
Gemeenteraad Zitting van 8 september 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filip Santy,
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid;
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, raadslid; de heer
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer
Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele
De heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
De heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

8 september 2014 19:04 — De voorzitter opent de openbare zitting
8 september 2014 19:05 — Liesbet Maddens, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:05 — Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de
zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

28 2014_IP_00040 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Voorstel tot aanschaf van mega
borden "snelheidsbeperking duidelijk genoeg?" (gewone agenda)

29 2014_VVB_00001 Voorstel tot beslissing van raadslid Filip Santy: Voorstel tot oprichting
eremonumenten (gewone agenda)
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31 2014_VVB_00002 Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Betreft’ De fiets
aanmoedigen bij schoolgaande kinderen’

32 2014_VVB_00003 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Schrappen
Straatnaam Koning Leopold II

33 2014_IP_00041 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: heraanleg Bellegemsestraat

34 2014_IP_00042 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Energietekort in Heule

35  2014- VVB- 00004 Voorstel tot creëren van een gedenkplaats op het kerkhof voor
overledenen wiens graf werd weggehaald of die geen graf hebben.

De voorzitter vestigt er nogmaals de aandacht op dat bij het aanmaken van aanvullende
punten via e-decision 2.0  je na het opslaan van het punt, het ook INDIENT. Zolang de
punten niet zijn ingediend, komen ze niet bij het stadsbestuur terecht. Dit was het geval bij
het voorstel van de raadslid A. Cnudde. Gelet op de nieuwe manier van werken en ten
uitzonderlijke titel werd het voorstel wel nog aanvaard, vermits het tijdig werd
aangemaakt. Ter tafel ligt de papieren versie van dit ‘aanvullend punt’ dat aan alle
raadsleden per mail werden bezorgd.

Tevens wordt gevraagd om, in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet een
punt bij hoogdringendheid toe te voegen. Daarvoor is een 2/3  meerderheid nodig van dede

aanwezige raadsleden.
Het betreft de aktename van het uittreden van de raadsleden I. Verschaete en M.
Seynaeve uit de Vlaams Belang-fractie.
Op 4 september (ogenblik waarop de agenda reeds afgesloten was) hebben de raadsleden
I. Verschaete en M. Seynaeve bij brief laten weten dat zij met onmiddellijke ingang uit de
Vlaams Belang-fractie treden en als onafhankelijken zetelen. Daarbij verzochten ze tevens
om deze wijziging voor de leggen aan de gemeenteraad in zitting van 8 september.
De toevoeging van dit punt bij hoogdringendheid wordt eenparig goedgekeurd door de
aanwezige raadsleden.

- Activiteiten
Volgende activiteiten staan gepland:

-        8 sept: start september fietsmaand met een ludieke actie op dinsdag 9 september
om 12.30 uur op een geheime locatie

-        10 sept: om 12.30 uur preview van tentoonstelling ‘in het spoor van een spion’

-        14 sept: BK cargofietsen vanaf 13 uur aan Budapark/Albertpark

-        16 sept: bureau van de fractieleiders om 19u

-        21 sept: autovrije zondag met oa. om 15 uur recordpoging rollatortreffen (start:
kasteelstraat)

-        27 sept: uitstap met gemeenteraads- en OCMWraadsleden
14u00: Exclusieve rondleiding in Texture, museum over Leie en Vlas, samen met de pers.
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15u00: Start van het stadsspel De Spion (Kortrijk Bezet 14-18) met smartphones en
tablets. 
18:00: Einde van het stadsspel en terugwandelen naar Texture.
18:15: Aperitief en walking dinner in Bistro Damast in Texture.

-Stukken ter tafel:

° aangepast ontwerpbesluit voor punt 26  Nr.  2014_GR_00187 -
Samenwerkingsovereenkomst Stad / OCMW en Quindo vzw – Goedkeuren
° voorstel van raadslid A. Cnudde tot creëren van een gedenkplaats op het kerkhof voor
overledenen wiens graf werd weggehaald of die geen graf hebben 
° bulletin van vragen en antwoorden
° jaarverslag 2013 Doortrekkersterrein
° uitnodiging naar Café Composé Buda Libre
° magazine Water werkt van De Watergroep
° Stadsinfo 2014-2015
° flyer Tower Award

 

- Mededelingen

- In het kader van de week van de geletterdheid werd bij het binnenkomen van de zitting
een magazine uitgedeeld door Open School, die blijvend aandacht wil vragen voor Klare
Taal.

- De voorzitter doet een korte rondvraag naar de interesse om met een delegatie van de
raad en het personeel mee te doen aan ‘Lichtfront’ op 17 oktober.
Hierop wordt positief gereageerd door de raadsleden.

 

-Goedkeuring verslag
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 07 juli 2014 ligt ter goedkeuring voor. Er
worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 07 juli 2014.
De notulen van de zitting van 07 juli 2014 zijn derhalve goedgekeurd.

8 september 2014 19:12 — Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 19:12 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 19:12 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 19:12 — Liesbet Maddens, raadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
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1 2014_GR_00195 Gemeenteraad - Wijziging huishoudelijk
reglement - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. Tweede fase.
Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad. Eerste fase.

