beroep aan te leren door het systeem
van leren (2 dagen/week) en werken (3 dagen/week). De realiteit toont echter dat er niet
voor elke leerling werk is of gevonden wordt of dat de jongere klaar is om de stap te
zetten naar werk. Desondanks wordt van de scholen verwacht dat ze een voltijds
engagement voorzien voor hun leerlingen. Afhankelijk van de reden waarom de jongere
nog niet kan gaan werken (motivatie, technische vaardigheden, arbeidsattitude) wordt
deze voorbereid in één van de stappen voorafgaand aan de
arbeidsdeelname/tewerkstelling meer bepaald de Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten,
de voortrajecten of de brugtrajecten. De brugprojecten vormen met hun interne en externe
ateliers een essentiële stap richting arbeidsmarkt waar jongeren via begeleide
opleidingservaring kunnen schaven aan noodzakelijke generieke of technische
competenties. De organisatie en inrichting van verschillende interne ateliers bij de
aanbieders naast de externe ateliers, zorgt ervoor dat de jongeren van nabij en

68 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



maatgericht opgevolgd kunnen worden. Het hoge percentage voltijds engagement en
tewerkstellingsgraad waardoor Kortrijk bij de betere leerlingen van de klas is in Vlaanderen
is daar een rechtstreeks gevolg van.

Argumentatie
De voorliggende nota regelt de vernieuwde samenwerking tussen Stad Kortrijk en de
brugprojecten deeltijds onderwijs (Groep Intro, Oranjehuis en Jongerenatelier) onder de
noemer  en onder promotorschap van het Jongerenatelier. Het uiteindelijkeWerKbrug
concept waarop de samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd, is het resultaat van een
intensieve harmoniserings- en efficiëntieoefening (cfr. bijlage)waar samen met de
betrokken brugprojecten, beide centra deeltijds onderwijs VTI Kortrijk & TA Heule en Team
Werk ruim de tijd werd genomen om alle mogelijke elementen en pistes te verkennen.
Voor de Stad betekent dit model een winwin.

het behoud en stimulering van de diversiteit, dynamiek en professionaliteit die garant
staat voor een hoog voltijds engagement (80% Kortrijk tov 65% Vlaanderen), hoge
tewerkstellingsgraad (gemiddeld 38% Kortrijk tov 32,3% in Vlaanderen) en
tewerkstellingsgraad van leerlingen brugprojecten na twee jaar op de arbeidsmarkt;
een noodzakelijke investering in de meest kwetsbare jongeren en een essentiële
preventieve actie naar ongekwalificeerde uitstroom, jeugdwerkloosheid en
spijbelproblematiek;
een efficiëntere inzet van trajectbegeleiders en administratie met een bonus van van

 in vergelijking met voorgaande overeenkomst;27500€
een verruiming van de return die Groep Intro vanuit zijn begeleide opleidingservaring
genereert met een  in vergelijking met voorgaande overeenkomst; bonus van 17806,37€
een verruiming van de  die Oranjehuis vanuit zijn begeleide opleidingservaringreturn
kan genereren ten bedrage van 3000€;
een behoud van de return die Jongerenatelier vanuit hun begeleide opleidingservaring
genereert ten bedrage van  De eventuele personele meerkost voor de Stad bij40.000€.
de renovatie van de Pontforthoeve werd hier niet opgenomen gezien de afspraken
opgenomen in het contract. Alhoewel deze rechtstreeks tegemoetkomt aan de
brugprojecten en het stadspatrimonium.

De brugprojecten halen hun middelen om deze projecten te organiseren bij
ESF/Vlaanderen. Deze zijn echter ontoereikend om de interne en externe ateliers op maat
van de jongeren in te richten en worden versterkt door een toelage vanuit de Stad. Het
nieuwe ESF-programma die zijn ingang moest vinden dit jaar is verdaagd met een jaar, de
huidige toelage wordt voor het schooljaar 2014-2015 verder voorzien zoals in het huidige
ESF-programma. Onafhankelijk van deze situatie en de bepalingen van het nieuwe
ESF-programma willen we vanaf 09/2014 de transparantie en efficiëntie van de
verschillende brugprojecten bevorderen door de installatie en uitwerking van :WerKbrug

1 concept; 
1 promotor met het Jongerenatelier;
1 stuurgroep met afgevaardigden van de verschillende brugprojecten, de beide CDO en
de Stad;
1 dossier naar ESF/Vlaanderen en 1 samenwerkingsovereenkomst naar de Stad met

69 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



daarin opgenomen alle inspanningen van de brugprojecten;
1 directe, efficiëntere en vereenvoudigde aansturing van de trajectbegeleiders door de
promotor
een vermindering van administratie door het nieuwe concept,reeds ingezet door de
vereenvoudigde adminstratie bij Snorko vanaf 2014; 
1 toelage en financiering met drie lagen : een sokkelfinanciering om het verschil in
ateliers en instructeurs te erkennen in het voordeel van het Jongerenatelier, 1
basisfinanciering die als voorschot op het werkingsjaar wordt uitbetaald aan WerKbrug
evenredig te verdelen onder Groep Intro en Jongerenatellier en 1 inspannings- en
resultaatsfinanciering die geënt is op de criteria en controle van criteria door DBO/ESF;

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2014/GBB-CBS/0904-00/6493000/IE-GEEN bedrag 122.621,50€

 2015/GBB-CBS/0904-00/6493000/IE-GEEN bedrag 122.621,50€

Adviezen

Petra Verhenne
Advies: Gunstig advies

Motivering: Aangepast zoals besproken

Visum van de financieel beheerder
Visum: Automatisch ingetrokken

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst, hierbij opgenomen als formele
bijlage, tussen Stad Kortrijk en het project WerKbrug van 1 september 2014 t.e.m. 30 juni
2019.

Artikel 2
Opdracht te geven aan de directie Financiën om voor schooljaar 2014-2015 , zoals bepaald
in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, jaarlijks :

eerste schijf per 5 september 2014 50% van het jaarbedrag (122.621,5 €) te betalen
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1.  
2.  
3.  
4.  

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

aan:

       vzw jongerenatelier : 82.167€ op rekening BE81 3630 9788 1124

       vzw groep intro : 40.454€ BE op rekening 776-5917298-07

per 30 juni 2015 50% van het jaarbedrag of maximaal 122.621,5 €

te betalen aan WerKbrug p.a. Jongerenatelier op rekening BE81 3630 9788 1124

Artikel 3
Opdracht te geven aan de directie Financiën om voor de volgende schooljaren , zoals
bepaald in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst, jaarlijks :

per 5 september 50% van het jaarbedrag of 122.621,5 €,
per 30 juni 50% van het jaarbedrag of maximaal 122.621,5 €

te betalen aan WerKbrug p.a. Jongerenatelier op rekening BE81 3630 9788 1124

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bijlage1 conceptmodel.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage2 Intentieverklaring.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage3 4fasen.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage4 leerlingaantallen en Voltijds engagement CDO VTI &
TAH.ppt
Bijlage bij dit besluit: bijlage5 Return Jongerenatelier.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage6 Return Oranjehuis.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage7 Return Groep Intro.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage8 jeugdwerkloosheid Kortrijk een onderzoek.docx
Bijlage bij dit besluit: bijlage9 VDABonderzoek.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage10 Spijbelproblematiek.xlsx
Bijlage bij dit besluit: HARMONISERING EN OPTMALISERING. rapport 300414.docx
Bijlage bij dit besluit: SOK2014-2019.docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen:
Stadsbestuur Kortrijk en Groep Intro, Jongerenatelier en Oranjehuis binnen de 
gecoördineerde samenwerking brugprojecten genaamd Wer  K brug

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

Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

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

• anderzijds Jongerenatelier vzw als promotor
met zetel te  Sint-Annalaan 10 te 8500 Kortrijk
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bert Herrewyn, voorzitter en de heer Bart 
Verhaeghe, Secretaris,
hierna genoemd Jongerenatelier

• anderzijds Oranjehuis vzw als copartner
met zetel te Moorseelsestraat 146 te 8501 Kortrijk
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Bourgeois, directeur
hierna genoemd Oranjehuis

• anderzijds Groep Intro vzw als copartner
met zetel te F.vd Elzaslaan 34/48 te 8500 Kortrijk.
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Johan Gaudissabois, regiodirecteur West-
Vlaanderen
hierna genoemd Groep Intro

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 
om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De overeenkomst bepaalt wat verwacht 
wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 3). Daarnaast wordt de ondersteuning 
vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4).

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

• engagement 2   : een stad die verjongt en vergroent. Meer bepaald het bieden van 
ondersteuning aan de uitbouw van het onderwijs in al zijn vormen en niveaus en die af te 
stemmen op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. Bijzondere 
aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen en innovatieve en creatieve initiatieven 
en levenslang leren;

• engagement 3   : een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst 
in het ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale pijler met diverse actoren op de 
lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. WerKbrug als project 
draagt bij tot het terugdringen van de spijbelproblematiek, de ongekwalificeerde uitstroom en 
de jeugdwerkloosheid;

• engagement 10   : een stad te zijn die transparant en sober is. De samenwerking van de 
brugprojecten binnen WerKbrug stimuleert bijkomende coördinatie, synergie en afstemming 
tussen de verschillende partners binnen 1 concept (cfr bijlage)en binnen 1 
samenwerkingsovereenkomst (inclusief afspraken met betrekking tot het mobiliteitsproject 
Snorko);

72 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



  

Het stadsbestuur voorziet een toelage voor de realisaties van volgende doelstellingen:

• het maximaal ondersteunen van jongeren uit het deeltijds onderwijs in het nastreven van het 
decretaal vastgelegde voltijds engagement en het behalen van een schoolse kwalificatie door 
de organisatie van interne en externe werkateliers. Werkateliers die aansluiten op het aanbod 
van richtingen in het deeltijds onderwijs die op hun beurt afgestemd zijn op de arbeidsmarkt;

• het maximaal vrijwaren en afstemmen van de rijke diversiteit die de brugprojecten in Kortrijk 
kennen door de coördinatie van de drie verschillende initiatieven met elk hun eigen 
technische, pedagogische, personele en methodische aanpak om zo een efficiënte en 
kostenbesparende meerwaarde te creëren. Een diversiteit die mee garant moet staan voor 
verdere succesvolle invulling van de brugprojecten;

• het maximaal communiceren en afstemmen met de andere componenten van het systeem 
leren en werken binnen het deeltijds onderwijs, met name de POT1,Voortrajecten (TRAVAK) 
en de werkcomponent;

• de verdere uitwerking, ontwikkeling en toepassing van het nieuwe concept binnen WerKbrug 
zoals afgesproken en onderschreven door elke partner in de intentieverklaring en concept. 
Concreet betekent dit een doorgedreven afstemming van de inspanningen en taken van  de 
trajectbegeleiders van de drie partners onder coördinatie van het Jongerenatelier en onder 
toezicht van de stuurgroep. Dit resulteert in een inhoudelijk verdere afstemming; 
werkvereenvoudiging en een verhoogde efficiëntie bij de werking van de trajectbegeleiders;  

• de verdere uitwerking en vereenvoudiging van de administratie die door de toepassing van het 
nieuwe concept, de betere afstemming van de inspanningen van de trajectbegeleiders, de 
vereenvoudigde administratie binnen Snorko en de bereidheid van de betrokken CDO2’s om 
hier actief in mee te denken, moet resulteren in een efficiëntiewinst op administratief vlak;

• een efficiëntere trajectbegeleiding bij een gedifferentieerd aanbod (verschillende aanbieders 
met interne ateliers) dat moet resulteren in een voltijds engagement dat beduidend hoger 
ligt/behouden wordt t.o.v. het Vlaamse gemiddelde;

     
teneinde de nodige technische en generieke competenties aan te scherpen van de jongeren ifv 
doorstroom naar deeltijds werken binnen het onderwijsgebeuren en de latere arbeidsmarkt in het 
algemeen. Op die manier anticipeert WerKbrug op de spijbelproblematiek, ongekwalificeerde 
uitstroom en jeugdwerkloosheid.

Naast de hierboven aangehaalde maatschappelijke, pedagogische  en sociaaleconomische 
meerwaarde die de inspanningen van de brugprojecten op heden betekent voor het stadsbestuur, 
engageren de brugprojecten zich ook om de onmiddellijke ‘return’ die ze genereren te 
bestendigen. Deze return is een bijkomstig gevolg van de activiteiten die de brugprojecten 
ontwikkelen om de generieke en technische competenties van de jongere aan te scherpen door 
simulatie van effectieve werkomstandigheden, binnen DBO3 beschreven als begeleide 
opleidingservaring. Deze koppeling van ingezette competenties, arbeid en de waarde van een 
effectief neergezet resultaat binnen de begeleide opleidingservaring, is cruciaal in de 
voorbereiding en verdere ontwikkeling van de jongere naar toekomstig werk. 

1 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten

2 Centrum Deeltijds Opleiding

3 Dienst Beroeps Opleiding
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Concreet wat betreft de return organiseert/organiseren:

• het atelier garage van Groep Intro het onderhoud, herstel, transport en administratie die 
komt kijken bij het mobiliteitsproject Snorko. De enige extra ondersteuning die het 
stadsbestuur  jaarlijks en maximaal voorziet voor de continuering van Snorko is : 
- 4000€ aan (gefactureerde) reserveonderdelen ifv het op punt houden van het  
      Snorfietspark;
- 3600€ om niet herstelbare of sterk verouderde en vervuilende snorfietsen te    
      vervangen door recentere en meer milieuvriendelijkere modellen,
-    de verzekering van de snorfietsen;

• het atelier Koerierdienst van Groep Intro de verspreiding van flyers en ander 
communicatiemateriaal voor de stadsdiensten met een maximale inzet van 8550 bruguren

• de technische ateliers van het Jongerenatelier verder begeleide opleidingservaringen voor 
jongeren m.b.t. tot de inrichting, onderhoud en herstel van speelpleinen, de renovatie van 
de Pontforthoeve en andere medewerking aan diensten en evenementen van het 
stadsbestuur; 

• het atelier Horeca van het Oranjehuis begeleide opleidingservaringen tijdens maximaal 5 
activiteiten/realisaties van stedelijke diensten om zo hun jongeren beter voor te bereiden 
op de nakende arbeidsmarkt met een voorspelde return van 1350 tot maximaal 3000€;
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Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling

1. De verdere uitwerking van het nieuwe concept WerKbrug als synergieoefening door de promotor, 
en de drie betrokken brugprojecten in overleg met de stuurgroep op vlak van:

• de invulling van de rol, de taken en de instrumenten van de promotor om de poule van de 
trajectbegeleiders met behoud van aanwezige kwaliteiten en verderzetting van de goede 
resultaten efficiënter op elkaar af te stemmen en dit met betrekking tot de inhoud en de 
organisatie van het werk;

• een afsprakennota tussen het Jongerenatelier als promotor en de brugprojecten met 
betrekking tot de regels bij de aansturing van het personeel binnen het partnerschap en 
de verdeling van het aan het ROP4 toegekende urencontingent dat op zijn beurt gevolgen 
heeft voor de inspannings- en resultaatsfinanciering door zowel ESF5/DBO als het 
stadsbestuur  (zoals verder in artikel 4 beschreven);

2. De naleving van de regels en afspraken opgenomen in het operationele ESF-programma 2007-
2013 verticale prioriteit 1 die met de ‘Richtlijnen betreffende brugprojecten – organisatoren ESF 
Doelstelling 2 – prioriteit 1, as 1’ verlengd werden tem 31 augustus 2015 gezien het overgangsjaar 
dat ESF aanwendt voor de implementatie van het nieuwe ESF-programma. De inspanningen met 
WerKbrug worden al ingezet vanaf september 2014 ondanks deze overgangsregeling (lees nog 
drie verschillende dossiers bij ESF schooljaar 2014-2015) om dan met ingang van de nieuwe 
ESF-oproepen gecontinueerd te worden vanuit 1 dossier. 

Voorafgaand aan de jaarlijkse oproep van het ESF/DBO wordt een tussenoverleg georganiseerd 
tussen de stad, promotor en co-promotoren waarbij de doelstellingen en concept in het nieuw in te 
dienen dossier/project worden getoetst en besproken;

3. De naleving van de regels en huidige afspraken met betrekking tot brugprojecten zoals bepaald in:
• Decreet dd. juli 2008 betreffende het stelsel van Leren en Werken in de Vlaamse 

Gemeenschap, B.S. 03.10.2008;

• SO/2008/08 omzendbrief betreffende het stelsel voor Leren en Werken;

4 Regionaal Overlegplatform 

5 Europees Sociaal Fonds
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• Besluit dd 24 oktober 2008 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet 
van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van Leren en Werken in de Vlaamse Gemeenschap, 
B.S. 23.01.2009; 

    

      en verdere bespreking en toelichting van tendensen en resultaten in het ROP als daartoe      

      ingerichte instrument.

4. De criteria voor de beoordeling van de resultaten in de verder aangehaalde inspannings- en 
resultaatsfinancieringen (artikel 6) zijn de positieve criteria zoals bepaald en gecontroleerd door 
ESF/DBO:

• 102 : doorstroom naar tewerkstelling binnen het NEC6 binnen L&W7;

• 103 : doorstroom naar vrijwilligerswerk, art.60, wep+8 binnen L&W;

• 104 : doorstroom naar thuishelper zoals bepaald binnen decreet L&W;

• 105 : doorstroom naar bijkomende opleiding zoals bepaald binnen decreet L&W;

• 106 : doorstroom naar een sportopleiding zoals bepaald binnen L&W;

• 107 : doorstroom naar culturele,sociale of sportactiviteiten zoals bepaald binnen decreet 
L&W;

• 108 : doorstroom naar andere onderwijsvorm of vervolgopleiding buiten onderwijs;

• 109 : uitstroom naar tewerkstelling en schoolverlater;

• 305: naar te oriënteren tewerkstelling binnen L&W;

• 306 : naar andere organisatie brug;

6 Normaal economisch circuit

7 Leren & Werken

8 Werkervaringsproject 
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Eventuele wijzigingen of toevoegingen binnen deze positieve criteria door DBO worden 
meegenomen in toekomstige evaluaties.