Aanleiding en context
Artikel 40 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de
zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen
worden opgenomen in verband met de werking van de raad.

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en de wijzigingen in het gemeentedecreet werd
het huishoudelijk reglement in twee fasen aangepast. In een eerste fase werden in
de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 de elementaire wijzigingen goedgekeurd. In
een tweede fase werden in de gemeenteraadszitting van 9 september 2013 de meer
inhoudelijke, verdergaande aanpassingen doorgevoerd.

Argumentatie
Naar aanleiding van het invoeren van de spreekrechtronde, in het kader van Kortrijk
Spreekt, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 10 februari 2014 en het vernieuwde
e-decision dienen een aantal wijzigingen te gebeuren.

Deze wijzigingen werden besproken in het bureau van de fractieleiders op 16 juni 2014.

Het betreft in het bijzonder de opname van een punt 6.4 Kortrijk Spreekt -
spreekrechtronde onder het punt 6. Burgerparticipatie, dat reeds 6.1 verzoekschriften, 6.2
voorstellen van burgers en 6.3 adviesraden bevat. 
Daarnaast betreft het de aanpassing van artikel 44 betreffende het indienen van
aanvullende punten. Hierin wordt uitdrukkelijk opgenomen dat deze aanvullende punten
moeten ingediend worden door het punt in te voeren in e-decision via initiatiefrecht, enkel
bij technische problemen is het ook mogelijk via e-mail of afgifte aan de administratie.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij tevens naar artikel 40 van 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.

1 .
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad als volgt aan te passen:
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1. de invoering van punt 6.4 Kortrijk Spreekt - spreekrechtronde onder punt 6.
Burgerparticipatie, waarvan de tekst luidt als volgt:

Een half uur voorafgaand aan de zitting van elke gemeenteraad wordt een
spreekrechtronde georganiseerd voor de inwoners van Kortrijk. Deze spreekrechtronde
maakt geen deel uit van de formele agenda van de gemeenteraad.
De procedure daartoe maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
gemeenteraadsbeslissing.

De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het
kader van deze spreekrechtronde behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Uiterlijk drie dagen voor de gemeenteraad worden de fractieleiders op de hoogte gebracht
van alle ingediende vragen en de beslissing daaromtrent van de voorzitter.

Tijdens de spreekrechtronde zelf worden de vragen beantwoord door de leden van het
college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om
tussen te komen tijdens de spreekrechtronde.
De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de
handhaving van de orde. Inzake de ordehandhaving tijdens de spreekrechtronde zijn de
relevante bepalingen van het gemeentedecreet en dit huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad van toepassing.

Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het
college van burgemeester en schepenen en de reacties van de politieke fracties, door de
stadsdiensten op de website van de stad gepubliceerd op een specifieke pagina of een
daartoe bestemd forum. De politieke fracties geven daartoe hun eventuele reacties door
aan Communicatie en Recht. Ook de inwoners kunnen hun visie op de onderwerpen
posten.

2. de aanpassing van artikel 44 als volgt:

Elke vraag, elke interpellatie, elk voorstel, elke resolutie of elke motie van aanbeveling die
niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering overhandigd
worden aan de gemeentesecretaris, die ze bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Voor zover overeenkomstig artikel 1 de raadszitting op een maandag plaats vindt, dient de
vraag, de interpellatie, het voorstel, de resolutie of de motie van aanbeveling uiterlijk op de
woensdag om 24.00 uur, die de week van de raadszitting voorafgaat, aan de
gemeentesecretaris overhandigd te worden. De overhandiging zal gebeuren door het
punt in te voeren in het e-decisionsysteem via initiatiefrecht. Enkel bij
technische problemen is het ook mogelijk om het punt per e-mail aan 

 te bezorgen of af te geven aan de administratie (bijstadsbestuur@kortrijk.be
voorkeur bij de cel Bestuurszaken)

Om alle moeilijkheden bij het afgeven ten stadhuize van vragen, interpellaties, voorstellen,
resoluties of moties van aanbeveling door raadsleden te voorkomen, zal steeds een
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1.  
2.  

ontvangstbewijs worden afgeleverd bij de ontvangstneming ervan.
Ten stadhuize verdient het alle aanbeveling deze vragen, interpellaties, voorstellen,
resoluties en moties van aanbeveling af te geven bij de cel Bestuurszaken.

Bij het overmaken van de vragen, interpellaties, voorstellen, resoluties en moties van
aanbeveling op het e-mail adres van het stadsbestuur: stadsbestuur@kortrijk.be wordt
verzocht om duidelijk te vermelden dat het om een vraag, een interpellatie, een voorstel,
een resolutie of een motie van aanbeveling voor de komende gemeenteraad gaat. Een
e-mail zal ter bevestiging, dat de vraag binnengekomen is, terug gestuurd worden.

Uiteraard wijzigen deze vernieuwde mogelijkheden niets aan de strikte vereiste dat een
vraag, een interpellatie, een voorstel, een resolutie of een motie van aanbeveling tijdig
ingediend moet zijn.