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur van Kortrijk 
in de periode 09/2014-06/2019 een nominatieve toelage voorzien van 245.243€ voor project 
‘WerKbrug’ om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen. Indien er gegronde 
redenen zijn om  de toelage  aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin 
het aangepaste bedrag opgenomen wordt.

De toelage bestaat uit drie componenten :

• Een Sokkelfinanciering van 30.000€ ten voordele van het Jongerenatelier;
• Een Basisfinanciering van 107.621€;
• Een Resultaats- en Inspanningsfinanciering à rato van 3,55 €/per effectief gepresteerd 

uur met een maximum van 107.621€;  

Artikel 5: Rapportering

‘Project WerKbrug’ zal jaarlijks aan het stadsbestuur  rapporteren over de gerealiseerde werking in het 
voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het 
stadsbestuur tegen ten laatste 1 december volgend op het einde van het schooljaar :

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

• een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie van 
de gestelde doelstelling wordt aangetoond. Hiertoe wordt het evaluatierapport van ESF/DBO 
gehanteerd; 

• ‘Project WerKbrug’ zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur 
kan vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen;

Een positieve evaluatie is de voorwaarde voor de verderzetting van de overeenkomst.

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

• Per 5 september of de aanvang van het schooljaar : 
50% van het jaarbedrag of 122.621,5€ 
(dit is sokkelfinanciering en deel basisfinanciering) 

• Per 30 juni of op het einde van het schooljaar :
50% van het jaarbedrag of maximaal 122.621,5€ 
(dit is rest van de basisfinanciering en inspannings-en resultaatsfinanciering)

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE81 3630 9788 1124 op naam van: 
‘WerKbrug’ p.a. Jongerenatelier. De promotor, in deze Jongerenatelier, verbindt zich ertoe om binnen 
de 14 dagen na ontvangst financiële afspraken ten opzichte van de partners na te komen en de 
bedragen door te storten naar de respectievelijke rekeningen. Bij wijziging van het rekeningnummer 
meldt project WerKbrug p.a. Jongerenatelier dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.
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Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst
Voor het stadsbestuur: Bruno Messiaen
Voor WerKbrug en Jongerenatelier : Ronny Declercq
Voor Groep Intro: Johan Gaudissabois
Voor Oranjehuis : Sabine Bourgeois
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 8: Evaluatie
Het stadsbestuur en WerKbrug evalueren (minstens) driejaarlijks, in concreto jaarlijks de uitvoering 
van het convenant. In onderling akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst 
bijsturen.

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

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst
• De convenant gaat in op 1 september 2014, eindigt uiterlijk op 30 juni 2019. De samenwerking 
geldt dus voor maximum 6 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de 
contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de 
overeenkomst tot gevolg hebben. 
• Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 
middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het schooljaar. De 
overeenkomst eindigt dan op 30 juni van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van Kortrijk 
Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig 
deel van de toelage door WerKbrug p.a. Jongerenatelier terugbetaald worden.
• Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst. 
Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe overeenkomst.

Opgemaakt te Kortrijk, in vier exemplaren op 23/06/2014

Namens het stadsbestuur
De stadssecretaris De burgemeester
Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne

Namens project WerKbrug

Voorzitter                                   Regiodirecteur West-Vlaanderen 
Bert Herrewyn                                          Johan Gaudissabois
Jongerenatelier                  Groep Intro

Directeur
Sabine Bourgeois
Oranjehuis
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7 juli 2014 19:50 — Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
7 juli 2014 19:51 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

Catherine Waelkens
Kernadministratie

12 2014_GR_00157 Meerjarenplanning 2014 - 2019 en
budget 2014 - Eerste wijziging aan de
meerjarenplanning 2014 - 2019 - Tweede
wijziging aan het budget 2014 -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Daar de nieuwe BBC wetgeving een verdere uitsplitsing maakt dan de vroegere NGB, is het
dan ook wenselijk om enkele nieuwe beleidsitems op te nemen in deze budgetwijziging
aangezien het de diverse uitgaven beter kadert. Het minimum algemeen rekeningstelsel is
uitgebreider dan de vroegere artikelnummers, ook hier werden nieuwe nummers
aangemaakt die de inhoud van de uitgave duidelijker omschrijven.

Aangezien de tweede budgetwijziging niet meer past in de huidige meerjarenplanning,
drong er zich nu al een eerste wijziging op aan dit document.

Beleidsdoelstelling Actieplan   Acties
1. Een stad die
luistert en
dialogeert

1.0  We brengen het bestuur
dichter bij de mensen -
Gemeenteraad on the
move.

Organiseren kindergemeenteraad
of kinderwijkparlement waar
kinderen hun stem kunnen laten
horen.
Live streamen van
gemeenteraadszittingen via
internet.
Organiseren van gemeenteraad on
the move.

1.1 Kortrijk Spreekt: We
nemen mensen au serieux
door hen
verantwoordelijkheid te
geven .

Verhogen betrokkenheid van de
burger door communicatie met
bewonersgroepen en gebruikers.
Organiseren van budgetgames op
wijk- en buurtniveau in het kader
van Kortrijk Spreekt.
Ondersteunen, stimuleren en
betrekken van buurtcomités,
adviesorganen, doelgroepen en
middenveld.
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Vastleggen van
participatieafspraken in een
participatiecharter.
Aanstellen van een
ombudsman/vrouw.
Stimuleren van communicatie door
en voor jongeren via het versterken
van Quindo.

1.2  We werken aan vitale
wijken en buurten en
versterken de sociale
cohesie.

Aanbieden basisaanbod van 4
functies, aangepast aan
deelgebied.
Het proces van participatieve
besluitvorming voorbereiden,
begeleiden en uitvoeren.
Uitvoeren van
wijkverwachtingsplannen in het
kader van Kortrijk Spreekt.
Investeren in openbare
infrastructuur in overleg met
bewoners en gebruikers.
Verhogen van  leefbaarheid van de
buurten via  laagdrempelige &
toegankelijke activiteiten.
Stedenfonds: ontvangst subsidie
Vlaamse Beleidsprioriteit
stedenfonds (€ 2.721.123).

2. Een stad die
verjongt en
vergroent

2.1 Verjongingskuur voor
Kortrijk: mogelijkheden
voor jongeren om hun
eigen vrije tijd vorm te
geven.

Infrastructureel, financieel, logistiek
en inhoudelijk ondersteunen van
jeugdverenigingen.
Realiseren jeugdcentrum op
Kortrijk Weide e.a.  aanbieden 
jeugdwerkaanbod bij
schoolvakanties.
Ondersteunen kwetsbare kinderen
en jongeren: ontmoetingsplaatsen
en vrijetijdsaanbod.
Verhogen van aandacht voor en
versterken van jeugdcultuur.
Realiseren van een middelgrote
fuifzaal en bevorderen van veilig
uitgaan en veilig thuiskomen.
Bouwen van een nieuwe
jeugdherberg op de site
Groeningeheem.
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Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse
beleidsprioriteiten Jeugd (€
343.082,71).

2.2 We bouwen verder aan
een kwalitatieve en
kwantitatieve
onderwijsstad.

Hoger onderwijs: ondersteunen en
stimuleren van opleidingen en van
kennis- & expertisecentra.
Hoger onderwijs: optimaliseren van
Kortrijk als studentenstad.
Basis- en secundair onderwijs:
wegwerken van
capaciteitsproblemen, in
samenwerking met de scholen.
Flankerend onderwijs: ontvangen
van subsidie flankerend
onderwijsbeleid (€ 71.301 ).
Flankerend onderwijsbeleid:
ondersteunen scholen bij
armoedebestrijding en gelijke
kansen creëren.
Flankerend onderwijsbeleid:
inzetten van brugfiguren in
Kortrijkse scholen.
Onder aandacht brengen van
technisch en beroepsonderwijs
door netoverschrijdende
samenwerkingen.

2.3 We werken aan meer en
beter groen in de stad.

Behouden van en investeren in
natuurgebieden (o.a. Marionetten,
geboortebos, Leie- en
beekvalleien.)
Behouden, onderhouden, herstellen
en bewegwijzeren van het netwerk
van trage wegen.
(Her)aanleggen van parken.
Vergroenen van het openbaar
domein.
(Her)aanleggen van wijkgroen en
speelruimtes.

2.4 We streven naar een
klimaatvriendelijk Kortrijk.

Afsluiten en uitvoeren van de
burgemeestersconvenant.
Werken aan een klimaatvriendelijke
stadsorganisatie.
Subsidiëren, stimuleren en
sensibiliseren over klimaatstad van
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inwoners en doelgroepen.
Stimuleren en ondersteunen van
klimaatacties bij bedrijven.

3. Een stad die
onderneemt en
deelt

3.1 We ondersteunen
bedrijven, kantoren en
ondernemerschap.

Creëren van een afgetoetst en
gedragen beleidskader omtrent
investeren in bedrijventerrein.
Voeren van een pro-actieve
bedrijfshuisvestingsbeleid.
Creëren van een afgetoetst en
gedragen beleidskader omtrent de
visualisering van het
kantorenbeleid.
Verder stimuleren en 
ondersteunen van economische
innovatie-incentives en - partners
(toelagen).
Ontwikkelen van het netwerk
Budafabriek tot motor voor
economische (product-en proces)
innovatie.
Afstemmen van potenties vanuit
het onderwijs op economische
context en vice versa.

3.2 We ondersteunen retail,
handel en horeca.

Creëren van een afgetoetst en
gedragen geïntegreerd handels- en
horecabeleid voor Groot-Kortrijk.
Streven naar een vlot toegankelijk
en duidelijk uitgewerkt
winkel-wandelgebied.
Zorgen voor een veilige omgeving
voor retail, handel en horeca.

3.3 We verlenen een
efficiënte, transparante en
ondernemingsvriendelijke
dienstverlening.

Creëren van een omgeving die de
ondernemer daadkrachtig helpt en
ondersteunt.
Streven naar een optimale
communicatie, samenwerking en
overleg.

3.4 We stimuleren de
werkgelegenheid en
arbeidsparticipatie.

Optimaliseren van de
werkzaamheidsgraad met
bijzondere aandacht voor
jeugdwerkloosheid.
Realiseren voltijds engagement 
voor jongeren in systeem Leren en
Werken.
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3.5 Power to the people: we
voeren 1 lokaal sociaal
beleid met empowerment
als rode draad.

Voeren regierol om uitbouw van
sociale economie te stimuleren. 
We bundelen de expertise van stad
en OCMW om een sterk sociaal
beleid te voeren. 
De sociale economie heroriënteren
tot een transparante en doelmatige
sector. 
De stad maakt samen met OCMW
en alle betrokkenen werk van een
totaalplan armoedebestrijding.
Meewerken aan een nieuwe
interlokale samenwerking voor
sociaal en welzijnsbeleid.
Investeren in de uitbouw en
renovatie van de Scala, focus op
empowerment en mobiliseren van
de buurt.
Sociale Economie: ontvangen
subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit.

3.6 Kortrijk for life: we werken
verder aan een kwalitatief
Noord-Zuid beleid.

Noord-Zuid, Kortrijk for Life:
ontvangen sectorale subsidie
ontwikkelingssamenwerking (€
50.000).
Intern:  optimaliseren van een
geïntegreerd duurzaam
aankoopbeleid .
Extern: stimuleren bij  opzetten
initiatieven  Noord-Zuid solidariteit.
Verdiepen van de samenwerking
met Cebu City door in te zetten op
ervaringsuitwisseling.

4. Een stad die
veilig en proper is

4.1 We creëren een veilige
centrumstad, ook in de
buurten.

Reorganiseren politiekorps met
focus op operationele werking op
straat & dienstbaarheid aan
burgers.
Versmelten van de stedelijke en
politionele preventiediensten tot 1
preventiedienst.
Voorzien van een nieuw, sober en
functioneel politiegebouw.
Plaatsen bijkomende
veiligheidscamera's en meewerken
aan provinciaal cameraschild.
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Aanpakken van stadscriminaliteit:
strijd tegen geweld in de publieke
ruimte.
Aanpakken van stadscriminaliteit:
toepassen snelrecht en inzetten op
herstelbemiddeling.
Aanpakken van stadscriminaliteit:
beheersen van de
drugsproblematiek.
Aanpakken van stadscriminaliteit:
strijd tegen woninginbraak.
Aanpakken van stadscriminaliteit:
aanpakken van (gewelddadige)
radicalisering.
Aanpakken van stadscriminaliteit:
aanpakken van intrafamiliaal
geweld.
Buurtveiligheid: uitrusten
gemeenschapswachten met
moderne technologie die oa melden
vereenvoudigt.
Buurtveiligheid: oprichten
wijkteams. Opwaarderen taken
wijkagent.
Buurtveiligheid: sensibiliseren
bevolking om sociale controle te
versterken.
Verder uitbouwen van een
verstandig GAS-systeem
(Gemeentelijke Administratieve
Sancties).

4.2 We werken dagelijks aan
een propere stad.

Reorganiseren van containerparken
op maat van de gebruiker.
Optimaal organiseren en uitvoeren
van het groenonderhoud in de
stad.
Aanpakken van overlast (sluikstort,
hondenpoep, vuile hoeken ...).
Uitbreiden van wijkcompostering.

4.3 We realiseren een
verkeersveilige
centrumstad.

Verlagen en handhaven van
snelheidsnormen op basis van
onderzoek.
Organiseren en ondersteunen van
verkeersveiligheidscampagnes en
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verkeersveilige schoolomgevingen.
4.4 De brandweerhervorming

draagt bij aan een veilige
regio.

 

5. Een stad die
betaalbaar is

5.1 We bevorderen betaalbaar
en kwalitatief wonen.

Realiseren van woonprojecten.
Verbeteren  woonkwaliteit: voeren
van een premiebeleid,
bouwblokrenovatie en aanpakken
leegstand.
Stimuleren van een sociaal
woonbeleid.
Bevorderen van betaalbaar wonen.
Uitbaten van het
doortrekkersterrein.

5.2. We realiseren een
aantrekkelijke
woonomgeving.

Realiseren van
stadsvernieuwingsproject Overleie.
Voorbereiden van een nieuw
dossier Stadsvernieuwingsproject.

6. Een stad die
houdt van de
kinderen en alle
opa’s en oma’s

6.1 We creëren een
kindvriendelijke stad.

Voorzien van voldoende
kwalitatieve speel- en
ontdekkingsruimte in de stad en in
het groen.
Optimaliseren Speeldomein De
Warande en Speelbos De
Marionetten.

6.2 De stad regisseert een
voldoende, betaalbare en
toegankelijke
kinderopvang en
gezinsondersteuning.

Maximaal afstemmen van vraag en
aanbod en optimale bezetting van
opvangvoorzieningen.
Stimuleren van extra, betaalbare
kinderopvangplaatsen in Kortrijk.
Gezinsondersteuning voorzien daar
waar de ouders en kinderen
aanwezig zijn.

6.3 Kortrijk voert een beleid
voor en door senioren 

 

7. Een stad die
beweegt, durft en
verandert

7.1 Kortrijk Fietsstad: we
streven naar een
fietsvriendelijke stad.

Promoten van het fietsen in de
stad.
Investeren in fietsinfrastructuur.
Investeren in fietsaccommodatie.

7.2 We geven de openbare
ruimte terug aan de
mensen.

Realiseren van groen bovengronds
en parkeren ondergronds.
Creëren van ruimte langs de Leie :
we geven de Leie terug aan de
mensen.
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7.3 We stemmen de mobiliteit
af op de noden van
inwoners en bezoekers.

Stimuleren van het gebruik van het
openbaar vervoer.
Verhogen van en informeren rond
bereikbaarheid en
verkeersleefbaarheid.

7.4 We leggen het openbaar
domein duurzaam aan.

Verbeteren van trottoirs en straten
en versnelde afhandeling van
meldingen.
Duurzaam omgaan met water en
openbare verlichting.

8. Een stad die
verenigt en
verbindt

8.1 Consumentenbeleid: we
informeren, beschermen
en verenigen
consumenten.

Uitbouwen dienst en beleidsdomein
consumentenbeleid.
Inwoners sterker maken op de
markt door uitgavenbeperkende
maatregelen zoals
groepsaankopen.
Flankerend onderwijs: onderzoeken
welke groepsaankopen mogelijk
zijn in het onderwijs.

8.2 Diversiteit is een kracht:
betrokkenheid op basis
van gelijkwaardige rechten
en plichten.

Versterken  sociale samenhang:
bevorderen wederzijdse kennis,
openheid en respect tussen
mensen.
Versterken personeel in omgang
met een divers doelpubliek en
verbeteren personeelsvacatures.
Versterken organisaties en
voorzieningen bij  bereiken
bijzondere doelgroepen
(integratiedecreet).
Aanpakken van discriminatie op de
huisvestingsmarkt.
Aanpakken discriminatie op
tewerkstellingsmarkt en bevorderen
doorstroom van nieuwe belgen.
Optimaliseren van de
toegankelijkheid bij elke stedelijke
manifestatie.
Toegankelijk maken van
(openbaar) vervoer voor personen
met een handicap : trein, bus,
parkeren e.a.
Aanpassen van publieke gebouwen
en functies voor mensen met een
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handicap.
Integratie: ontvangen subsidie
Vlaamse Beleidsprioriteiten
integratie (€ 123.068).

8.3 Taal is cruciaal:  met
verhoogde taalbeheersing
maken we mensen sterker
in hun functioneren.

Uitwerken en uitvoeren actieplan
stadscommunicatie in klare taal en
opmaken afsprakenkader.
Ontwikkelen, ingebruikname
opvolginstrument Nederlands en
invoeren beloningssysteem.
Opzetten pilootproject taalcoaches
in verenigingen en/of netwerk van
vrijwilligers (meters/peters).
Uitbreiden project Diataal van
pilootproject in geïnteresseerde
secundaire scholen.
Opzetten project
huiswerkbegeleiding gekoppeld aan
dubbelloopproject ouders in
(buurt)bibliotheek.
Uitbreiden aanbod Nederlands
leren en oefenen voor
minderjarigen in de vrije tijd.
Werkgevers aanzetten tot opmaak
van een taalbeleid.
Opzetten educatief  aanbod 'hoe
als ouder omgaan met meertalige
opvoeding'.

8.4 Vrijwilligers zijn de
ambassadeurs van onze
stad.

Intern: ontwikkelen van
vrijwilligersdatabank voor de totale
werking van stad en OCMW.
Intern: organiseren van vorming
voor personeelsleden over omgaan
met vrijwilligers.
Extern: vrijwillige inzet positief in
de aandacht brengen bij de
bewoners.
Extern: faciliteren van vrijwillige
inzet in Kortrijk.

9. Een stad met
veel goesting en
ambiance

9.1 We realiseren Kortrijk als
een hippe stad en
evenementenstad.

Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen
subsidie kwalitatief en duurzaam
lokaal cultuurbeleid (€ 113.350) .
Afsprakennota: ontvangen van
trekkingsrecht voor
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vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede.
Verder zetten van een groot, divers
en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor
een breed publiek.
Stroomlijnen en digitaliseren van
de vrijetijdscommunicatie en
afstemmen op
Citymarketing/Toerisme.
Harmoniseren van reservering en
retributies voor zaalhuur en van
subsidies voor verenigingen.
Verder professionaliseren van Uit in
Kortrijk als uniek cultureel
aanspreekpunt voor deelnemers.
Ontwikkelen UIT-PAS met
voordelen voor elke bewoner en
gepaste reductietarieven voor
doelgroepen.
Omvormen vzw Feest in Kortrijk
tot  nieuwe vzw als organisator van
imagobepalende jaarevenementen.
Organiseren van Leie 2015, 
feestelijk stadsbreed project door 
vzw Feest in Kortrijk
Ondersteunen van sociaal artistieke
organisaties, o.m. door het
valoriseren van platformen (vb.
Scala). 

9.2 We realiseren Kortrijk als
een stad van culturele
verademing.

Cultuur en Kunstenbeleid:
uittekenen en actualiseren van 
Cultuur en Kunstenlandschap in
Kortrijk.
Cutuur en Kunstenbeleid:
stimuleren van projecten tussen
amateurs en professionelen.
Cultuurcentrum: ontvangen van
subsidie voor organisatie van een
cultuurcentrum (€ 403.059,92).
Cultuurcentrum: realiseren van een
eigen cultuuraanbod in alle
disciplines.
Cultuurcentrum: actief
ondersteunen van
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amateurskunsten en socio-culturele
verenigingen.
Inzetten op een gepast aanbod
van  kunst- en cultuureducatie ism
diverse actoren.
Cultuurcentrum: realiseren
Masterplan Schouwburg.
Bib: ontvangen van subsidie 
laagdrempelige bibliotheek met
focus op e-inclusie (€
1.002.517,47).
Bib: uitbouwen als laagdrempelig
(digitaal) Infocentrum met oog
voor de klassieke uitleenfunctie.
Bib: ondersteunen van Literair
Talent met een tweejaarlijkse
stadsdichter als ambassadeur en
coach.
Bib: verder ontwikkelen Bib als een
volwaardig partner in Levenslang
Leren en Cultuureducatie.
Humuz, regionaal expertisenetwerk
cultuureducatie.
Cultuur Regio Kortrijk:  versterken
culturele aanbod en vernieuwen op
intergemeentelijk niveau.

9.3 We realiseren Kortrijk als
een muziekstad.

Optimaliseren van de muzieksite als
landmark in de stad.
Ontwikkelen van
marketingstrategie: verder
uitbouwen van Muziekcentrum
Track* als muziekloket.
Creatie maximaal ondersteunen:
ontwikkelen van een
residentiebeleid en
trajectbegeleiding.
Economie en onderwijs als
groeipool: ontwikkelen van nieuwe
opleidingen.

9.4 Kortrijk staat op de
toeristische kaart van
België.

Aantrekken dag- en
verblijfstoeristen uit Vlaanderen,
Nederland en de Eurometropool.
Ontwikkelen van een jaarlijks
zichtbaar & trendy project en nieuw
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project ism toeristische partners.
Realiseren en implementeren van
een onthaalnetwerk.

9.5 Sport is het visitekaartje
van de stad.

Ondersteunen van
sportverenigingen via een
doelgericht subsidiereglement met
kwaliteitscriteria.
De clubkwaliteit op vlak van
jeugdsportbegeleiding en
samenwerking verbeteren via
subsidiereglement
Experimenteren met acties met als
doel het profesioneel ondersteunen
administratie sportclubs.
Activeren levenslange
sportparticipatie via anders
georganiseerd sport- en
bewegingsaanbod (vzw Sportplus).
Realiseren en faciliteren van een
aangepast sport- en
bewegingsaanbod op maat van
kansengroepen en versterkt via
transversale samenwerkingen.
Verder optimaliseren en uitbouwen
van de digitale dienstverlening
Sport.
Sport inzetten als
instrument/ambassadeur voor
city-marketing.
Investeren in masterplan
zwembaden/zwembadenplan.
Investeren in masterplan
buitensporten.
Investeren in masterplan
binnensporten/zaalsporten.
Investeren in masterplan school-
en buurtsport.
Sport: ontvangen subsidie Vlaamse
Beleidsprioriteiten Sport (€
180.388,80)

9.6 Kortrijk, een rijk DNA:
Kortrijkzanen kennen de
roots van hun stad en
regio.

Realiseren van één visie en werking
rond het roerend, onroerend en
immaterieel erfgoed  stad en
OCMW.
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Bouwen erfgoeddepot:
professionele
bewaaromstandigheden  en zorg
van bedreigde collecties.
Omvormen van Kortrijk 1302 tot
een museum over de geschiedenis
van de stad.
Realiseren van een nieuw museum
op Overleie (geschiedenis
ondernemerschap,vakmanschap
textiel).
Realiseren van een kunstenhal in
Paardenstallen en Budafabriek.
Realiseren van een
tentoonstellingsbeleid.
Digitaal ter beschikking stellen van
het Kortrijkse erfgoed .

10. Een
stadsbestuur dat
transparant en
sober is

10.1 We realiseren een
klantgericht en efficiënt
ingericht stadhuis:
toegankelijk en
klantvriendelijk.

Heropstellen benedenverdieping
stadhuis: loskoppeling infobalie en
reoganisatie balies burgerzaken.
Inrichten van een onthaalteam in
het stadhuis  en de coörinatie van
de publieksstroom.
Opleiden van baliemedewerkers.
Uitvoeren optimalisatie van de
openingsuren.
Optimaliseren van de telefonische
dienstverlening.
Onderzoeken en eventueel
realiseren van het werken op
afspraak met een online agenda.
Onderzoeken aanbod producten
huisbezoek, voorwaarden en
optimaliseren huisbezoeken.

10.2 We verzorgen een
innnovatieve,
klantvriendelijke en
digitaal geïnspireerde
dienstverlening.

Finaliseren van een (digitaal)
evenementen- en verenigingsloket.
Realiseren van 1 digitaal
aanspreekpunt voor de
ingebruikname van het openbaar
domein.
Aanbieden van open data aan
scholen, bedrijven en verenigingen
om eigen applicaties uit te werken.
Realiseren van gratis WIFI in alle
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Kortrijkse pleinen en parken.
Uitbouwen van een elektronisch
loket.
Digitaliseren dossiers andere
nationaliteiten.

10.3 We bouwen het meldpunt
1777 verder uit op een
juiste, transparante en
kwaliteitsvolle wijze.

Omvormen van telefooncentrale
1777 naar klantencontactcentrum,
zelfstandig afhandelen lijnsvragen.
Optimaliseren van de verwerking
en rapportering van meldingen in
alle directies.
Installeren van een 1777 app voor
smartphones en tablets.
Optimaliseren van 'mijn gemeente'.
Installeren van een
direct-chatfunctie voor onthaal.
Visualiseren meldingen & aanpak
meldingen op kaart Kortrijk
(website, schermen, sociale
media).

10.4 Kortrijk gaat voor
@llemaal digitaal.

Alle bevolkingsgroepen wegwijs
maken in de digitale samenleving
en digitale dienstverlening.
Voorzien van laagdrempelige
infrastructuur en betaalbare
toegang tot hard- en software.
Breed en samenhangend aanbod
met betrekking tot e-inclusie
realiseren met alle Kortrijkse
partners.

10.5 We verhogen de kwaliteit
van het besturen.

Streven naar een transversaal
beleid over alle sectoren heen via
programmamanagement.
Data verzamelen, beheren en
ontsluiten.

10.6 We voeren een zuinig en
sober beheer.

De stad zet in op een duurzaam
gebruik en inrichting van
gebouwen.
Begeleiden van kerkbesturen voor
een nieuw en ruimer gebruik van
de kerkgebouwen.
Nauwe samenwerking tussen Stad,
OCMW, brandweerzone Fluvia en
PZVlas.
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Het personeelsbestand vermindert
met 104 VTE.

10.7 De stadsmedewerkers zijn
gemotiveerd.

Implementeren van een nieuw
organogram.

Argumentatie
Deze budgetwijziging is tot stand gekomen op vraag van de verschillende diensten en in
nauw overleg met de kabinetten om de kredieten aan te passen. Deze budgetwijziging wat
betreft exploitatie- en investeringsuitgaven werd in detail doorgenomen door
de directeurs en op het managementteam gebracht.  Daartegenover staan de ontvangsten
en schulden hiervoor werd er afgestemd met de financieel beheerder.  

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

- de omzendbrief van 22 maart 2013 met kenmerk BB 2013/4 van het Vlaams Ministerie
van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale

Besturen- Financiën en Personeel, Boudenwijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

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

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
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.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
13 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
4 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019 als volgt vast te stellen:

1. EERSTE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.709.456,00 10.789.926,54 11.833.950,25
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A. Uitgaven 117.512.723,00 113.610.743,46 115.255.528,75

B. Ontvangsten 122.222.179,00 124.400.670,00 127.089.479,00

1.a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 64.989.881,00 66.529.134,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van
andere lokale overheden

0,00 0,00 0,00

1.c. Tussenkomst door derden in het
tekort van het boekjaar

0,00 0,00 0,00

2. Overige 58.726.120,00 59.410.789,00 60.560.345,00

II. Investeringsbudget (B-A) -27.658.932,00-37.240.790,00-27.107.637,00

A. Uitgaven 31.326.257,00 38.923.990,00 37.833.983,00

B. Ontvangsten 3.667.325,00 1.683.200,00 10.726.346,00

III. Andere (B-A) -15.085.668,00 18.005.231,00 18.298.079,00

A. Uitgaven 18.133.526,00 17.453.471,00 19.177.115,00

1. Aflossing financiële schulden 17.133.526,00 16.453.471,00 18.177.115,00

a. Periodieke aflossingen 17.133.526,00 16.453.471,00 18.177.115,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 3.047.858,00 35.458.702,00 37.475.194,00

1. Op te nemen leningen en leasings 1.000.000,00 33.548.203,00 35.447.150,00

2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden

2.047.858,00 1.910.499,00 2.028.044,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 1.910.499,00 2.028.044,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat
boekjaar (I+II+III)

-38.035.144,00 -8.445.632,46 3.024.392,25

V. Gecumuleerde budgettaire 48.504.223,00 10.469.079,00 2.023.446,54
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resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)

10.469.079,00 2.023.446,54 5.047.838,79

VII. Bestemde gelden (toestand
op 31 december)

0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de
exploitatie

0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor
investeringen

0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen

0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis
(VI-VII)

10.469.079,00 2.023.446,54 5.047.838,79

Resultaat op kasbasis 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 13.418.960,08 15.621.980,00 18.199.646,97

A. Uitgaven 116.465.718,92 117.159.678,00 117.574.771,03

B. Ontvangsten 129.884.679,00 132.781.658,00 135.774.418,00

1.a. Belastingen en boetes 68.115.347,00 69.750.122,00 71.435.095,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van
andere lokale overheden

0,00 0,00 0,00

1.c. Tussenkomst door derden in het
tekort van het boekjaar

0,00 0,00 0,00

2. Overige 61.769.332,00 63.031.536,00 64.339.323,00

II. Investeringsbudget (B-A) -15.480.127,00-10.075.109,00 -7.544.393,00

A. Uitgaven 28.742.179,00 17.785.791,00 9.544.393,00

B. Ontvangsten 13.262.052,00 7.710.682,00 2.000.000,00

III. Andere (B-A) 1.171.504,00 -6.300.696,00-12.586.527,00

A. Uitgaven 20.870.230,00 20.012.455,00 20.690.848,00

1. Aflossing financiële schulden 19.870.230,00 19.012.455,00 19.690.848,00
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a. Periodieke aflossingen 19.870.230,00 19.012.455,00 19.690.848,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 22.041.734,00 13.711.759,00 8.104.321,00

1. Op te nemen leningen en leasings 20.000.000,00 11.729.424,00 6.000.000,00

2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden

2.041.734,00 1.982.335,00 2.104.321,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.041.734,00 1.982.335,00 2.104.321,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat
boekjaar (I+II+III)

-889.662,92 -753.825,00 -1.931.273,03

V. Gecumuleerde budgettaire
resultaat vorig boekjaar

5.047.838,79 4.158.175,87 3.404.350,87

VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)

4.158.175,87 3.404.350,87 1.473.077,84

VII. Bestemde gelden (toestand
op 31 december)

0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de
exploitatie

0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor
investeringen

0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen

0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis
(VI-VII)

4.158.175,87 3.404.350,87 1.473.077,84

 

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 9.598.674,0015.785.227,5417.581.750,25

96 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



A. Exploitatieontvangsten 122.222.179,00 124.400.670,00 127.089.479,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

112.623.505,00 108.615.442,46 109.507.728,75

     

1. Exploitatie-uitgaven 117.512.723,00 113.610.743,46 115.255.528,75

2. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.995.301,00 5.747.800,00

II. Netto periodieke
leningsuitgaven (A+B)

19.974.886,0019.538.273,0021.896.871,00

A. Netto-aflossingen van schulden 15.085.668,00 14.542.972,00 16.149.071,00

B. Nettokosten van schulden 4.889.218,00 4.995.301,00 5.747.800,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.376.212,00 -3.753.045,46 -4.315.120,75

 

 

Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 19.608.861,0821.797.976,0024.073.489,97

A. Exploitatieontvangsten 129.884.679,00 132.781.658,00 135.774.418,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

110.275.817,92 110.983.682,00 111.700.928,03

     

1. Exploitatie-uitgaven 116.465.718,92 117.159.678,00 117.574.771,03

2. Nettokosten van schulden 6.189.901,00 6.175.996,00 5.873.843,00

II. Netto periodieke
leningsuitgaven (A+B)

24.018.397,0023.206.116,0023.460.370,00

A. Netto-aflossingen van schulden 17.828.496,00 17.030.120,00 17.586.527,00

B. Nettokosten van schulden 6.189.901,00 6.175.996,00 5.873.843,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -4.409.535,92 -1.408.140,00 613.119,97

Artikel 2
De tweede aanpassing aan het budget 2014 vast te stellen zoals hierboven vermeld in
kolom 2014 van de eerste aanpassing van het meerjarenplan.
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1.  
2.  
3.  
4.  

Artikel 3
De eerste aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 alsook de tweede wijziging
aan het budget 2014 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20
dagen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Eerste aanpassing strategisch meerjarenplan 2014 - 2019.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2e Budgetwijziging 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Overzicht Activiteiten 2e Budgetwijziging 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: ADDENDUM BW 2 2014.pdf

13 2014_GR_00155 Politiezone VLAS - Dotatie aan de
politiezone voor het dienstjaar 2014 -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Bij brief van 29 april 2014 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van
13.528.325,00 EUR in te schrijven in het budget 2014 van de stad Kortrijk.

Argumentatie
Het budget 2014 van de politiezone Vlas werd vastgesteld in zitting van de politieraad van
28 april 2014.

We verwijzen naar de omzendbrief  van 22 maart 2013 van het Vlaams Ministerie van
Bestuurszaken betreffende het opstellen van de gemeentebudgetten 2014 en in het
bijzonder het deel over de bijdragen aan andere publieke rechtspersonen.

De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2014 is ingeschreven in het budget 2014 van
de stad Kortrijk voor het bedrag van 13.528.325,00 EUR, zijnde 1% meer dan 2013
overeenkomstig de besprekingen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
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1.  

Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F.
Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens,
F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
de dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2014 vast te stellen op
13.528.325,00 EUR, zijnde 1% meer dan het bedrag van het dienstjaar 2013.

Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, burg 4
te 8000 Brugge.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: dotatie politiezone.pdf

7 juli 2014 19:58 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 19:59 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

14 2014_GR_00156 Zilverfonds - verkoop van vastrentende
effecten ter financiering
responsabiliseringsbijdrage -

Beschrijving

Aanleiding en context
Sinds 2007 werd door het stadsbestuur Kortrijk een zilverfonds aangelegd teneinde de
stijging van de pensioenlasten voor de mandatarissen en de statutaire personeelsleden te
kunnen opvangen. Deze zou ook kunnen aangewend worden om de jaarlijkse
responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Argumentatie
In navolging van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering
van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6
mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse
wijzigingsbepalingen, werd een gesolidariseerd RSZPPO-pensioenfonds opgericht.

De RSZPPO staat in voor de berekening en de inning van de responsabiliseringsbijdrage.

Deze is verschuldigd door de provinciale en plaatselijke besturen waarvoor de pensioenlast
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van de gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt
dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar in toepassing van artikel 18.