Om te voldoen aan de verplichting tot mededeling aan de raadsleden van de bijkomende
agendapunten, zal de aanvullende agenda aan de raadsleden toegezonden worden,
tezamen met de verslagen van de raadscommissies.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Vergaderverslag 16.06.2014.docx
Bijlage bij dit besluit: 20140908 ontwerp HUISHOUDELIJK REGLEMENT
GEMEENTERAAD (art 44 en 62).doc

8 september 2014 19:19 — Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:23 — Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 19:25 — Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting

2 2014_GR_00205 OCMW - Ontslag OCMW-raadslid en
eedaflegging opvolger - Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de aanvang van dit punt wordt de zitting 5 minuten geschorst, met name van 19u19
tot 19u24, teneinde toe te laten dat een technisch probleem m.b.t. de internetverbinding
op te lossen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden
verkozen, waaronder de heer Vincent Salembier. Als opvolgers van de heer Vincent
Salembier werden verkozen: 1. Lien Claassen 2. Jan Allaert 3. Abbas Ladha.
Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van zowel de werkende
leden als de opvolgers onderzocht en goedgekeurd.

Argumentatie
De heer Vincent Salembier diende zijn ontslag in als OCMW-raadslid bij de voorzitter van
de gemeenteraad en dit met ingang van 8 september 2014. Mevrouw Lien Claassen is als
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

eerste opvolger bereid om het mandaat van de heer Vincent Salembier op te nemen.
De geloofsbrieven werden conform artikel 16 §4 van het OCMW-decreet voorgelegd aan de
voorzitter van de gemeenteraad, die ze onderzocht en goedgekeurd heeft.

Op 08 september 2014 heeft mevrouw Lien Claassen in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris de eed afgelegd. Er werd hiervan
een proces-verbaal van eedaflegging opgemaakt.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de
artikels 10, 16, 17 en 26.

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.

1 .
Akte te nemen van het ontslag van de heer Vincent Salembier als OCMW-raadslid en van
het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Lien Claassen als OCMW-raadslid, in
vervanging van de heer Vincent Salembier.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: geloofsbrieven Lien Claassen.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerp PROCES VERBAAL VAN EEDAFLEGGING LIEN
CLAASSEN.doc
Bijlage bij dit besluit: gemeenteraadsbeslissing van 02.01.2013, punt 7.pdf
Bijlage bij dit besluit: aanvaarding mandaat Lien Claassen.msg
Bijlage bij dit besluit: BRIEF ONTSLAG RAADSLID VINCENT SALEMBIER.doc

3 2014_GR_00196 Vereniging Ons Tehuis -
Dienstjaarrekening 2013 - Kennisname

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 2 juli 2014 haar dienstjaarrekening 2013 ter
kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

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

7 / 89
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  
3.  
4.  

Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde
jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na
overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur."

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.

1 .
Kennis te nemen van de dienstjaarrekening 2013 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: statuten VOT.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarrekening 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: goedkeuring jaarrekening 2013 door AV.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief 02-07-2014.pdf

4 2014_GR_00197 Audio. - Toetreding nieuwe leden. -

Beschrijving

Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 1 juli 2014 een gemeenteraadsbeslissing
te nemen betreffende de goedkeuring van de toetreding van tien nieuwe leden.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII
van het OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en
activiteiten van de deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits,
zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van
operationele audits, en alle daaraan gerelateerde adviesverlening.

Op 12 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering Audio de toetreding van tien nieuwe leden
goedgekeurd: OCMW Dendermonde, OCMW Sint-Amands, OCMW Zonnebeke, OCMW
Zemst, OCMW Ronse, gemeente Sint-Amands, gemeente Zonnebeke, stad Mechelen, stad
Ronse en Welzijnszorg Kempen.
Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle
deelgenoten vereist is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

Regelgeving: bevoegdheid
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1.  
2.  
3.  

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.

1 .
goedkeuring te verlenen aan de toetreding van OCMW Dendermonde, OCMW Sint-Amands,
OCMW Zonnebeke, OCMW Zemst, OCMW Ronse, gemeente Sint-Amands, gemeente
Zonnebeke, stad Mechelen, stad Ronse en Welzijnszorg Kempen tot de vereniging Audio.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: statuten Audio.pdf
Bijlage bij dit besluit: Audio - Ontwerpverslag Algemene Vergadering 12 06 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail 01-07-2014.pdf

8 september 2014 19:28 — Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 19:28 — Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 19:28 — Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting

5 2014_GR_00189 VZW Sportplus. - Vervanging van een
vertegenwoordiger in de algemene
vergadering. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 01-07-2014 akte van het ontslag van de heer Bart
Caron als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Artikel 6 van de statuten van de VZW bepaalt dat de stad Kortrijk in de algemene
vergadering wordt vertegenwoordigd door zes gemeenteraadsleden afgevaardigd door de
gemeenteraad.
Deze mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld.

De gemeenteraad besliste in zitting van 01-07-2013 de heer Bart Caron, namens Groen, af
te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van
de VZW Sportplus.

Volgens art. 10 van de VZW eindigt het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad
Kortrijk in de algemene vergadering door het einde van het politieke mandaat in de
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1.  
2.  
3.  

gemeenteraad.

Bijgevolg dient te worden voorzien in de vervanging van de heer Bart Caron als
vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van de VZW.

Per e-mail van 26-07-2014 geeft de fractie Groen aan de heer Bart Caron te willen
vervangen door de heer Mattias Vandemaele.

Juridische grond
Statuten van de VZW, meer bepaald de artikelen 6, 10 en 15.

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 geheime stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
- VANDEMAELE Mattias: 35 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heer Mattias Vandemaele af te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in
de algemene vergadering van de VZW Sportplus, ter vervanging van de heer Bart Caron.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: mail 26-06-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 01-07-2013 - Sportplus.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten sportplus.txt

6 2014_GR_00190 VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van
een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 01-07-2014 akte van het ontslag van de heer Bart
Caron als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Artikel 6 van de statuten van de VZW bepaalt dat de stad Kortrijk in de algemene
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1.  
2.  
3.  

vergadering wordt vertegenwoordigd door zes gemeenteraadsleden afgevaardigd door de
gemeenteraad.
Deze mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld.

De gemeenteraad besliste in zitting van 01-07-2013 de heer Bart Caron, namens Groen, af
te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van
de VZW Toerisme Kortrijk.

Volgens art. 10 van de VZW eindigt het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad
Kortrijk in de algemene vergadering door het einde van het politieke mandaat in de
gemeenteraad.

Bijgevolg dient te worden voorzien in de vervanging van de heer Bart Caron als
vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van de VZW.

Per e-mail van 26-07-2014 geeft de fractie Groen aan de heer Bart Caron te willen
vervangen door de heer Mattias Vandemaele.

Juridische grond
Statuten van de VZW, meer bepaald de artikelen 6, 10 en 15.

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 geheime stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
- VANDEMAELE Mattias: 35 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heer Mattias Vandemaele af te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in
de algemene vergadering van de VZW Toerisme Kortrijk, ter vervanging van de heer Bart
Caron.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: mail 26-06-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 01-07-2013 - Toerisme.pdf
Bijlage bij dit besluit: STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013.pdf
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7 2014_GR_00192 VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van
een bestuurder. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 11 juli 2014 geeft de fractie CD&V aan dat zij mevrouw Mieke Blancke
wensen te vervangen door de heer Rik Debels als bestuurder van de VZW Toerisme
Kortrijk.

Argumentatie
Mevrouw Mieke Blancke werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli
2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.

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

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad
van bestuur van de VZW Toerisme Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Abbas Ladha
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe
8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Carlo Herpoel
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

Thans ligt de vervanging van mevrouw Mieke Blancke door de heer Rik Debels voor.

Juridische grond
art. 246 Gemeentedecreet, art. 23 statuten VZW Toerisme Kortrijk

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

Besluit
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1.  
2.  
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Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 34 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
- DEBELS Rik: 34 ja stemmen 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heer Rik Debels voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de VZW Toerisme
Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Mieke Blancke.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013 (2).pdf
Bijlage bij dit besluit: mail20-05-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail 11-07-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR01-07-2013-Toerisme.pdf

8 2014_GR_00191 VZW Cultuurcentrum Kortrijk. -
Vervanging van een vertegenwoordiger
in de algemene vergadering. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 01-07-2014 akte van het ontslag van de heer Bart
Caron als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Artikel 6 van de statuten van de VZW bepaalt dat de stad Kortrijk in de algemene
vergadering wordt vertegenwoordigd door zes gemeenteraadsleden afgevaardigd door de
gemeenteraad.
Deze mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is
samengesteld.

De gemeenteraad besliste in zitting van 01-07-2013 de heer Bart Caron, namens Groen, af
te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van
de VZW Cultuurcentrum Kortrijk.

Volgens art. 10 van de VZW eindigt het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad
Kortrijk in de algemene vergadering door het einde van het politieke mandaat in de
gemeenteraad.

Bijgevolg dient te worden voorzien in de vervanging van de heer Bart Caron als
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1.  
2.  
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vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van de VZW.

Per e-mail van 26-07-2014 geeft de fractie Groen aan de heer Bart Caron te willen
vervangen door de heer Mattias Vandemaele.

Juridische grond
Statuten van de VZW, meer bepaald de artikelen 6, 10 en 15.