Door de stad werd reeds in 2007 een zilverfonds aangelegd ten einde de stijgende
pensioenlasten van mandatarissen en statutaire personeelsleden aangesloten bij de
RSZPPO op te vangen. Bij Belfius werd toen ingeschreven op een verzekeringscontract tak
21. Op heden is reeds 7.250.000 euro aan koopsommen gestort in het fonds. Inclusief
intresten bedraagt het fonds 9.013.758 euro. Het ligt in de bedoeling om het zilverfonds
aan te wenden voor de betaling van de resposabiliseringsbijdrage 2013 (geraamd
1.703.562) alsook de cumulatieve stijging vanaf 2015 (jaarlijks cumulatief 200.000 euro
geraamd).

Navraag bij de RSZPPO bevestigt dat de stad Kortrijk gebruik kan maken van de gelden
van het aangelegde zilverfonds om éénmalig de responsabiliseringsbijdrage met betrekking
tot het jaar 2013 te betalen aan de Rijksdienst. In dat geval wordt de factuur van het
stadsbestuur met betrekking tot het jaar 2013 rechtstreeks toegestuurd aan de
verzekeringsinstelling Belfius Insurance. Hiertoe dient aan de RSZPPO een brief gericht
waarin wij verzoeken om deze werkwijze. Voor wat de cumulatieve stijging betreft, speelt
het voor de RSZPPO geen rol of de betaling van de bijdrage uit verschillende bronnen
afkomstig is. Wel dient de responsabiliseringsbijdrage in haar totaliteit betaald te worden
hetzij door de stad, hetzij door de voorzorgsinstelling.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om te beslissen over te gaan tot de
verkoop van die vastrentende effecten teneinde de betaling van de
responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot 2013 en de cumulatieve stijging vanaf 2015
te kunnen voldoen.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2014 tot 2019/GBB-CBS/0030-00/2852000/IE-15

Visum van de financieel beheerder
Visum: Geen visum noodzakelijk

Motivering:
Na overleg met Frank De Laere is er geen visum noodzakelijk op
dit moment, er moet visum gevraagd worden op het ogenblik dat
de verkoop effectief doorgaat.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
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De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen (waarbij raadslid L.
Lybeer bijkomend aanwezig is), en waarvan de uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
14 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M.
Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
over te gaan tot de verkoop van vastrentende effecten voor het bedrag van en dit aan te
wenden voor de betaling van de responsabiliseringbijdrage 2013 (geraamd op 1.703.562
euro) alsook voor het cumulatief gedeelte vanaf 2015 (raming 2015: 200.000 euro; 2016:
400.000 euro; 2017: 600.000 euro; 2018: 800.000 euro; 2019: 1.000.000 euro).

7 juli 2014 20:02 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 20:03 — Marc Lemaitre, schepen verlaat de zitting
7 juli 2014 20:04 — Eline Brugman, raadslid verlaat de zitting

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Planning en Openbaar Domein

15 2014_GR_00160 Studentenfietsen -
Samenwerkingsovereenkomst tussen
stadsbestuur en vzw Mobiel -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De Kortrijkse vzw Mobiel is actief op het gebied van het promoten van duurzame
vervoersmiddelen. Vooral de fiets komt hierbij aan bod. Vzw Mobiel wil dat iedereen
gebruik kan maken van de fiets. Één van de doelgroepen zijn de studenten. In
samenwerking met de Stuvo’s (studentenvoorzieningen) verhuurt vzw Mobiel fietsen aan
studenten van Vives, Kulak en de Hogeschool West-Vlaanderen tegen een voordelig tarief.

Argumentatie
Om het tarief voor studenten voordelig te houden, wordt er bijkomende financiering
gezocht. De betrokken onderwijsinstellingen betalen een bijdrage per gehuurde maand en
per ontleende fiets. Op 22 november 2005 besliste het college van burgemeester en
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1.  

schepenen om ook een financiële bijdrage te leveren aan vzw Mobiel voor de verhuur van
studentenfietsen van 2 euro per verhuurde fiets per maand. In zitting van 14 juni 2006
besliste het college om de bijdrage van de stad op te trekken tot 2,33 euro per verhuurde
fiets per maand.

De bijdrage van de stad Kortrijk aan de verhuur van fietsen aan studenten kadert ook in
het project "scholen en mobiliteit" waarbij de stad Kortrijk, de politiezone Vlas en de
scholen samen werken aan een veilig woon-werkverkeer.

De bepalingen en de voorwaarden van de vroegere overeenkomst worden behouden. In de
nieuwe overeenkomst wordt wel de bepaling toegevoegd dat de studentenfietsen in het wit
worden geschilderd en voorzien worden van het logo “Kortrijk studentenstad” en het logo
van de stad.
 
De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2019.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Raming: jaarlijks. € 40.000. De nodige kredieten hiervoor zullen voorzien worden op
budgetsleutel 0200_00 6150015 via IKA van volgende budgetsleutel: 0200-00 6103513.

Adviezen

Financiën algemeen
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de Mobiel vzw SWP goed te
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Artikel 2
 

De nodige kredieten hiervoor te voorzien op budgetsleutel 0200_00 6150015 via IKA van
volgende budgetsleutel: 0200_00 6103513.

Bijlagen
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1.  Bijlage bij dit besluit: ontwerp-overeenkomst-studentenfietsen 2014-2019.pdf
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Overeenkomst tussen: Stadsbestuur Kortrijk en Mobiel vzw SWP 

Deze overeenkomst regelt de betoelaging door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 
samenwerking rond de promotie van de studentenfietsen in Kortrijk. 

Artikel 1: Wie 

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen: 

- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk, 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de 
heer V. Van Quickenborne, en de heer G. Hillaert, stadssecretaris, handelende in hun gezegde 
hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd "het 
stadsbestuur" 

- anderzijds Mobiel vzw SWP 
met zetel te Min. Pieter Tacklaan 57, 8500 Kortrijk 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Lemaitre, voorzitter en de heer G. De 
Baerdemaeker, afgevaardigd bestuur, hierna genoemd Mobiel  

Artikel 2: Doel van het ter beschikking stellen van de toelage 

 

Deze overeenkomst regelt de betoelaging door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 
de promotie van het fietsgebruik in Kortrijk. Deze betoelaging kadert in de doelstelling van de 
stad om de duurzame vervoerswijzen in het woon-schoolverkeer maximaal te stimuleren. 

Mobiel verhuurt fietsen aan studenten ingeschreven in de Kulak, de hogeschool Vives en de 
Hogeschool West-Vlaanderen volgens het reglement in bijlage. 

De student betaalt hiervoor enkel de gunstprijs van 5 euro per maand met een maximum van 
60 euro per jaar en 40 euro waarborg. 

De Stad Kortrijk en Mobiel engageren zich om dit aanbod voor studenten waar mogelijk te 
promoten. 

Voor de hierboven geformuleerde doelstelling kan Mobiel geen andere toelage van het 
Stadsbestuur verkrijgen. 
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Artikel 3: Bedrag van de toelage 

De Stad Kortrijk betaalt aan Mobiel bijkomend 4.08 euro per gehuurde maand en per ontleende 
fiets, onder voorbehoud van beschikbare kredieten in de stadsbegroting. 

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex, met als basis 
november 2008 :111.09  

Artikel 4: Voorwaarden 

De fietsen worden in het wit geschilderd met vermelding van het logo Kortrijk Studentenstad 
en het logo van de stad Kortrijk. 

Artikel 5: Rapportering 

Mobiel vzw geeft driemaandelijks een overzicht van het aantal verhuurde fietsen en studenten 
van het voorbije kwartaal. Daarnaast kan het stadsbestuur ten allen tijde bijkomende 
overzichten/rapporten opvragen.  

Mobiel vzw zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen 
binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur betaalt haar bijdrage na ontvangst van het overzicht van het aantal 
verhuurde fietsen en studenten van het voorbije kwartaal.  

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer 777-5917377-44 op naam van: 
Mobiel vzw. 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Mobiel vzw dit onmiddellijk schriftelijk aan het 
stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen i.v.m. deze overeenkomst 

Voor het stadsbestuur: Bart Baeten 
Voor Mobiel vzw: Gunter De Baerdemaeker 

Bij wijziging van de contactpersoon wordt dit onmiddellijk aan de andere partij schriftelijk 
gemeld. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 
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Artikel 8: Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst gaat in op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2019. 

De overeenkomst kan door elk van de partijen beëindigd worden op het einde van elk 
kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden door middel van 
een aangetekend schrijven. 

Het stadsbestuur Kortrijk kan met een aangetekend schrijven de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op           2014 

Namens het stadsbestuur 

 

De stadssecretaris De burgemeester 

Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne 

 

Namens Mobiel vzw' 

 

De afgevaardigd bestuurder De voorzitter 

Gunter De Baerdemaeker Marc Lemaitre 
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7 juli 2014 20:06 — Marc Lemaitre, schepen betreedt de zitting

16 2014_GR_00172 Heraanleg Oudenaardsesteenweg. -
Wegenis- en rioleringswerken in de
Oudenaardsesteenweg, de
Zwevegemsestraat en de Wandelweg. -
Eindafrekening

Beschrijving

Aanleiding en context
Dit project omvatte de volledige heraanleg van de Oudenaardsesteenweg, de
Zwevegemsestraat en de Wandelweg tussen de straten, vernieuwd in het kader van het
project “Foruminvest” (huidige K in Kortrijk) en het oprittencomplex R8 – E17.  AWV trad
op als bouwheer voor de uitvoering van deze werken.  Omdat bij dergelijke werken een
reeks kosten geheel of gedeeltelijk ten laste vallen van de Stad (rioleringswerken,
fietspaden, trottoirs, groenaanleg, straatmeubilair) werden vooraf de nodige
overeenkomsten tussen AWV en de Stad ondertekend, met de afspraken hieromtrent.

In het CBS van 19 augustus 2008 werd akte genomen van de uitslag van de aanbesteding
van 17 juli 2008, waarbij de laagste regelmatige inschrijving werd ingediend door de NV
Aswebo uit Drongen, met een stadsaandeel van € 2.901 905,88 incl. BTW.

Argumentatie
In de loop van de uitvoering was gebleken dat van sommige posten de uitgevoerde
hoeveelheden sterk afweken (in meer, maar ook soms in min) van de vermoedelijke
hoeveelheden en bleek het nodig om een hele reeks bijkomende werken aan de aannemer
op te dragen. Een deel hiervan vielen geheel of gedeeltelijk ten laste van de Stad. De
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Stad Kortrijk bepaalt onder
meer dat het Vlaams Gewest als opdrachtgever de leidend ambtenaar aanduidt die als
enige gemachtigd is vorderingsstaten goed te keuren en verrekeningen op te maken
(artikel 6 van de overeenkomst: leiding der werken). Ondanks het feit dat de werken reeds
in oktober 2009 voltooid waren en ondanks het herhaaldelijk aandringen bij het AWV,
werden in 2011 nog geen goedgekeurde verrekeningen noch een eindafrekening
voorgelegd. Daardoor konden niet alleen de werken volgens deze verrekeningen niet
betaald worden, maar daarnaast was nog een aanzienlijk bedrag van de door de aannemer
gevorderde sommen onbetaald gebleven wegens overschrijding van het
aanbestedingsbedrag. Omdat uit een bespreking met AWV bleek dat de goedkeuring van
de meerwerken en de eindafrekening door AWV nog een tijd op zich zouden laten
wachten, werd op basis van een voorlopige stand van zaken, opgemaakt door de NV
Grontmij, ontwerper, eerst € 290 000,00 aan bijkomende werken goedgekeurd door het
CBS van 20 juli 2011 en later nog eens € 435.697,34 incl. BTW door de GR van 12
september 2011. Dit gebeurde omdat het niet correct is de aannemer nog langer op zijn
(relatief grote sommen) geld te laten wachten en om de omvang van het bedrag aan
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verwijlintresten, die ongetwijfeld zullen worden aangerekend, te beperken. Daarbij werd
toen ook aangegeven dat het bedrag van de overschrijdingen en de meerwerken op basis
van de door de ontwerper opgemaakte stand van zaken slechts een voorlopige
eindafrekening betrof.

Uiteindelijk werden alle bijkomende werken door AWV opgenomen in een ambtshalve
opgemaakte verrekening nr. 2 en werden ons tussen eind 2013 en begin 2014 door AWV
een reeks vorderingsstaten bezorgd. Ondanks de aangetekende brief die wij reeds na
ontvangst van de eerste staten op 3 december 2013 aan de leidende ambtenaar hebben
gestuurd hebben wij nooit de gevraagde info en verduidelijkingen gekregen. Omdat wij er
nu (meer dan 4 jaar na het einde van de werken) toch van uit gaan dat alles is
aangerekend, hebben wij zelf een overzicht gemaakt om deze nu als eindafrekening ter
goedkeuring voor te leggen.

Daaruit blijkt dat het financieel overzicht van het stadsaandeel in de werken er als volgt uit
ziet:

Oorspronkelijk Stadsaandeel volgens offerte: 2.749.066,40 €

Saldo in min en meer volgens offerte: -92.419,87 €

Uitgevoerd Stadsaandeel volgens offerte: 2.656.646,53 €

Uitgevoerd Stadsaandeel volgens verrekening 1: 583.066,73 €

Uitgevoerd Stadsaandeel volgens verrekening 2: 686.941,52 €

Totaal Stadaandeel: 3.926.654,78 €

Totaal prijsherzieningen: -184.111,07 €

Refacties: -173,22 €

Totaal stadaandeel incl. prijsherzieningen: 3.742.370,49 €

Totalen BTW: 300.647,54 €

Algemeen totaal incl. BTW: 4.043.018,03 €

In de verrekening 1 zijn een reeks grotere overschrijdingen van de oorspronkelijk
voorziene hoeveelheden opgenomen. Het gaat hier vooral over het uitvoeren van meer
rioolaansluitingen dan voorzien, er werden meer oude riolen ontdekt die ook moesten
opgevuld worden en er moest meer vervuilde grond afgevoerd worden naar een
grondreinigingsbedrijf.

De verrekening 2 omvat eveneens een reeks overschrijdingen van de oorspronkelijk
voorziene hoeveelheden (meer inspectieputten werden uitgevoerd in ter plaatse gestort
beton, er waren enkele bijkomende riooldeksels nodig, de oppervlakte trottoirs werd
ernstig overschreden alsook de regie-uren voor het uitvoeren van bijkomende werken).
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Daarnaast werden in de verrekening 2 ook een reeks bijkomende werken opgenomen
tegen een overeen gekomen prijs (op peil brengen van dekseltjes van nutsmaatschappijen,
bijkomende beplantingen, leveren aan de Stad van 1 bijkomende vuilnisbak, een
bijkomende rioolinspectieput en de aanpassing van de rioolafvoer van café Pirroen).
Daarnaast werd ook in verrekening 2 nog een bijkomende hoeveelheid opgenomen voor
het afvoeren van vervuilde grond naar een grondreinigingsbedrijf.

Zowel tijdens als na de uitvoering van de werken werden er een hele reeks proeven
uitgevoerd. Omwille van een afwijking van enkele proefresultaten op het zandcement,
gebruikt bij de aanleg van de riolering, werd een refactie toegepast van € 173,22.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
-          Nog te betalen (staten 13 tris t.e.m. 18): € 500.952,36 – € 173,22 (refactie) + €
65.936,30 BTW = € 566.715,44

-          Rest vroegere vastleggingen: € 201.716,18

-          Saldo: € 364.999,26 begrotingswijziging

Budgetsleutel:

IE-14 GBB-CBS 0200-00 224007 -> 178.202,52euro

IE- 14 GBB/CBS 0310-00 2280007 -> 186.796,74euro

Formulier T -> 201.716,18

(VL 08 11009 - VL 11 9653)

Adviezen

Juridische dienst
Advies: Gunstig advies

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

De eindafrekening van het stadsaandeel in de werken ”Wegenis- en rioleringswerken in de
Oudenaardsesteenweg, de Zwevegemsestraat en de Wandelweg“ voor een bedrag van
€ 4.043.018,03 incl. BTW goed te keuren.

Artikel 2
Budgetsleutel

IE-14 GBB-CBS 0200-00 224007 -> 178.202,52euro

IE-14 GBB-CBS 0310-00 2280007 -> 186.796,74euro

Formulier T -> 201.716,18

(VL 08 11009 - VL 11 9653)

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 13-1628 (VL. gem. - VS 13 tris en 13quater).pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing meerwerken CBS.pdf
Bijlage bij dit besluit: Cbs - gunning opdracht.pdf
Bijlage bij dit besluit: Goedkeuring voorlopige afrekening GR.pdf
Bijlage bij dit besluit: Overzicht staten.xlsx
Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsok Wandelweg .pdf
Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsovereenkomst 1.pdf
Bijlage bij dit besluit: Vraag mevr Cor - brief a Vl Overheid - gunning.htm

17 2014_GR_00170 VK Moorseelsestraat fase 3 - Aanstelling
ontwerper en goedkeuring ontwerp -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 12 mei 2014 een vergunning
aan de verkavelaar Woningbouw Paul Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de verkaveling
van de gronden in 74 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en
riolering.

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

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen-
en rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent
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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 Woningbouw Paul Huyzentruyt nv om
studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv diende op 3 juni '14 een ontwerpbundel in, in verband
met de uit te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van
de infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden, riolering en buffering) 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 (voetpaden/parkeervakken /opritten)
en in asfalt (rijweg);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 930.147,65€ (incl. BTW) en vallen
 van de verkavelaar.volledig ten laste

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk en voorgesteld door verkavelaar Woningbouw Paul Huyzentruyt nv, in

verband met "weg en rioleringswerken op de verkaveling Moorseelsestraat fase 3 te Heule" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. KR0139

met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

11.  