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 geheime stemming in openbare zitting, waaraan 32 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
- VANDEMAELE Mattias: 32 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De heer Mattias Vandemaele af te vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in
de algemene vergadering van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk, ter vervanging van de heer
Bart Caron.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: mail 26-06-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: GR 01-07-2013 - CK.pdf
Bijlage bij dit besluit: statuten CK.doc

9 2014_GR_00182 Concessie van de uitbating van het
cafetaria bij de Groothandelsmarkt Vier
Linden te Heule. - Aanpassing
concessieovereenkomst. -

Beschrijving

Aanleiding en context
In zitting van 09 september 2013 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan het
voorgelegde ontwerp van lastenkohier betreffende de uitbating van het cafetaria bij de
Groothandelsmarkt Vier Linden te Heule. Het college van burgemeester en schepenen
gunde deze concessie in zitting van 04 november 2013 aan de enige inschrijfster, de BVBA
Beni uit Kuurne. Deze inschrijfster vraagt met brief van 30 mei 2014 een aanpassing van
de betalingsmodaliteiten, om reden dat het moeilijk blijkt te zijn om rond te komen. De
BVBA motiveert dit als volgt:" Wegens de aanhoudende terugval van klanten die het
cafetaria niet meer bezoeken omwille van diverse redenen zoals de telkenmale verhoging
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van de consumptieprijzen, de schrik van alcoholcontroles,tijdsgebrek enz...begint voor mij
de alarmbel te luiden om mijn zaak nog verder te kunnen runnen en genoeg inkomsten
over te houden om ervan deftig te kunnen leven...Uit noodzaak heb ik zelfs een andere
baan moeten aannemen om rond te kunnen komen en heb ik mijn taak als gerante van het
dienstencentrum van de KGM in bijberoep laten veranderen...Bij deze vraag ik dan ook of u
zou willen onderzoeken of er misschien een mogelijkheid bestaat in overweging te nemen
dat ik het totale jaarlijkse concessiebedrag in maandelijkse afbetalingen zou mogen
vereffenen, en dit telkens op het einde van de maand."

Argumentatie
Artikel 2 van het door de gemeenteraad goedgekeurde lastenkohier stelt dat het bedrag
van de concessievergoeding (18.150 euro, 15.000 euro + 3.150 euro BTW) trimesterieel
betaalbaar is en telkens voor een vierde vooraf te betalen is op de eerste dag van ieder
trimester (01 november, 01 februari, 01 mei, 01 augustus).

In het verleden was deze BVBA een correcte uitvoerder van de concessieovereenkomst,ook
wat de betaling van de vergoeding betreft. Dit jaar is er evenwel sprake van
betalingsmoeilijkheden, in die zin zelfs dat er al gewerkt wordt met een betalingsplan.

Er zou kunnen geopteerd worden voor een ontbinding van de concessieovereenkomst
(minnelijk of via vonnis, wegens wanprestatie) maar de werkelijkheid is dat er heel weinig
interesse is voor dergelijke concessies terwijl er ook nooit klachten omtrent deze
dienstverlening werden betekend aan de stad. Ook al in het belang van de continuïteit van
deze dienstverlening kan dan ook overwogen worden in te gaan op het voorstel van de
concessiehoudster.

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.

1 .
Ermede in te stemmen dat artikel 2§2 van het toepasselijke lastenkohier als volgt gewijzigd
wordt: "Dit bedrag is maandelijks betaalbaar, telkens voor een twaalfde van het totale
jaarbedrag en dit tegen uiterlijk de laatste kalenderdag van elke maand, door storting op
het door de stad opgegeven rekeningnummer, met vermelding van de reden van betaling".

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Concessie cafetaria KGM, gemeenteraad 09 september
2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Concessie cafetaria KGM,toewijzingsbeslissing.pdf
Bijlage bij dit besluit: Concessie cafetaria KGM, verzoekschrift concessiehoudster.pdf
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10 2014_GR_00194 Juridische zaken - Verlenen van een
wegvergunning tot het aanbrengen van
een ondergrondse verbinding in de
Munkendoornstraat te KORTRIJK. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De intercommunale Leiedal liet met brief dd. 20.06.2014 weten dat zij graag een eigen
glasvezelverbinding wenst te realiseren tussen haar gebouwen en de hoek van de
Kennedylaan/Doorniksesteenweg (bestaande kast op grond van Kortrijk XPO). Deze eigen
glasvezelverbinding zou de nu door de intercommunale Leiedal gehuurde
glasvezelverbinding vervangen.

Met het realiseren van een eigen glasvezelverbinding wenst de intercommunale Leiedal
haar bestaande ICT-samenwerking met de stad Kortrijk te bestendigen. De verbinding
dient om een performante verbinding met de serverruimte van de stad Kortrijk te
behouden en ook verder de verbinding naar Belnet (via de KULAK) te kunnen delen met de
stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem.

Concreet zou deze verbinding ter hoogte van de Munkendoornstraat in de ondergrond van
het stedelijk openbaar domein lopen en bestaan uit een 50 mm HDPE buis waarin dan de
glasvezelkabels lopen die de intercommunale Leiedal toe zullen laten een eigen
glasvezelverbinding te realiseren. Voor deze privatieve inname van de ondergrond van het
openbaar domein dient aldus een overeenkomst tot wegvergunning afgesloten te worden.

Argumentatie
De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - team Beheer Openbaar
Domein verleende reeds positief advies voor deze ondergrondse inname van het openbaar
domein mits voor de uitvoering van de werken een technisch plan ter goedkeuring
voorgelegd wordt.

Voor het verlenen van deze wegvergunning is een jaarlijks indexeerbare vergoeding van
50,00 euro per jaar verschuldigd door de intercommunale Leiedal.

De andere voorwaarden verbonden aan de wegvergunning zijn de volgende:

de vergunning wordt toegestaan teneinde de intercommunale Leiedal toe te staan een
eigen glasvezelverbinding tussen haar gebouwen en de hoek van de
Kennedylaan/Doorniksesteenweg te realiseren,
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 buis en de glasvezelkabels in het openbaar stadsdomein verwijderd
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dienen te worden door de intercommunale Leiedal en op kosten van de intercommunale
Leiedal en dit zonder recht op schadevergoeding,
bij stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de buis en/of
glasvezelkabels of wanneer de intercommunale Leiedal een einde wenst te stellen aan
de privatieve ingebruikname dienen de buis en glasvezelkabels ook door de
intercommunale Leiedal verwijderd te worden op haar kosten,
de buis en glasvezelkabels dienen gerealiseerd te worden door een gespecialiseerde
aannemer die over de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de stad beschikt,
voor de uitvoering van de werken dient een technisch plan inzake de uitvoering van de
werken, ter goedkeuring voorgelegd te worden,
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,
de werken dienen zoveel mogelijk in synergie met de werken van de
nutsmaatschappijen aan de Kennedylaan te gebeuren,
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,
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,
de intercommunale Leiedal is verantwoordelijk voor de bouw, het gebruik, de stevigheid
en de duurzaamheid van de buis en de glasvezelkabels
de intercommunale Leiedal heeft de werken tot het realiseren van de buis en de
glasvezelkabels onder haar bewaring,
de intercommunale Leiedal verbindt zich ertoe alle werkzaamheden, welke ook, van
onderhoud en herstelling van de buis en glasvezelkabels ten hare laste te nemen en ze
op eigen initiatief uit te voeren,
er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat de intercommunale
Leiedal 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 buis en
glasvezelkabels en welke zijn rechtsgrond vindt in artikel 544 en/of 1382 en volgende
van het Burgerlijk Wetboek,
nadeel opgelopen door de intercommunale Leiedal ingevolge enig welke beschadiging of
storing van de buis en glasvezelkabels 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 intercommunale
Leiedal (bevrijdingsbeding),
iedere tekortkoming vanwege de intercommunale Leiedal aan eender welke verplichting
zal de tenietdoening van de wegvergunning ten gevolge hebben en dit zonder enige
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 intercommunale Leiedal voor de ondergrondse
inname van het openbaar domein ter hoogte van de Munkendoornstraat zoals aangeduid in
bijlage in het kader van de aanleg van een glasvezelverbinding.
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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.

1 .
in te stemmen met het verlenen van een wegvergunning voor een ondergrondse inname
van het openbaar domein in de Munkendoornstraat te 8500 KORTRIJK aan de
intercommunale Leiedal middels de overeenkomst tot wegvergunning in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: aanvraag.pdf
Bijlage bij dit besluit: advies RES - BOD.pdf
Bijlage bij dit besluit: wegvergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: plan aanduiding ondergrondse inname openbaar domein.pdf
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OVEREENKOMST 

Tussen de INTERCOMMUNALE LEIEDAL en de STAD KORTRIJK. 

Tussen de ondergetekenden : 

1. Partij enerzijds, zijnde de INTERCOMMUNALE LEIEDAL, ondernemingsnummer 0205.350.681, 

gevestigd te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 10 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 van 

de ondergrond van de openbare weg, aangeduid in het artikel 2 en met blauwe kleur 

aangeduid op het plan in bijlage, 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, Munkendoornstraat te 8500 KORTRIJK, een 50 mm HDPE buis aan te brengen en 

om voornoemde buis privatief te gebruiken. In voornoemde buis zullen glasvezelkabels lopen 

teneinde partij enerzijds toe te laten een eigen glasvezelverbinding te realiseren tussen haar 

gebouwen en de hoek van de Kennedylaan/Doorniksesteenweg (zie ook plan in bijlage).  

Artikel 3 - De privatieve ingebruikneming van het openbaar domein, waarvan sprake in artikel 2, wordt 

toegestaan teneinde partij enerzijds toe te laten een eigen glasvezelverbinding te realiseren 

tussen haar gebouwen en de hoek van de Kennedylaan/Doorniksesteenweg. 
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Artikel 4 - De wegvergunning die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige overeenkomst, wordt 

toegestaan tegen de jaarlijkse vergoeding van vijftig euro (50 €), door partij enerzijds jaarlijks 

en vooraf te betalen aan partij anderzijds door storting op rekeningnummer BE43 0910 0023 

0001 van de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van betaling. 

  Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

overeenkomst en dit op basis van de hiernavolgende formule: 

  nieuwe vergoeding = basisvergoeding x nieuw gezondheidsindexcijfer 

       aanvangsindexcijfer 

 

  * de basisvergoeding = 50 € 

* het aanvangsgezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die 

voorafgaat aan de maand van het sluiten van onderhavige overeenkomst 

* het nieuw gezondheidsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat 

aan de maand van de aanpassing van de vergoeding. 