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: overeenkomst.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verkavelingsvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bestek_KR0139.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 1 grondplan bestaande toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 2 grondplan ontworpen toestand rioleringswerken.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 3 grondplan ontworpen toestand wegeniswerken.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 4 typedwarsprofielen.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 5 lengteprofielen.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 6 kunstwerk + typedetails.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan 7 grondplan voetpad en parkings appartementen fase
2.pdf
Bijlage bij dit besluit: Raming_KR0139.pdf

18 2014_GR_00171 Aanleg fiets en wandelpad Marionetten -
Aanstelling ontwerper en goedkeuring
ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 24 februari 2014 een
vergunning aan de bouwheer AZ Groeninge. De aanvraag voorziet in een gedeeltelijke
afschaffing en verlegging van de buurtweg Marionetten. Deze verlegging is noodzakelijk
voor de optimalisatie van de campus voor het fusieziekenhuis, in het bijzonder voor de
bouw van het bijhorend parkeergebouw. Ten einde de nieuwe toegangswegen te kunnen
realiseren en het nieuwe parkeergebouw te kunnen oprichten moet de bestaande
openbare weg " Marionetten" over een lengte van 249,00 lm en een bestaande breedte
van 9,00m  worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe fiets- en wandelweg van
369,00 lm langsheen het parkeergebouw.

Daarnaast wordt een nieuwe private weg tussen het parkeergebouw en het hoofdgebouw
door het ziekenhuis aangelegd die tevens dienst doet als onsluiting van Hoeve te Coux. Op
deze private weg die voorzien is van verlichting wordt een eeuwigdurende publieke
erfdienstbaarheid van overgang en doorgang door AZ Groeninge toegestaan.   

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten
tussen de bouwheer AZ Groeninge 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 afwateringswerken en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In eerste instantie moet
de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze
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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 bouwheer AZ Groeninge om studiebureau Topokor nv uit
Kortrijk aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Topokor nv diende op 10 juni '14 een ontwerpbundel in, in verband
met de uit te voeren infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de aanleg
van het nieuwe fiets- en wandelpad inclusief afwatering die mee opgenomen worden in de
bouw van het nieuwe parkeergebouw.

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de nieuwe weg
- aanleg RWA riolering en nieuwe infiltratiegracht inclusief met onderliggende drainage en
oeverbescherming;
- maken uitlaatconstructie t.h.v. bestaande gracht;
- plaatsen kopmuur en aansluiten waterontvangers;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van verhardingen in cementbeton (fiets- en wandelweg) en in asfalt
(aansluiting rijweg);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd (incl. BTW) en vallenop 373.839,62€ 
 van de verkavelaar. Deze werken worden mee opgenomen in devolledig ten laste

aanbesteding van het parkeergebouw.

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

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Topokor nv uit Kortrijk en voorgesteld door bouwheer AZ Groeninge, in verband met de gedeeltelijke

verlegging van de buurtweg Marionetten in functie van het realiseren van de toegangsweg van het nieuwe parkeergebouw zoals ze vervat is in
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

het bijzonder bestek nr met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen,04/1853 TD 

goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 1853125_Marionetten Technisch dossier_Bestaand totale site
incl leidingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1853126_Marionetten Technisch dossier_Ontwerp totale site
incl leidingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1853127_Marionetten Technisch dossier_LP+type DP.pdf
Bijlage bij dit besluit: 1853128_Marionetten Technisch dossier_Kunstwerken.pdf
Bijlage bij dit besluit: Raming der werken_Technisch
dossier_1853_Marionetten_2014_06_10.pdf
Bijlage bij dit besluit: TB250 versie 2.2_3.0_Topokor_2014_1853_TD
Marionetten_incl beschrijvende opmeting.pdf
Bijlage bij dit besluit: Overeenkomst Stad Kortrijk_Buurtweg_1853_2010_08_31.pdf
Bijlage bij dit besluit: overdracht.pdf

7 juli 2014 20:18 — Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 20:19 — Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 20:20 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 20:20 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen

19 2014_GR_00179 Goedkeuren rooilijn - rooilijnplan
verkaveling Schaapsdreef (VK 368,
VK369, VK370 en wegenisdossier
2014/00223) - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Beschrijving

 

Het studiebureau Arcadis en N.V. Paul Demyttenaere hebben in opdracht van de NV Matexi en de familie
Sagaert het rooilijnplan voor de verkaveling Schaapsdreef opgemaakt. Op de plannen zijn het grondplan van de
wegenwerken, het grondplan van de beplantingswerken en van de rioolwerken aangeduid, evenals de
dwarsprofielen en lengteprofielen van de straten.

 

De werken hebben betrekking op de aanleg van de wegenis en riolering en van de groenaanleg voor de
verkaveling Schaapsdreef op Hoog-Kortrijk. De bouwplaats is een braakliggend stuk grond met een oppervlakte
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van 9,9ha, gelegen tussen de Schaapsdreef, de Sint-Denijseweg, de Hadewijchlaan en de Ten Houtedreef. De
verkaveling omvat drie delen, in totaal worden 166 loten gerealiseerd voor eengezinswoningen.

 

De aanvraag betreft de aanleg van wegenis en riolering en van de groenaanleg op de verkaveling Schaapsdreef
te Kortrijk en omvat in hoofdzaak:

1. wegenwerken:

- het aanleggen van rijwegen met inbegrip van langsparkeerstroken en voetpaden;

- het aanleggen van 3 pleinen waarvan 2 ingericht als woonerf;

- het aanleggen van parkeerstraten en parkeerhavens.

2. rioleringswerken

- het aanleggen van rioleringen met gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater, de leidingen worden
aangesloten op de bestaande riolering van de Hadewijchlaan;

- het aanleggen van twee natte wachtbekkens voor de buffering van het regenwater met vertraagde afvoer.

3. groenaanleg:

- aanleg van groenzones met grasbezaaiing, aanplant van hoogstammen, bosgoed, hagen en struiken;

- aanplanten van hoogstammen langs de rijwegen en op de pleinen;

- aanplanten van hagen en struiken op de pleinen;

- aanplanten van waterplanten op de taluds van de wachtbekkens.

4. aanbrengen van signalisatie (de verkaveling wordt ingericht als zone 30, twee pleinen (C en D) worden
ingericht als woonerf).

 

 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

 

Het terrein is gelegen binnen het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening regionaalstedelijk
gebied Kortrijk

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

 

Het terrein bevindt zich binnen een deelplan van het gewestelijk RUP, namelijk deelplan 7.i Stedelijk
woongebied Schaapsdreef, met in overdruk de aanduiding ‘gebied met beperkte bebouwingmogelijkheden’.
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Voorschriften art. 7.1.:

Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen verwante
voorzieningen. Onder aan het wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven,
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, parkeer- en openbaar
vervoersvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen.

Gebied met beperkte bebouwingsmogelijkheden:

In de zone, op het verordenend grafisch plan 7i aangeduid met een zwarte rand als overdruk bedraagt het
bebouwingspercentage maximaal 70%.

Minstens 30% van het gebied wordt bouwvrij gehouden en ingericht als een open ruimteverbinding met het
natuurreservaat De Kleiputten en in functie van het oplossen van de waterproblematiek.

In het bouwvrij gedeelte zijn alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of voor het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden, toegelaten voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.

 

 

Openbaar onderzoek:

 

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.

 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 22.04.2014 tot 21.05.2014.

Er werden 7 bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

 

De bezwaarschriften kunnen als volgt worden samengevat:

 

Mobiliteit

 

1. te grote impact van het project op de omgeving, in het bijzonder op de verkeersintensiteit en de
verkeersveiligheid in de Schaapsdreef;

2. ontoereikende mobiliteitsstudie (niet actueel, combinatie met andere grote projecten in de omgeving wordt
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onvoldoende meegenomen);

3. vraag om aansluiting van de nieuwe wegenis op de Hadewijchlaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer
omdat deze ontsluiting als bijkomende vlucht- en sluipweg gebruikt zou kunnen worden en om de rust in de
zuidelijk gelegen verkavelingen te bewaren;

4. vraag om bovenvermelde aansluiting niet af te sluiten maar eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting toe te
laten om te vermijden dat al het bijkomende verkeer op de Schaapsdreef afgewenteld zou worden.

 

Bebouwing

 

1. de nieuwe verkaveling is niet op schaal met de omgeving en sluit niet aan op de bestaande typologie in de
omgeving (villabouw);

2. woning op lot 94 wordt ingeplant tot op 3,5m van de tuin die zich noordelijk daarvan bevindt, wat aanleiding
geeft tot schaduwvorming en inkijk. Er wordt gevraagd een grotere afstand te bewaren en de nokhoogte te
beperken tot 8m i.p.v. 9m;

3. een maximale nokhoogte van 12m is te hoog. Specifiek voor de woningen kant Schaapsdreef wordt een
maximale nokhoogte van 8m gevraagd. (vb lot 117, 118, fase 2);

4. de hoogte van de bijgebouwen moet beperkt worden tot 2,3m, deze moeten opgericht worden in eenzelfde
materiaal, eenzelfde constructie;

5. afsluitingen van tuinen moeten bestaan uit eenzelfde beplanting ter hoogte van eenzelfde buurperceel,
eenvormig voorschrift voor afsluitingen is vereist.

 

Groen en open ruimte

 

1. aantasting van het zicht op groen en het gebruiksgenot van de omwonenden;

2. impact op het nabijgelegen natuurgebied en 2 parkgebieden;

3. vraag naar inplanting van een groenbuffer naar de woningen in de Schaapsdreef.

 

Water en riolering

 

1. de waterhuishouding van het gebied zal te ingrijpend veranderen, met verschillende effecten: enerzijds
overstromingsrisico in en rond de nieuwe verkaveling, anderzijds zullen hoger gelegen delen verdrogen, vijvers
van omwonenden vallen droog, bomen sterven af, waterhuishouding in natuurgebied wijzigt wat tot verlies aan
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biodiversiteit leidt;

2. het onderhoud van de gracht noordelijk van de loten 95 t.e.m. 100 is essentieel voor de afwatering van de
noordelijk gelegen loten;

3. de riolering van het studentenhuis dat paalt aan de noordelijke zijde van de loten 98 t.e.m. 100 loopt over de
gronden van matexi;

4. de natuurlijke helling van het terrein mag niet veranderen, de grond rond de woningen mag niet opgehoogd
worden (blijkt niet uit aanvraag of dit zo zal zijn).

 

Hinder

 

1. bijhorende lawaaihinder door de werken en door bijkomend verkeer;

2. te grote impact door groot aantal gebruikers, bewoners of bezoekers;

3. uitstoot van fijn stof en lawaai, vraag tot regelmatige controle van geluids- en emissienormen tijdens de
werken;

4. impact en schade door trillingen, vraag naar een impactstudie en mogelijkheid tot eisen van een
schadevergoeding;

5. grondigere studie van de milieueffecten wordt gevraagd.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag omtrent deze
bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

Het 3e bezwaar m.b.t. water en riolering is gegrond, de andere bezwaren zijn ongegrond. Aan de opmerkingen
en het gegrond verklaard bezwaar kan met het stellen van een aantal voorwaarden tegemoet gekomen worden.

 

Adviezen:

 

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 18.04.2014 en referentie BVK/U1400252 is gunstig

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein is gunstig met voorwaarden. Er worden een aantal
voorwaarden en opmerkingen met betrekking tot de wegenis en de rest van het openbaar domein
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geformuleerd.

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis Abdijbeke met datum
16.05.2014 en referentie 1029/2013/011/WAT01/123 is ongunstig

Mits echter te voldoen aan de voorwaarden, gesteld in het advies, zijn geen schadelijke effecten te verwachten
op het bestaande watersysteem. Het advies kan dus beschouwd worden als een voorwaardelijk gunstig advies.

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 24.04.2014 en referentie
4.002/34022/99.312 is gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met datum
30.04.2014 en referentie WT 2014 G 0432 is gunstig

Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
Motivering

Openbaar domein

De verkaveling beoogt een woonomgeving met een stedelijke dichtheid in een configuratie van 3 bouwblokken
verbonden door kwalitatieve groene ruimte. De aan te leggen wegenis vormt een centrale noord-zuid
georiënteerde as die de Schaapsdreef met de Hadewijchlaan verbindt. Op deze as takt een tweede hoofdas aan,
die de verbinding vormt met de Sint-Denijseweg. Op die manier ontstaan drie ontsluitingspunten voor de totale
verkaveling. Op de twee hoofdassen worden enkele woonstraten voorzien. Er zijn ook een paar garagestraten
en parkeerhavens ingetekend.

De rijweg heeft doorgaans een breedte van 5m, meestal met langsparkeerstroken van 2m breed langs één of
twee zijden. Daar waar dwarsparkeren mogelijk is, bedraagt de breedte van de parkeerstrook 5m. Alle wegen
zijn voorzien van een voetpad van 1,5m breed. Tussen de Schaapsdreef en de Hadewijchlaan wordt doorheen
de groenstrook een zachte verbinding voorzien. In de derde fase van de verkaveling worden twee kleine en een
groter centraal plein aangelegd.

 

Groen- en speelvoorzieningen

In de verkaveling wordt veel aandacht besteed aan groenaanleg. Conform de bepalingen van het gewestelijk
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ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Regionaalstedelijk Gebied" en meer bepaald het deelplan 'stedelijk
woongebied Schaapsdreef' wordt 30% van het gebied bouwvrij gehouden en als centrale groenzone aangelegd.
Het groen komt dus grotendeels geconcentreerd voor en vormt een open ruimteverbinding met het
natuurreservaat de Kleiputten. Deze groencorridor sluit aan met de Schaapsdreef en is voldoende breed om zijn
ecologische en recreatieve functie te kunnen vervullen, zowel op het niveau van de verkaveling als daarbuiten.

De centrale groenzone wordt als park aangelegd. In het deel noordelijk van de groencorridor, tussen de
Schaapsdreef en de oost-west georiënteerde weg, wordt een fruitboomgaard voorzien. Zuidelijker wordt het
park opener, met hoogstammige bomen en knotbomen rond de twee grote bufferbekkens. Langsheen de Ten
Houtedreef wordt struweel voorzien.

 

Waterbuffering

 

De algemene waterbuffering gebeurt via de in de groenzone geïntegreerde en voldoende gedimensioneerde
bufferbekkens. Het effectief bufferend volume moet minstens 1553,49m³ bedragen. De aanvraag voldoet
hieraan. Wel wordt opgemerkt dat de leegloop van het buffervolume (die aansluiting vindt op het bestaande
RWA-stelsel van de Hadewijchlaan) moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (betonbuis
maximum doorsnede 250mm onder een helling van 1mm/m). Er worden nog meer voorwaarden aan de
vergunning gekoppeld met betrekking tot de waterhuishouding. Als deze nageleefd worden, zijn geen
schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

 

Mobiliteit en parkeerplaatsen

In functie van de beoordeling van de mobiliteit werd een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) aan het dossier
toegevoegd. Daarin wordt aangetoond dat de verkaveling Schaapsdreef goed ontsloten is via de weg en een
relatief beperkte toename van het gemotoriseerd verkeer zal veroorzaken in de Schaapsdreef. De site is ook vrij
goed ontsloten via het openbaar vervoer.

In de omgeving worden echter nog een aantal andere projecten gepland of uitgevoerd, zoals de verkaveling
Goed te Bouvekerke, de verkaveling Langwater, het crematorium. Het cumulatief effect van al deze projecten
kan toch een vrij aanzienlijke toename betekenen van het verkeer in de Schaapsdreef. Daarom is het
aangewezen dat de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de Schaapsdreef gemonitord wordt.

In de verkaveling worden zowel op openbaar domein als privaat domein voldoende
parkeerplaatsen voorzien. Op het openbaar domein zijn 193 parkeerplaatsen voorzien, dit
via parkeerhavens en parkeerplaatsen langs de openbare weg. Op privaat domein worden
via garages/carports of staanplaats 165 parkeerplaatsen gerealiseerd (1 per woning). Via
het parkeren op opritten zijn nog eens 129 extra parkeerplaatsen op privaat domein
beschikbaar. In totaliteit betekent dit een beschikbaarheid van 487 parkeerplaatsen. Voor
de verkaveling houdt dit een parkeerratio in van 2,93 parkeerplaatsen per woning, wat
ruim voldoende is.

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

 

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. VI.

Geldingsduur en wijzigbaarheid, Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen,

Art. 4.2.15.§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor
woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden
gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg en het
bebouwen van terreinen voor een andere functie.

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

Art. 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de
verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:
- de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan;
- het wijzigen van het reliëf van de bodem;
- het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;
- het afbreken van constructies.

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

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

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

 

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

-Het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd
op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
33 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, A.
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S.
De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. Soens, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M.
Seynaeve, I. Verschaete
2 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein tussen de Schaapsdreef, de
Sint-Denijseweg, de Hadewijchlaan en de Ten Houtedreef, zoals voorgesteld op het rooilijnplan (grondplan
wegenwerken, grondplan beplantingswerken), opgemaakt door het studiebureau Arcadis en N.V. Paul
Demyttenaere.

Artikel 2
De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein stipt na te leven;

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 18.04.2014 en referentie BVK/U1400249 stipt na te leven;

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 24.04.2014 en referentie
4.002/34022/99.311 stipt na te leven;

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met datum
30.04.2014 en referentie WT 2014 G 0433 stipt na te leven;

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis Abdijbeke met datum
16.05.2014 en referentie 1029/2013/011/WAT01/123 stipt na te leven;

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder andere
volgende lasten en plichten: 
• de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar domein, zijnde
de openbare wegenis en het openbaar groen;

• de uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, elektriciteit,
aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;

• het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de opgelegde
infrastructuur.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit van 8 juli
2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de toepassing op de
reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en
kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd.

Bovendien is de tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest
(gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via 

).http://www.gaselwest.be

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: grondplan wegenwerken.pdf
Bijlage bij dit besluit: grondplan beplantingswerken.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbesluit KOR368.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbesluit KOR369.pdf
Bijlage bij dit besluit: VK370.docx
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbesluit wegenisdossier 2014 00223.pdf

Niet digitale bijlagen:
het dossier kan geraadpleegd worden aan de blauwe balie 'bouwen'.