 

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse 

indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen. 

Artikel 5 - De wegvergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur, die aanvangt op de 

datum van ondertekening. 

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 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. 
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Artikel 7 - De HDPE buis en de glasvezelkabels, 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 zal partij enerzijds aan partij anderzijds een 

technisch plan voorleggen over hoe zij de uitvoering van de werken voorzien, dit 

technisch plan dient door partij anderzijds goedgekeurd te worden voor de aanvang 

van de werken; 

- 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, partij enerzijds verbindt er zich toe om de werken zoveel mogelijk in 

synergie te laten gebeuren met de werken van de nutsmaatschappijen aan de 

Kennedylaan te 8500 KORTRIJK, 

- 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, 

- 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 HDPE 

buis werkelijk zijn geplaatst. 

Artikel 8 - Partij enerzijds is verantwoordelijk voor de bouw, het gebruik, de stevigheid en de 

duurzaamheid van de HDPE buis en de glasvezelkabels. 

Artikel 9 - Partij enerzijds heeft de werken tot het realiseren van de HDPE buis en glasvezelkabels 

onder haar bewaring. 

Artikel 10 - Partij enerzijds verbindt er zich toe alle werkzaamheden, welke ook, van onderhoud en 

herstelling van de HDPE buis en de glasvezelkabels 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 HDPE buis en de glasvezelkabels 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 

vergunde installatie 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. 
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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. 

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 INTERCOMMUNALE  

LEIEDAL 

 

 

Partij anderzijds, 

 

Namens de Stad KORTRIJK, 

 

 

De Stadssecretaris  De Burgemeester, 

 

 

 

G. HILLAERT   V. VAN QUICKENBORNE 
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11 2014_GR_00193 Immobiliën (2008/011) - Kosteloze
overname van gronden gelegen te
KORTRIJK (AALBEKE) - Talpenhoekstraat
om in te lijven in het openbaar domein. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10.10.2006 een
stedenbouwkundige vergunning aan NV BOSTYN-CANNAERT voor de bouw van een
vrijstaande woning met binnenzwembad en ontspanning op een perceel grond gelegen
Talpenhoekstraat 32 te 8510 KORTRIJK-AALBEKE.

Bij het verlenen van deze stedenbouwkundige vergunning werd als voorwaarde gesteld dat
ter realisatie van een nieuwe rooilijn een strook grond kosteloos door de bouwheer aan de
stad diende afgestaan te worden. In navolging van de stedenbouwkundige vergunning
werd dan ook op 15.10.2006 namens de NV WERNER BOSTYN-CANNAERT een eenzijdige
verbintenis tot kosteloze grondafstand onderschreven.

In het kader van de opmaak van de akte tot kosteloze grondafstand wordt door de
overdrager een opmetingsplan dd. 07.11.2013, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert
Johan Scherpereel, overgemaakt.

Dit opmetingsplan werd door de directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling-
team Planning en Openbaar Domein gunstig geadviseerd.

Argumentatie
Op basis van het opmetingsplan dd. 07.11.2013, opgemaakt door beëdigd
landmeter-expert Johan Scherpereel en goedgekeurd door de directie Ruimte en
Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar Domein, werd de akte
overdracht onroerende goederen onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid
door het Aankoopcomité verleden op 21.05.2014.

Het betreft de overname van 1 a 28 ca 71 dm² grond, gelegen Talpenhoekstraat te 8511
KORTRIJK-AALBEKE, te nemen uit het kadastraal perceel 9e afdeling sectie B nummer 521
F.

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.
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1.  
2.  
3.  
4.  

1 .
in te stemmen met de kosteloze overname van 1a 28 ca 71 dm³ grond, gelegen
Talpenhoekstraat te 8511 KORTRIJK-AALBEKE, te nemen uit het perceel grond
gekadastreerd sectie B nummer 521 F, jegens de NV WERNER BOSTYN-CANNAERT om
reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein
van de stad en dit conform de voorwaarden, opgenomen in de akte overdracht onroerende
goederen verleden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van
niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid door het
aankoopcomité op 21.05.2014, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: stedenbouwkundige vergunning dd. 10.10.2006.pdf
Bijlage bij dit besluit: eenzijdige verbintenis dd. 15.10.2006.pdf
Bijlage bij dit besluit: opmetingsplan dd. 07.11.2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: akte dd. 21.05.2014 .pdf
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12 2014_GR_00204 Immobiliën (immo 2012/022) -
Samenwerkingsovereenkomst voor
heraanleg voorzijde gerechtsgebouw
gelegen Burg. Nolfstraat 10/A te Kortrijk.
- Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Heraanleg voorkant gerechtsgebouw.

Aanleiding en context
De stad wou af van de contractuele verplichting om in te staan voor het groenonderhoud
aan de voorzijde van het gerechtsgebouw, dat gelegen is op het privaat domein van de
Regie der Gebouwen. Na overleg met de Regie der Gebouwen werd er een voorstel voor
heraanleg uitgewerkt, waarbij er een duidelijke scheiding tussen openbaar en privaat
domein werd voorgesteld.