20 2014_GR_00173 Samenwerkingsovereenkomst De Poort -
Samenwerkingsovereenkomst tussen het
Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW
Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk en De Poort vzw voor wonen en
werk - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Groei van het aanbod en evenwicht op de woningmarkt

Het sociaal verhuurkantoor De Poort in de stad heeft meer dan 400 woningen in portefeuille. De
samenwerkingsovereenkomst creëert de mogelijkheid voor een gerichte groei van dat aanbod.
Aangezien het SVK een specifieke rol opneemt binnen het sociaal huuraanbod in de stad en de
objectieven op het vlak van sociale huur bereikt zijn, wordt die groei begrensd.

Hierdoor blijven de bestaande evenwichten tussen stad en regio, SVK en sociale
huisvestingsmaatschappijen en private en sociale huurmarkt bewaard. Door de groei te plafonneren,
worden er bovendien meer kansen gecreëerd voor starters op de woningkoopmarkt die op zoek zijn
naar een te renoveren woning.

Argumentatie
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Patrimonium van de stad en het OCMW krijgt een nieuwe bestemming

De stad en het OCMW hebben elk een beperkt aantal panden die door het SVK verhuurd worden.
Bij het beëindigen van de respectievelijke huurcontracten, worden die contracten niet meer verlengd.
De stad en het OCMW zetten die panden in voor sociaal of betaalbaar wonen, bvb. als sociale
huurwoning of stadskavel. Indien een stedelijk verhuurbedrijf zou worden opgestart, kunnen de
woningen ook daarin ondergebracht worden.

Doorstromingsbonus

Het is belangrijk dat huurders van het SVK een meer permanente oplossing krijgen voor hun
woonnoden via de sociale huurmarkt. De doorstroming van huurders wordt daarom aangemoedigd
maar blijft afhankelijk van de evolutie van het sociaal huuraanbod. Daarom wordt hiervoor een plan
van aanpak uitgewerkt tussen de stad, het OCMW, De Poort vzw en de sociale
huisvestingsmaatschappijen. Ook Wonen Vlaanderen wordt hierbij betrokken. De Poort vzw krijgt
van de stad een zogenaamde ‘doorstromingsbonus’ (zie artikels 3 en 4) als ze kan aantonen dat ze
een actief doorstromingsbeleid voert.

Minder huursubsidies, meer ruimte voor kwaliteit

De stedelijke huursubsidie wordt uitdovend gemaakt. De bestaande contracten tussen huurders en
De Poort worden gerespecteerd, maar er worden geen nieuwe subsidiecontracten meer opgestart.
Hierdoor ontstaan substantieel meer middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de woningen
die door De Poort worden aangeboden. Hierdoor werkt De Poort mee aan de stedelijke
renovatiestrategie.

Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk als partner

Een geïntegreerd woonbeleid, vereist een optimale samenwerking tussen de verschillende actoren.
Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk krijgt daarom een uitgesproken rol in de
samenwerkingsovereenkomst. Dat is voornamelijk van belang bij de in- en uitstroom van woningen
in beheer van De Poort vzw.

Zo aanvaardt De Poort vzw niet alle woningen die eigenaars aanbieden, bijvoorbeeld omdat de
kwaliteit ervan te laag is. In dat geval kan het interessant zijn dat de eigenaar via zijn contact met De
Poort naar het SOK wordt toegeleid. Op dat moment kan het SOK samen met de eigenaar bekijken
welke andere opties er zijn. Hierdoor worden er kansen gecreëerd voor een nieuw stadskavelproject.

Stedelijke verhuurbedrijf

De mogelijke opstart van een stedelijk verhuurbedrijf wordt buiten de samenwerkingsovereenkomst
gehouden. Dit spoor is immers nog in onderzoek. Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk zal samen
met De Poort vzw een voorstel hierover uitwerken. Dat voorstel kan later resulteren in een
addendum bij de samenwerkingsovereenkomst.

Permanente evaluatie

In het kader van de permanente evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst, is het nodig dat de
stad Kortrijk vertegenwoordigd wordt in de raad van bestuur van De Poort vzw.
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1.  

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Graag jullie visum voor deze samenwerkingsovereenkomst.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Samenwerkingsovereenkomst De Poort in bijlage goed te keuren

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 20140527 -samenwerkingsovereenkomst 2014_2019 vzw de
Poort - versie Brecht.doc
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Samenwerkingsovereenkomst tussen
het Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW Kortrijk, 

het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en 
De Poort vzw voor wonen en werk

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning van De Poort vzw voor wonen en werk door het 
stadsbestuur en OCMW van Kortrijk, met het oog op samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, 
gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk.

Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen

- enerzijds

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

en het OCMW van Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, OCMW-voorzitter, en mevrouw An Spriet, 
waarnemend OCMW-secretaris, hierna genoemd “het OCMW”,

en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, voorzitter van de raad van bestuur, en de 
heer Ben Mertens, manager, hierna genoemd “het SOK”

en

- anderzijds De Poort vzw voor wonen en werk
met zetel te  Damastweversstraat 3, 8500 Kortrijk
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Rik Desmet, voorzitter van de raad van bestuur, 
hierna genoemd “De Poort vzw”.

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad, het OCMW 
en het SOK samenwerkt om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren.
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond en 
gerealiseerd wordt 
(artikel 3). 

Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de stad en het OCMW duidelijk omschreven 
(artikel 4).

Deze samenwerkingsovereenkomst kadert in de uitvoering van Plan Nieuw Kortrijk voor de realisatie 
van een betaalbare stad.

De samenwerkingsovereenkomst geeft verder uitvoering aan de stedelijke renovatiestrategie die op 
10 maart 2014 door de gemeenteraad van de stad werd goedgekeurd.

De strategische doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is het verhogen van de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de betaalbaarheid van het woonpatrimonium in de stad.

Deze strategische doelstelling houdt de volgende operationele doelstellingen in:
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- De inspanningen van de stad, het OCMW, het SOK en De Poort vzw op het vlak van 
renovatiebegeleiding worden versterkt en gecoördineerd.

- De kwaliteit van het patrimonium in portefeuille van De Poort vzw wordt structureel verhoogd. 
Het aantal woningen in portefeuille van De Poort vzw op grondgebied van de stad kan 
groeien. De stedelijke huursubsidie wordt uitdovend gemaakt zodat er substantieel meer 
middelen vrijkomen voor renovatie van het patrimonium in portefeuille van De Poort vzw.

- De doorstroming van de huurders van De Poort vzw naar andere segmenten van de 
woningmarkt wordt gestimuleerd.

Artikel 3: Acties en criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstellingen

Renovatiebegeleiding

- De stad en het OCMW bieden De Poort vzw de nodige middelen voor een versterkte 
renovatiebegeleiding (zie artikel 4) voor eigenaar-verhuurders en voor eigenaar-bewoners.

- De Poort vzw bouwt de expertise inzake renovatiebegeleiding verder op en deelt die met de 
stad, het OCMW, het SOK en andere relevante partners.

- De stad, het OCMW, het SOK en De Poort vzw maken jaarlijks afspraken over de focus op 
welomschreven doelgroepen en stadsdelen.

- Het OCMW biedt De Poort vzw de nodige middelen in functie van extra aandacht voor 
huurderbegeleiding.

- De Poort vzw zet jaarlijks in op renovatiebegeleiding bij kansengroepen op verwijzing door 
woonzorg- en sociale dienstverleners van het OCMW.

- De stad, het OCMW en De Poort vzw bepalen in onderling overleg waar, hoe en wanneer de 
renovatiebegeleiders beschikbaar zijn voor potentiële cliënten.

- De Poort vzw waarborgt de toeleiding van de huurders van haar sociaal verhuurkantoor naar 
de Energiesnoeiers voor een energiescan.

Omvang, kwaliteit en doorstroming van het patrimonium

- De Poort vzw waarborgt tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst minimaal het op 
peil houden van het aantal woningen dat ze in portefeuille heeft op het moment van het 
afsluiten van deze overeenkomst.

- Het aantal woningen in de portefeuille van De Poort vzw op het grondgebied van de stad mag 
tijdens de duur van deze samenwerkingsovereenkomst netto met maximaal 10% groeien ten 
opzichte van het aantal woningen dat ze in portefeuille heeft op het moment van het afsluiten 
van deze overeenkomst.

- De evolutie van het aantal woningen wordt jaarlijks geëvalueerd in overleg tussen de stad, het 
OCMW en De Poort vzw. Daarbij kunnen tussen die partijen afspraken gemaakt worden over 
de spreiding en de typologie van het aanbod. 

- Woningen die De Poort vzw in portefeuille neemt, zijn – na eventuele renovatiewerken 
voldoende kwalitatief. Met voldoende kwalitatief wordt bedoeld dat de woningen voldoen aan 
de criteria van het Woningkwaliteitscharter 2014 voor sociale verhuurkantoren.

- Vooraleer woningen uit de portefeuille van De Poort vzw worden genomen, onderzoeken de 
stad, het SOK en De Poort vzw in overleg met de betrokken eigenaars op welke manier deze 
woningen te huur, te koop of als stadskavel op de particuliere woningmarkt kunnen worden 
aangeboden. De stad, het SOK en De Poort vzw ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke 
strategie en plan van aanpak.

- Wanneer een eigenaar een woning aanbiedt aan De Poort vzw die door haar niet wordt 
aanvaard omwille van de ontoereikende kwaliteit van de woning of omwille van de capaciteit 
van De Poort vzw om bijkomende woningen in portefeuille te nemen, zal De Poort vzw de 
eigenaar aanbieden om in overleg met het SOK en andere relevante partijen een oplossing te 
zoeken voor het pand in kwestie. Voor de eigenaar is dit aanbod vrijblijvend.

- De woningen in portefeuille van De Poort vzw die in eigendom zijn van de stad of het OCMW, 
worden bij het beëindigen van de huurcontracten teruggenomen door respectievelijk de stad 
of het OCMW. Op dat moment worden de woningen door de stad, het OCMW en het SOK 
gescreend op hun potenties om ingezet te worden voor andere vormen van sociaal of 
betaalbaar wonen.

Doorstroming van huurders naar andere segmenten van de woningmarkt
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- De stedelijke huursubsidie wordt uitdovend gemaakt; lopende contracten worden 
gerespecteerd maar er worden geen nieuwe stedelijke huursubsidies opgestart (zie ook artikel 
4).

- De stad, het OCMW en De Poort vzw evalueren jaarlijks de doorstroming van huurders van 
het sociaal verhuurkantoor naar de sociale of private woningmarkt. De Poort vzw ontwikkelt 
hiervoor samen met de stad en het OCMW in de eerste twee jaar van de overeenkomst een 
plan van aanpak samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het agentschap 
Wonen Vlaanderen.

- Wanneer uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat de doorstroming verbetert, voorziet de stad in een 
zogenaamde doorstromingsbonus voor De Poort vzw (zie artikel 4). Deze bonus bedraagt 
10% van het renovatiebudget van het geëvalueerde werkingsjaar.

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de stad en het OCMW

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stads- en OCMW-budget voorzien de stad en 
het OCMW in de periode 2014-2019 de volgende nominatieve toelage met het oog op de realisatie 
van de doelstellingen van deze samenwerkingsovereenkomst.

2014 (*) 2015 2016 2017 2018 2019
DE STAD 123,5 KEUR 222 KEUR 222 KEUR 222 KEUR 222 KEUR 222 KEUR
huursubsidies en renovatiebudget incl. bonus 66 KEUR 132 KEUR 132 KEUR 132 KEUR 132 KEUR 132 KEUR
extra renovatiebegeleiding 32,5 KEUR 65 KEUR 65 KEUR 65 KEUR 65 KEUR 65 KEUR
bouwblokrenovatie 25 KEUR 25 KEUR 25 KEUR 25 KEUR 25 KEUR 25 KEUR
HET OCMW 125 KEUR 125 KEUR 125 KEUR 125 KEUR 125 KEUR 125 KEUR

(*) De samenwerkingsovereenkomst gaat voor de stad in op 1 juli 2014 (art. 10); de voorziene middelen zijn hieraan aangepast. Om de 
continuïteit van de bouwblokrenovatie te verzekeren, wordt het bedrag voor de eerste jaarhelft van 2014 ook opgenomen in de overeenkomst.

De middelen die de stad voorziet voor huursubsidies en het renovatiebudget zijn samengevoegd. De 
stedelijke huursubsidie is uitdovend; naarmate de middelen daarvoor dalen, groeit het renovatiebudget 
voor De Poort vzw. De doorstromingsbonus bedraagt 10% van het aandeel dat het renovatiebudget 
vertegenwoordigt.

Indien de stad, het OCMW en De Poort vzw vinden dat er gegronde redenen zijn om de toelage aan te 
passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen 
wordt.

Het OCMW voorziet een jaarlijkse toelage van 125.000 euro. Deze wordt in twee schijven uitbetaald 
per semester. De nieuwe aanwerving van een renovatie- of woonbegeleider door De Poort vzw wordt 
vooraf afgestemd met het OCMW.

De stad en het OCMW vergoeden De Poort vzw voor beheerskosten van eigendom in gebruik bij De 
Poort vzw voor 15% van de huurprijs. Dit wordt op het einde van elk jaar in mindering gebracht van de 
huurinkomsten die door De Poort vzw worden doorgestort naar respectievelijk de stad of het OCMW. 

Het OCMW stelt één personeelslid ter beschikking van De Poort vzw voor renovatiebegeleiding.

Artikel 5: Rapportering

De Poort vzw zal jaarlijks aan de stad en het OCMW rapporteren over de gerealiseerde werking in het 
voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan de stad en 
het OCMW tegen ten laatste 1 april van het jaar na het te evalueren werkingsjaar:

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

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

De Poort vzw zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die de stad of het OCMW vragen 
binnen een onderling afgesproken termijn bezorgen.
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Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten

De stad zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:
- 50% van het jaarbedrag in het voorjaar (in principe maart) en 50% van het jaarbedrag in het 

najaar (in principe september);
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE82 0011 9968 3468  op naam 
van De Poort vzw.

Het OCMW zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:
- 50% van het jaarbedrag in het voorjaar (in principe januari) en 50% van het jaarbedrag in het 

najaar (in principe juli);
- De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE82 0011 9968 3468  op naam 

van De Poort vzw.

Bij wijziging van het rekeningnummer meldt De Poort vzw dit onmiddellijk schriftelijk aan de stad. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 7: Contactpersonen i.v.m. deze samenwerkingsovereenkomst

Voor de stad: Ciska Vereecke, teamcoach BMW
Voor het OCMW : Nele Hofman, directeur Welzijn
Voor het SOK : Ben Mertens, manager
Voor De Poort vzw: Thomas Raes, algemeen coördinator

Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 8: Evaluatie

De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de stad, het OCMW en het SOK. 
Dat gebeurt op basis van een rapportage opgemaakt door De Poort vzw. Bij die evaluatie worden in 
overleg tussen die partijen indicatoren bepaald die de verschillende doelstellingen en acties verder 
concretiseren m.h.o. de volgende evaluatie.

Bij elke evaluatie komen minstens de volgende aspecten aan bod:
- Het aantal renovaties van het patrimonium van eigenaars-verhuurders dat in portefeuille is 

van De Poort vzw, en de evolutie hiervan.
- De Poort vzw zorgt jaarlijks minstens voor 50 renovaties op doorverwijzing van het OCMW.
- Het aantal, de evolutie en het profiel van de renovatiebegeleidingen. Bijzondere aandacht 

gaat hierbij naar een verbreding van de werking van de renovatiebegeleiding.
- Het aantal, de evolutie en het soort premie-aanvragen op stadsniveau waarbij een 

onderscheid gemaakt wordt tussen aanvragen met en aanvragen zonder 
renovatiebegeleiding.

- De evolutie van het patrimonium in portefeuille van De Poort vzw, de rationele bezetting en de 
afstemming tussen de kenmerken van dat patrimonium en de kenmerken van de kandidaat-
huurders op de wachtlijst van De Poort vzw.

- De evolutie van de doorstroming van huurders van De Poort vzw naar andere segmenten van 
de woningmarkt.

Per kwartaal bezorgt De Poort vzw aan de stad en het OCMW een tussentijdse evaluatie die minimaal 
de bovengenoemde aspecten behandelt en ingaat op de eventuele aandachtspunten bij de vorige 
jaarlijkse evaluatie. Deze rapportering gebeurt tevens aan het AGB SOK.

Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie kunnen de partijen mits onderling akkoord de 
samenwerkingsovereenkomst bijsturen.

Naast de jaarlijkse evaluatie en de tussentijdse rapportage, wordt de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst bewaakt door de vertegenwoordigers van de stad en het OCMW in de 
raad van bestuur van De Poort vzw.
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Artikel 9: Conflicten

Bij conflicten overleggen de stad, het OCMW, het SOK en De Poort vzw. Als geen overeenkomst 
bereikt wordt, leggen ze het probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een 
bemiddelaar aan en ze kiezen samen een derde lid.

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 juli 2014 voor de stad, het SOK en De Poort vzw. 
Voor het OCMW gaat ze met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2014. De overeenkomst eindigt 
uiterlijk op 31 december 2019. De samenwerking geldt dus voor maximum zes jaar, maar het jaarlijkse 
verslag dient aan te tonen dat de contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat 
stopzetting van de overeenkomst tot gevolg hebben.

Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en middels een 
aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De overeenkomst 
eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. De stad en het OCMW kunnen evenwel met een 
aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de 
contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig deel van de toelage door 
De Poort vzw terugbetaald worden.

De gemeenteraad en de OCMW-raad zullen de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van een eindverslag opgemaakt door de stad en het OCMW opgemaakt in 
overleg met De Poort vzw en het SOK. Deze evaluatie kan de basis vormen voor de opmaak van een 
nieuwe overeenkomst.

Opgemaakt te Kortrijk, in vier exemplaren op …

Namens de stad

De stadssecretaris De burgemeester
Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne

Namens het OCMW

De waarnemend OCMW-secretaris De OCMW-voorzitter
An Spriet        Philippe De Coene 

Namens De Poort vzw

Algemeen coördinator Voorzitter raad van bestuur
Thomas Raes Rik Desmet

Namens het SOK
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Manager Voorzitter raad van bestuur
Ben Mertens Wout Maddens
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Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Projecten

21 2014_GR_00154 Interne controle - Jaarlijkse rapportering
(juni 2013 - mei 2014) - Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
Het intern controlesysteem bij de stad Kortrijk is vooral gericht op organisatieverbetering
via organisatiebrede verbetertrajecten.

De aanbevelingen van audits en rapporten worden opgenomen in een matrix en via de
verbetertrajecten meegenomen door diverse trajectleiders (cfr. toelichtende nota interne
verbetertrajecten). 
Jaarlijks gebeurt er een rapportering aan de gemeenteraad over de vooruitgang van de
interne verbetertrajecten.

Argumentatie
Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een
redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen, de naleving van
wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en
beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van de middelen, de bescherming
van de activa en het voorkomen van fraude.

1. Prioritaire verbetertrajecten

De stand van zaken van de in 2013 twaalf lopende interne verbetertrajecten werd
voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2013.
In navolging hiervan besliste de gemeenteraad voor de periode 2013-2014, een periode
waarin de stad Kortrijk zich in volle verandering bevindt, dat de drie trajecten van de
Beleids- en Beheerscyclus (BBC) en het traject rond de invoering van het nieuw
organogram prioritair waren.

Voor de drie trajecten van de BBC betekent dit concreet dat door te vertrekken van een
meerjarenplan, dat via het Plan Nieuw Kortrijk  verder wordt doorvertaald naar concrete
acties, de doelstellingen van de stad beter kunnen opgevolgd worden. 
Door middel van de rapportering die automatisch zal voortvloeien vanuit de BBC zal
er eveneens betere financiële en beheersinformatie ter beschikking zijn. Hierdoor wordt er
eveneens meer inzicht verkregen in het economisch gebruik van de middelen.

Door middel van de realisatie van het nieuw organogram waarbij de verantwoordelijkheid
voor de realisatie van de doelstellingen zoals voorzien in het Plan Nieuw Kortrijk en de
financiële verantwoordelijkheid duidelijk is toegewezen, wordt er automatisch meegewerkt
aan de doelstellingen van interne controle.
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Door volop prioriteit te geven aan de veranderingen veroorzaakt door het Plan Nieuw
Kortrijk en het Nieuw Organogram verminderen er eveneens heel wat risico's zoals vermeld
in de risicomatrix.

De concrete rapportering van deze 4 trajecten gebeurt aan de hand van 4 opvolgingsfiches
(zie bijlage)

2. Kasgelden

De stadssecretaris is, krachtens 163 en 169 van het gemeentedecreet verantwoordelijk
voor de kasverrichtingen.Twee keer per jaar, na elk semester, neemt het college kennis
van de rapportering van de controle op de kassastromen.

In het kader van de verdere afschaffing van de cash-geldstromen:
-  heeft de secretaris op 20 mei 2014 beslist om voor de vijf gebiedswerkers, de
cash-provisies te vervangen door betaalkaarten zonder kredietmogelijkheid.
- werden de cash-geldstromen in de zwembaden gevoelig verminderd.

3. Interne controle-maatregelen op de planning voor 2014-2015

1. Audit Iip

De stad Kortrijk behaalde voor haar personeelsbeleid al verschillende keren het label van
Investors in people. In het najaar van 2014 is een nieuw assessment voorzien, uit te
voeren door Iip België, waarbij de stad Kortrijk haar personeelsbeleid toetst aan de
Iip-standaad.
De resultaten van deze audit zullen meegenomen worden in de organisatiebrede
risico-analyse (zelfevaluatie) die de stad Kortrijk begin 2015 zal uitvoeren.

2. Opstart externe audit Vlaanderen

Op 1 januari 2015 start de externe audit van steden en gemeenten door Audit Vlaanderen.

In voorbereiding van deze audit is er een leidraad van de VVSG (Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten)  ter beschikking, waarvoor er een 11-daagse opleiding is voorzien. 
Aan de hand van deze leidraad zal de stad Kortrijk in het voorjaar 2015 een zelfevaluatie,
dit is een organisatie-brede risicoanalyse uitvoeren.  
Daarna zullen in functie van de vastgestelde risico's de nodige actieplannen opgesteld
worden.

Juridische grond
De stadssecretaris staat in voor de organisatie van het intern controlesysteem.Conform
artikel 101 van het gemeentedecreet  rapporteert hij hierover aan het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

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

Besluit
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1.  
2.  
3.  
4.  

Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
akte te nemen van de jaarlijkse rapportering van de interne controle over de voorbije
periode (juni 2013- mei 2014).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Beleidscyclus ontwerp GR juli 2014.doc
Bijlage bij dit besluit: Financiele cyclus GR juli 2014.doc
Bijlage bij dit besluit: Traject nieuw organogram juli 2014.docx
Bijlage bij dit besluit: ken- en stuurgetallen GR juli 2014 .doc

7 juli 2014 20:30 — Eline Brugman, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 20:31 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 20:32 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 20:32 — Mattias Vandemaele verlaat de zitting
7 juli 2014 20:32 — Rudolf Scherpereel, schepen verlaat de zitting

22 2014_GR_00180 Stadspersoneel - wijziging
personeelsformatie - Wijziging
deelformatie kabinetten - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 12 november 2007 werd de personeelsformatie vastgesteld
in toepassing van de bepalingen van artikel 103 van het gemeentedecreet. 

In dit besluit is ook de kabinetsformatie geïntegreerd. Een aanpassing gebeurde bij
gemeenteraadsbeslissing van 1 juli 2013.

Argumentatie

Het bestuur stelt voor de kabinetsformatie als volgt te wijzigen (minimale wijziging) :

nieuw voorstel vorige formatie wijzigingen

     
(1) kabinetschef (A5a-b) (1) kabinetschef (A5a-b) nihil

     
(5) kabinetsattaché (A1a-A3a) (4) kabinetsattaché (A1a-A3a) +1

     

134 / 151
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



(6) deskundige (B1-3) (6) deskundige (B1-3) nihil

     
(2,5) administratief medewerker
(C1-3)

(2,5) administratief medewerker
(C1-3)

nihil

     
(1) kabinetschauffeur (D1-3) (1) kabinetschauffeur (D1-3) nihil

     
     
(15,5) globaal (14,5) globaal (+1) globaal

De wijziging situeert zich op het invoeren van een nieuwe functie op A – niveau, nl. als
medewerker van de schepen – OCMW voorzitter, gelet op de omvang van zijn
bevoegdheden.

Bijkomende uitgave van ongeveer 75.000 euro zal terugbetaald worden door het OCMW.

De aanpassingen werden op 19 juni 2014 onderhandeld met de vakbonden (protocol nr.
430).

Juridische grond
Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
de formatie van het kabinetspersoneel, deel uitmakend van de totale personeelsformatie,
her vast te stellen, zoals voorgesteld in navolgende tabel. 

personeelsformatie kabinetspersoneel 

(1) kabinetschef (A5a-b) 
(5) kabinetsattaché (A1a-A3a) 
(6) deskundige (B1-3) 
(2,5) administratief medewerker (C1-3) 
(1) kabinetschauffeur (D1-3) 
(15,5) globaal

7 juli 2014 20:34 — Mattias Vandemaele betreedt de zitting
Servicepunt
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23 2014_GR_00158 2014/841 - Raamovereenkomst voor de
levering van brandstoffen voor het
wagenpark via tankkaarten, periode
2015-2018. - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De overeenkomst met huidige leverancier loopt ten einde op 31 december 2014. Om de
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, stelt de directie bedrijfsvoering voor
een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor de periode van 4 jaar (2015 -2018).

Argumentatie
De stad Kortrijk zal optreden als aanbestedende overheid voor volgende afnemers:

Stad Kortrijk
OCMW kortrijk
Politiezone Vlas
AGB Parko
Hulpverleningszone Fluvia.

Deze opdracht is opgedeeld in 3 percelen.

Perceel 1, aankoop van brandstof (benzine en diesel) via tankkaarten voor wagenpark
van Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, Politiezone Vlas, AGB Parko.
Perceel 2, aankoop van brandstof (benzine en diesel) via tankkaarten voor wagenpark
van Hulpverleningszone Fluvia;
Perceel 3, aankoop van CNG (Compressed Natural Gas) via tankkaarten voor wagenpark
stad Kortrijk.

De gunningscriteria zijn:

Perceel 1:
Prijs (80pt)
Ligging van het tankstation (10pt)
Beheer van de tankkaarten (10pt)
Perceel 2:
Prijs (80pt)
Ligging van het tankstation (10pt)
Beheer van de tankkaarten (10pt)
Perceel 3:
Prijs (80pt)
Ligging van het tankstation (10pt)
Beheer van de tankkaarten (10pt).
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1.  
2.  
3.  
4.  

De directie bedrijfsvoering stelt voor om als wijze van gunnen te kiezen voor een open
offerteaanvraag op Europees niveau, conform KB van 15 juli 2011, art. 32 (Europese
drempelbedragen).

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.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
De voorwaarden voor de raamovereenkomst m.b.t. "leveren van brandstoffen voor het
wagenpark via tankkaarten, periode 2015-2018" goed te keuren zoals beschreven in het
bijzonder bestek met IDnr. 2014/841.

Artikel 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een Europese open offerte aanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014841_2014_05_21_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: 2014841_Raming perceel 1.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014841_Raming perceel 2.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014841_Ramng perceel 3.xls

7 juli 2014 20:38 — Rudolf Scherpereel, schepen betreedt de zitting
An Vandersteene
Projecten
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24 2014_GR_00176 Campus Kortrijk Weide -
Concurrentiedialoog tot realisatie van
een zwembadcomplex via een
DBFMO-opdracht - Voorwaarden en wijze
van gunnen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00133 - 2013/694 Zwembadcomplex op Kortrijk-Weide - Trajectbegeleiding
PPS-traject - Gunning

Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk (PNK) met specifiek het tweede engagement 'een stad die verjongt
en vergroent' legt een prioriteit bij de ontwikkelingen op Campus Kortrijk-Weide met onder
meer de realisatie van een nieuw zwembadcomplex in de groene omgeving van dit nieuwe
stadsdeel.

“Op campus Kortrijk-weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare vlakbij de Leie, en
dit samen met een aantal gebouwen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, met
respect voor de buurtbewoners. Dit jaar opende het nieuwe jongerenontmoetingscentrum
(deel van de loods) zijn deuren. We maken werk van een nieuw stadszwembad met
binnen- en eventueel buitenfaciliteiten."

Het team Sport van de directie Mens & Samenleving gaf in het voorbereidende werk een
aantal krijtlijnen aan waarbinnen de toekomst van het zwembadwater in Kortrijk zal
evolueren. Naast een uitgebreide analyse van het zwemwaterlandschap in stad en streek,
de analyse rond het programma van een nieuw zwembadcomplex resulteerde het
voorbereidend werk in de aanbeveling om de realisatie van dit nieuwe complex via een
Publiek Private Samenwerking te laten verlopen.

Om over de nodige know-how te beschikken om de publieke private samenwerking vorm
te geven deden we tot nu een beroep op het studiebureau Grontmij.

Op de verschillende overlegmomenten (maart april mei 2014)  tussen stuurgroep zwembad
en studiebureau Grontmij werd er gewerkt aan :

- de projectdefinitie
- de krijtlijnen rond de verwachtingen en ambities
- het minimale vereiste programma
- de timing en planning
- aftoetsen van scenario's invulling op de site
- de afstemming en coördinatie met andere projecten op Kortrijk Weide
- aanpak marktverkenning tot selectie van een partner via PPS/DBFMO.
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Argumentatie
Op basis van het geleverde studiewerk komen we nu in de fase van de marktverkenning
met als doel het selecteren van een private partner die voor de stad in een PPS zal instaan
voor Design Build Finance Maintain en Operate tot realisatie van de ambities zoals
beschreven in de projectdefinitie. 

De finaliteit van deze marktverkenning zal een overeenkomst zijn met de private partner
waarin alle outputspecificaties tot in detail beschreven zullen staan.  Deze overeenkomst
zal een lange termijn overeenkomst zijn (grote orde 30 jaar) waarbij de stad in die periode
zal kunnen beschikken over het vereiste en nodige zwembadwater.  De private partner
staat garant voor het ter beschikkingstellen en kwalitatief operationeel aanbieden van dit
gewenste zwembadwater.

Tegenover het aanbieden van de diensten door de private partner staat de uitbetaling van
een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding (BBV) gedurende de volledige looptijd van de
overeenkomst.

Het volledig uitschrijven van de overeenkomst is technisch complex. Wij zijn als
opdrachtgevende overheid bovendien niet in staat om nu zonder zicht op de finale
uitwerking van het aan te bieden zwembadwater te bepalen wat de specifieke specificaties
zullen zijn die in de overeenkomst moeten staan.  We zijn ook niet in staat om correct in te
schatten wat de private markt kan of zal bieden als antwoord op de gestelde ambities.  
Daarom is voor deze prijsvraag de toepassing van klassieke vormen van prijsvragen binnen
de overheidsopdrachten (aanbesteding, beperkte offerteaanvraag,
onderhandelingsprocedure met bekendmaking,...) niet bruikbaar.    Binnen de wetgeving
overheidsopdrachten van 15 juni 2006, artikel 27 en art. 111-114 van het KB van 15 juli
2011 is er een nieuwe vorm van prijsvragen beschreven waarmee dit soort complexe
opdrachten kan aanbesteed worden, nl. de concurrentiedialoog.

Er kan een beroep worden gedaan op de concurrentiedialoog indien aan de voorwaarden
vastgesteld in artikel 27, eerste zin van de Overheidsopdrachtenwet 2006 is voldaan. Dit
artikel luidt als volgt:
“Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van
een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer zij: 
1° objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften
kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische,
financiële of juridische oplossingen, en
2° van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte procedures het onmogelijk

”. maakt de opdracht te plaatsen

In casu is het gebruik van de concurrentiedialoog met het oog op de uitvoering van de
opdracht verantwoord.

Samenvatting concurrentiedialoog :
Deze nieuwe gunningsprocedure heeft als hoofddoel een flexibele procedure aan te bieden
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die het mogelijk maakt bij bijzonder complexe projecten in overleg te treden met de
verschillende spelers op de markt om zo in dialoog het voorwerp van de finale
samenwerking met de inschrijvers nader te bepalen.  Deze procedure omvat in grote lijnen
drie fasen selectie, dialoogfase en finale bieding met gunning
Verloop van de procedure :

- goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen door GR
- publicatie  oproep geïnteresseerde kandidaten
- selectie kandidaten (we stellen voor max 4) op basis van de selectiecriteria
- goedkeuring selectie door CBS
- uitnodiging van geselecteerden tot fase dialoog op basis van het beschrijvend document
- dialoog met de verschillende kandidaten
- sluiting dialoog met dialoogverslag
- vraag tot indienen van eindofferte aan de kandidaten met een weerhouden oplossing
- beoordeling eindoffertes op basis van de gunningscriteria
- sluiting van de opdracht door CBS + ondertekening finale DBFMO-overeenkomst.

Voordelen concurrentiedialoog :
- gericht werken in concurrentie aan een passend voorstel binnen de verwachtingen van
het project
- ontwikkelen van een concept met directe aftoetsing aan de reële economische logica van
de private aanbieders
- geen uitgebreid technisch bestek nodig voor de marktverkenning - dit krijgt onderweg in
dialoog vorm.

Het aangestelde studiebureau Grontmij zal ook voor het doorlopen van de
concurrentiedialoog nog de nodige ondersteuning bieden.

Timing :
Selectie kandidaten begin september 2014
Dialoog : oktober 2014
Sluiting dialoog en contract : voorjaar 2015
Start van de werken : voorjaar 2016

Selectiecriteria :
De eerste stap na publicatie is de selectie van de kandidaten die wensen deel te nemen
aan de concurrentiedialoog. Het maximaal aantal geselecteerden beperken we tot 4 en de
selectie gebeurt op basis van :

Uitsluitingscriteria (RSZ, BTW, geen faillissement,….)
Teamsamenstelling
Referenties en erkenningen.

Bijzondere aandacht in de selectie gaat naar de ervaring van het team als team en de
onderlinge ervaringen in samenwerkingen. Vanuit het strategisch belang van de inplanting
op Kortrijk Weide zal de nodige aandacht gaan naar de ontwerpmatige deskundigheid van
het ontwerpteam bij de aanbieders. Om de kwaliteit van de dialoog te bevorderen, stellen
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we voor een som van 15.000 euro per kandidaat uit te betalen die een volwaardige dialoog
met eindresultaat doorloopt. De kandidaat die de opdracht zal krijgen wordt niet vergoed.
Maximaal 3x15.000 euro te voorzien. 

Gunningscriteria:
De criteria die zullen toegepast worden bij de beoordeling van de resultaten van de dialoog
op het einde van de procedure zijn als volgt :

Prijs (bruto-beschikbaarheidsvergoeding) : 40 punten
Stedebouwkundige en architecturale kwaliteit : 26 punten
Duurzaamheid van het ontwerp : 14 punten
Plan van aanpak : 14 punten
Planning : 6 punten

Projectdefinitie:
De dialoog met de private aanbieders wordt aangegaan op basis van een projectdefinitie
(uitgebreid in bijlage) waarbij we vertrekken vanuit de krachtlijnen die de ambities en
verwachtingen voor dit project beschrijven.

De toepassing van de concurrentiedialoog laat toe om in de loop van de dialoog in te
spelen op opportuniteiten die zich voordoen zowel van de kant van de private aanbieder
als de kant van de opdrachtgever. Concreet kan de private aanbieder voorstellen om extra
programma-elementen toe te voegen die de rendabiliteit van het geheel ten goede komen
en zo resulteren in het voldoen aan de gestelde maximale beschikbaarheidsvergoeding.
Voorbeelden als daar zijn : fitness, wellness, extra aantrekkelijke recreatieve elementen.
Vanuit de kant van de opdrachtgever houden we de mogelijkheid open om andere
zwembadcomplexen (Lagae of Abdijkaai) of complexen uit de regio Kortrijk mee tot
onderwerp te laten worden van de dialoog. Dit opnieuw met het oog op een betere
risicospreiding te komen, de afzetmarkt te vergroten en de pool van exploitatie en beheer
van zwembaden te vergroten. Dit moet ook kunnen leiden tot het verhogen van de
rendabiliteit en bijgevolg bijdragen tot de optimalisatie van de beschikbaarheidsvergoeding.
De concurrentiedialoog laat daarnaast toe interessante partners betrokken op campus
Kortrijk Weide met specifieke programma-elementen mee te nemen in het ruimere verhaal.

De projectdefinitie zal in de dialoog met voortschrijdend inzicht aangevuld worden tot een
uitgebreide nota met verwachtte outputspecificaties.  In deze dialoog zullen een
uiteenlopend aantal thema's aan bod komen waarbij vanuit een basisverwachting verder
uitwerking zal gebeuren.  Thema's die aan bod zullen komen zijn :
- tarifiëring
- beschikbaarheid en openingsuren
- uitwerking architectuur en stedebouw
- duurzaamheid
- timing & fasering
-...
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Beschikbaarheidsvergoeding:
De raming van de beschikbaarheidsvergoeding gebeurt op basis van de kosten die we op
vandaag maken voor de exploitatie van de zwembaden.  De meerjarenbegroting
2014-2019 vormt de basis voor deze beschikbaarheidsvergoeding. Volgende kostenposten
worden hiervoor meegeteld :

- personeelskosten
- werkingskosten gebouwen (o.a. nutsvoorzieningen, herstellingswerken)
- werkingskosten algemeen (incl. onderhoudscontracten)
- overheadkosten niet specifiek zwembaden (IT, faciltaire en ander ondersteuning).

De inbreng van partners op de site (recurrent) wordt meegenomen in het bepalen van de
finale beschikbaarheidsvergoeding.    

De onderhandelingen met de private aanbieders over de hoogte van de
beschikbaarheidsvergoeding zal gebeuren op basis van deze vandaag gekende uitgaven. 
De beoordeling hiervan zal gebeuren aan de hand van het gunningscriterium prijs dat voor
40 % van de totaliteit meetelt.

 

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
27.

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 artikelen 111-114.

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, § 4. 

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.

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Artikel 1
De voorwaarden goed te keuren zoals geformuleerd in de selectieleidraad 2179001.

Artikel 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de concurrentiedialoog in toepassing van artikel 27
van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 21790001_Projectdefinitie.docx
Bijlage bij dit besluit: 21790001_Selectieleidraad_finaal.docx

Musea en Erfgoed

25 2014_GR_00177 vzw Stedelijke Musea Kortrijk -
Langdurige bruikleen Kerkfabriek
Sint-Maarten - Herziening -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00506 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Langdurige bruikleen aan
Kerkfabriek Sint-Maarten - Goedkeuren

Aanleiding en context
Eind 2013 vroeg de Kerkfabriek Sint-Maarten tien stukken terug uit de collectie van
Texture. Het betrof stukken die in oorsprong eigendom waren van de Kerkfabriek, maar in
het Kant- en Linnenmuseum tentoongesteld waren. Deze stukken werden door de private
vzw Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum geregistreerd als schenking. Daardoor
werden ze met de overname van het museum de facto eigendom van de stad Kortrijk. De
Kerkfabriek stelde deze eigendom in vraag, wat een moeilijke juridische kwestie bleek. Om
het dossier vooruit te laten gaan werd door de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk
voorgesteld om in afwachting van het eigendomsonderzoek de stukken alvast terug te
bezorgen onder de vorm van een permanente bruikleen. Dit advies werd gevolgd door de
gemeenteraad op 7 april 2014.

Stukkenlijst

koperen schelletje met 4 belletjes
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piek kerkbaljuw
neogotische standconsole
kaarslantaarn met 6 wandglazen
wierookschuitje
pateen
verzilverde kelk
reliekhouder in kruisvorm
verkoperd wierookvat aan kettingen
koperen kruisbeeld met vergulde kuip.

Onderzoek 

De vzw Stedelijke Musea heeft intussen kunnen bewijzen dat de stukken eigendom zijn van
de Kerkfabriek en vraagt nu om de permanente bruikleen stop te zetten.

Argumentatie
We verwijzen naar het advies Leon Smets (consulent behoud en beheer bij Faro, Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed, het steunpunt voor het roerend en immaterieel
cultureel-erfgoedveld):

Als een kerkfabriek een schenking doet, moet er een raadsbeslissing aan vooraf gaan, en
deze moet genotuleerd worden. Kerkelijke goederen zijn in principe onvervreemdbaar,
want behorend tot het openbaar domein. De omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari
2008 zegt hierover het volgende:- Toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten Alinea 3, punt 7 : “Ik
vraag hierbij de bijzondere aandacht voor die goederen die als roerend kerkelijk erfgoed
worden beschouwd. Hierbij denk ik aan het meubilair van een kerk in het algemeen, en
aan kunstwerken, lijnwaden, zilverwerk enzovoort in het bijzonder. Het decreet van 7 mei
2004 wijzigt de status van die goederen niet: ze blijven openbare domeingoederen en als
dusdanig kunnen ze niet vervreemd worden zolang ze die bestemming behouden. De
bestuursorganen moeten dan ook met de grootste omzichtigheid met dit patrimonium
omspringen.”

Wat er ook met kerkelijke goederen gebeurt (schenking, bruikleen): er moet een
raadsbeslissing van de kerkraad zijn, die door het bisdom moet bekrachtigd worden. En als
het om bruikleen gaat, kan de kerkfabriek de stukken gewoon terugvragen.

Uit dit advies kunnen we concluderen dat alleen de kerkraad stukken in
bruikleen/schenking mag geven. Aangezien dit in dit geval niet genotuleerd staat in de
notulen van de kerkraad kunnen we besluiten dat de Kerkfabriek van Sint-Maarten nog
steeds rechtmatige eigenaar is van deze stukken. Het verder uitklaren of de stukken ooit
geschonken of in bruikleen gegeven zijn, is hierdoor niet meer relevant. De stukken
kunnen teruggegeven worden aan de eigenaars.

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

Besluit
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Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Akte te nemen van het advies van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het
steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld) inzake het
eigenaarstatuut van kerkelijke goederen en te erkennen dat op basis van dit advies de
kerkfabriek Sint-Maarten eigenaar is van de tien bovenvermelde stukken.

Artikel 2
De bruikleen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 7 april 2014, stop te
zetten.

Artikel 3
De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk de opdracht te geven dit dossier praktisch af te
handelen.

26 2014_GR_00152 Straatnaamgeving Verkaveling
Morinnestraat - : Parachutistenstraat,
Commandopad, Roger Carrettestraat,
Raymond Holvoetstraat, Jean
Melsensstraat en Jacques Picquartstraat
- Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Het eerste deel van de nieuwe verkaveling aan de Morinnestraat wordt weldra
gerealiseerd. In dit deel zijn zes straten voorzien, waarvoor namen dienen gekozen te
worden.

Argumentatie
De commissie bestudeerde, in vergadering van 29 februari 2014, voorstellen voor de
namen van de straten aan de Morinnestraat.
De commissie is van oordeel dat hierbij kan ingegaan worden om het voorstel van
vaderlandslievende verenigingen om in straatnamen te verwijzen naar de vier gesneuvelde
Kortrijkse parachutisten die gedurende de tweede wereldoorlog gedropt werden in bezet
gebied om daar het verzet bij te staan en per radio inlichtingen (zoals troepenbewegingen)
naar onze geallieerden door te geven.

De commissie stelt voor twee straatnamen in dit deel van de verkaveling een algemene
verwijzing te geven: “Paracommandostraat” aan de straat evenwijdig aan de Morinnestraat
en “Paracommandopad” aan de verbindingsweg, halfweg die eerste straat en blijkbaar
zonder bebouwing, naar de Morinnestraat. Na overleg met de vaderlandslievende
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verenigingen wordt dit voorstel bijgestuurd, nl 'Parachutistenstraat' en
Commandostraat. Tijdens de oorlog waren naast parachutisten ook commando's actief.
Met de dubbele benaming doen we zowel eer aan de Belgische Parachutisten eenheid als
aan de Commando eenheid. Deze eenheden werden in 1952 samengevoegd tot het
Regiment Paracommando. Voor de vier overige straten, ongeveer loodrecht op die eerste
straat worden de namen “Roger Carrettestraat”, “Raymond Holvoetstraat”, “Jean
Melsensstraat” en “Jacques Picquartstraat” voorgesteld.

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een
princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies
gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de
naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie principieel goed te keuren:

- “Parachutistenstraat”: straat evenwijdig aan de Morinnestraat;

- “Commandopad” : de verbindingsweg, halfweg die eerste straat naar de Morinnestraat;

- “Roger Carrettestraat”: eerste straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- “Raymond Holvoetstraat”: tweede straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- “Jean Melsensstraat” : derde straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- "Jacques Picquartstraat”: vierde straat loodrecht op de Parachutistenstraat.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: KOR357 Verkavelingsplan[smallpdf.com].pdf
Bijlage bij dit besluit: Parachutistenstraat + 5.doc
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27 2014_GR_00178 Straatnaamgeving: Verkaveling
Schaapsdreef - Louis De Poorterestraat,
Camiel De Stoopstraat, Baldewijn
Steverlynckstraat, Jean Catteauxstraat. -
Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Vanuit de directie Ruimte, afdeling Bouwen, Milieu en Wonen, wordt meegedeeld dat een
aanvraag tot verkavelingsvergunning is ingediend voor grond gelegen aan de
Schaapsdreef.

Het eerste deel van de nieuwe verkaveling wordt weldra gerealiseerd. In dit deel zijn vier
straten voorzien. Het is van belang dat de namen van deze straten tijdig vastgelegd
worden om de verkaveling te kunnen uitvoeren.

Argumentatie
De commissie bestudeerde, in vergadering van 10 april 2013, voorstellen voor de namen
van de straten in de nieuwe verkaveling, bestaande uit drie aaneensluitende gedeelten,
tussen de Ten Houtedreef, de Schaapsdreef, de Sint-Denijseweg en de Hadewijchlaan
(Hoog-Kortrijk). De commissie stelt vijf verschillende namen voor, voor de drie gedeelten
samen.

 In de omgeving blijken weinig of geen toponymische verwijzingen ter beschikking te zijn.
Gezien bij vergelijking met straatnamen die verwijzen naar geestelijken, politici en
geleerden de Kortrijkse industriëlen haast niet vertegenwoordigd zijn, stelt de commissie
vijf namen van textielindustriëlen voor. Deze zijn in een redelijk groot aantal ter
beschikking en de commissie opteerde voor de vijf die het meest bekend geacht kunnen
worden:

- Louis De Poortere (Kortrijk 02/10/1884-Kortrijk 29/03/1966) was mede-eigenaar van de
in 1857 te Kortrijk (Beverlaai) opgerichte textielweverij “De Poortere Frères”, was in 1922
medestichter van het “Textielpatroonsverbond” en richtte in 1929 te Aalbeke de
tapijtweverij “Louis De Poortere” op;

- Camiel De Stoop (Kortrijk 04/06/1845-Kortrijk 14/05/1932) was de erfgenaam van een
omstreeks 1840 opgericht familiaal vlasverwerkingsbedrijf te Kortrijk (Minister
Liebaertlaan/Gentsestraat) dat hij vanaf 1886 uitbreidde tot een katoenweverij en waarvan
hij vanaf 1908 de voornaamste activiteiten overbracht naar de Spinnerijkaai onder de
naam “Tissage et Filature Camille De Stoop” (in de volksmond bekend als “Stoopsfabriek”);

- Baldewijn Steverlynck (Vichte 08/07/1893-Kortrijk 12/06/1976) nam in 1920 een
textielververij in Kortrijk (Stasegemsesteenweg) over die hij de naam gaf van
“Groeningeververij”; hij was medestichter: in 1924 van het “Vlaams Economisch Verbond”,
in 1924 van de sportclub “Wikings”, in 1928 van “Het Verbond van Katholieke Werkgevers
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voor West- en Oost-Vlaanderen”, in 1934 van de “Kredietbank” en in 1936 van de
weefautomatenfabriek “Picanol”;

- Leonard De Kien (Bikschote 04/05/1835-Kortrijk 26/04/1914) nam in 1880 de
vlasspinnerij Boutry-Van Isselstein in Kortrijk (Nijverheidskaai) over die hij uitbreidde tot
een spinnerij van hoofdzakelijk linnen en halflinnen;

- Jean Catteaux (Moeskroen ca.1801-Kortrijk 27/02/1871) richtte in 1829 te Kortrijk
(Groeningestraat/Houtmarkt) een katoenweverij, spinnerij en ververij op waardoor hij door
zijn tijdgenoten als de belangrijkste industrieel van Kortrijk werd aangemerkt.

Bij hertekening van de verkaveling werden de oorspronkelijke vijf straten tot vier herleid.
We stellen voor om de naam Leonard De Kien te laten vallen, omdat deze naam beter kan
gebruikt worden in de omgeving van het voormalige bedrijf (site De Kien nabij de
Leieboorden).

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een
princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies
gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de
naam vastleggen.

 We verwijzen hierbij naar:

 - het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

 - het gemeentedecreet

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

Adviezen

Joery Beulque (burgerzaken)
Advies: Gunstig advies

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie principieel goed te keuren:

- “Louis De Poorterestraat” voor de straat die het eerste verkavelinggedeelte van
noordwest (Schaapsdreef) naar zuidoost (Hadewijchlaan) doorsnijdt;

- “Camiel De Stoopstraat” voor de straat die (met driemaal een rechte hoek) van zuidwest
de voornoemde Louis De Poorterestraat naar noordoost (Sint-Denijseweg) de verkaveling
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doorsnijdt;

- “Baldewijn Steverlynckstraat” voor de straat (met tweemaal een rechte hoek) die in het
eerste verkavelinggedeelte vanuit het zuidwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Louis
De Poorterestraat;

- “Jean Catteauxstraat” voor de straat (met éénmaal een rechte hoek) die in het derde
verkavelinggedeelte vanuit het noordwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Camiel De
Stoopstraat.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Louis Depoorterestraat + 4.doc
Bijlage bij dit besluit: verkaveling laatste versie Schaapsdreef.pdf

28 2014_GR_00159 Straatnaamgeving site Barco e.a. -
Camiel Descampsstraat, Jozef
Versavelstraat en Wolvenpad -
Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Straatnaamgeving: Joseph Versavelstraat en Camiel Descampsstraat.
Straatnaamgeving: Wolvenpad.

Aanleiding en context
De directie ruimte heeft gevraagd straatnamen voor te stellen voor de verkaveling op de
voormalig bedrijfssite van Barco aan de Theodoor Sevenslaan en voor het fietspad tussen
de Wolvendreef en de Loofstraat.

Argumentatie
De commissie voor straatnaamgeving heeft in vergadering van 25 september 2013
voorstellen besproken voor namen van straten op de nieuwe verkaveling tussen de
Theodoor Sevenslaan, de Goedendaglaan en de Vredelaan (voormalige site Barco). De
commissie stelde de volgende namen voor:

- 'Camiel Descampsstraat' voor de straat van de Goedendaglaan naar de Vredelaan;

- 'Joseph Versavelstraat' voor de straat van de Theodoor Sevenslaan naar voornoemde
Camiel Descampsstraat.

In dezelfde vergadering heeft de commissie voorstellen besproken voor de naam van het
nieuwe fietspad tussen de Wolvenstraat en de Loofstraat en gaf de voorkeur aan de naam
'Wolvenpad'.

De gemeenteraad heeft op 18/11/2013 de beide voorstellen principieel aangenomen.
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Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet na de  princiepsbeslissing van
de gemeenteraad een openbare bekendmaking volgen en dient advies gevraagd te worden
aan de culturele raad.

Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.
Het advies van de cultuurraad is positief.

De gemeenteraad kan nu definitief de naam vastleggen.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet

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

Adviezen

Cultuurraad
Advies: Gunstig advies

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
volgende straatnamen definitief goed te keuren:

- de straat van de Goedendaglaan naar de Vredelaan: Camiel Descampsstraat;

- de straat van de Theodoor Sevenslaan naar voornoemde Camiel Descampsstraat: Joseph
Versavelstraat.

- het nieuwe fietspad tussen de Wolvenstraat en de Loofstraat: Wolvenpad.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: PV openbaar onderzoek.pdf
Bijlage bij dit besluit: Advies straatnamenCamiel Descampsstraat - Joseph
Versavelstraat - Wolvenpad.pdf

Aanvullende punten
7 juli 2014 21:08 — Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:08 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
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7 juli 2014 21:08 — Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:08 — Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:18 — Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:28 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:28 — Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:28 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:38 — Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:38 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:48 — Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:48 — Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:48 — Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
7 juli 2014 21:58 — Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 21:58 — Sliman You-Ala, raadslid betreedt de zitting
7 juli 2014 22:08 — Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

7 juli 2014 22:25 — De voorzitter opent de besloten zitting

BESLOTEN ZITTING

Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Projecten

29 2014_GR_00174 Stadspersoneel : beroepsbrandweer
algemeen - Bevordering tot eerste
sergeant (functionele loopbaan -
beroepsbrandweer) - Goedkeuren

30 2014_GR_00175 Stadspersoneel : brandweer algemeen. -
Verlenging proeftijd van twee
onderluitenant-vrijwilligers brandweer. -
Goedkeuren

7 juli 2014 22:39 — De voorzitter sluit de zitting
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