Het beperkte groen, de parkeerplaatsen, inclusief fietsenstallingen zullen volledig op het
eigen privaat terrein van de Regie der Gebouwen georganiseerd worden en ook door hen
onderhouden. De voetpadzone komt hiervoor te liggen, op het openbaar domein.

Het College van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 december 2011, punt
28, beslist principieel akkoord te gaan met de voorgestelde heraanleg van de voorkant van
het gerechtsgebouw (voetpad en dwarsparkeren) en dat er aan de gemeenteraad een
samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd waarin de kostenverdeelsleutel (stad: 1/3
en Regie der Gebouwen: 2/3) is vastgesteld.

Na verschillende vergaderingen, in aanwezigheid van alle betrokken partijen, werden een
aantal afspraken vastgelegd, die opgenomen werden in een ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst.

Argumentatie
De stad zal optreden als opdrachtgever van de werken zowel op het openbaar domein, als
op het privaat domein dat eigendom is van de Regie der Gebouwen. Hierdoor zijn er
afspraken vereist voor de uitvoering van de werken en de terugbetaling ervan door de
Regie der Gebouwen. Deze afspraken zijn opgenomen in een
samenwerkingsovereenkomst.

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.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1 .
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de Regie der
Gebouwen voor de heraanleg van de voorzijde van het gerechtsgebouw gelegen
Burgemeester Nolfstraat nr. 10/A te Kortrijk, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit
besluit is opgenomen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing CBS d.d. 07122011, punt 28.pdf
Bijlage bij dit besluit: Voorstel definitief ontwerp.pdf
Bijlage bij dit besluit: Definitieve raming (3).pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp samenwerkingsovereenkomst.pdf
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Staf

13 2014_GR_00203 Alternatieve gerechtelijke maatregelen
2014 - Overeenkomst - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Jaarlijks sluit de stad Kortrijk een "overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen" af
met de Federale Overheidsdienst Justitie (verder: F.O.D. Justitie). Deze overeenkomst stelt
de voorwaarden vast waaraan de stad moet voldoen om subsidies te krijgen voor de
tewerkstelling van personeel die invulling geeft aan:

-de opleiding in het kader van de probatiewet;

- de bemiddeling in strafzaken;

- de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis en

- de gratiemaatregelen.

Jaarlijks krijgt de stad maximaal € 104.115,28 voor de aanstelling van 1 voltijds
personeelslid niveau A en 2 voltijdse personeelsleden niveau B. Voor het werkingsjaar 2014
worden deze subsidies opnieuw voorzien mits het afsluiten van de overeenkomst en het
nakomen van de opgelegde voorwaarden. 

Argumentatie
Opdat de stad Kortrijk terug subsidies kan krijgen voor de personeelsleden die invulling
geven aan de "overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen" voor het werkingsjaar
2014 dient de stad - concreet de gemeenteraad -de overeenkomst goed te keuren.

De overeenkomst 2014 wordt nu pas voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen en aan de gemeenteraad omdat de overeenkomst alternatieve gerechtelijke
maatregelen 2014 pas eind juli '14 bij de stad Kortrijk terecht kwam.

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.

1 .
De overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen - voor het werkingsjaar 2014 (cfr.
bijlage 1) - goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"OVEREENKOMST 2014
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Tussen

enerzijds de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, gevestigd Waterloolaan
115 te 1000 Brussel, verder "de Staat" genoemd,

en,

anderzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Vincent VAN QUICKENBORNE
burgemeester en de heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, verder "de stad" genoemd,

 

is het volgende overeengekomen:

 

I.  :Voorwerp van overeenkomst

Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp
kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de
begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, in uitvoering van artikel 69, 3°,
eerste lid van de wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994.

Deze overeenkomst heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op
het promoten van de toepassing van volgende alternatieve gerechtelijke maatregelen:

a.) de opleiding in het kader van de probatiewet;

b.) de bemiddeling in strafzaken;

c.) de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis;

d.) de gratiemaatregelen.

II.  :Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari
en eindigt op . Ze kan worden herzien na akkoord met de2014 31 december 2014

partijen.

III.  :Verbintenissen van de stad Kortrijk

De stad verbindt er zich toe bijkomend burgerpersoneel aan te werven belast met de
omkadering van personen, die het voorwerp uitmaken van beslissingen van gerechtelijke
instanties ingevolge het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot toekenning van een
financiële hulp aan de gemeenten en steden voor de aanwerving van personeel belast met
de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2014 en in het
kader van het/de hierna beschreven project(en):

De door de stad ontwikkelde projecten omkaderen:

Een geïndividualiseerd  op vraag van Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w.vormingsproject
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waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van  1 voltijds personeelslid
 Het aangeworven personeel zal door de stad ter beschikking gesteld wordenniveau A.

van 'Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w'.

De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken het voorwerp uit van een
geschreven samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging.

Enkel de vereniging zal in dit geval verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de
alternatieve gerechtelijke maatregelen ten aanzien van de bevoegde gerechtelijke
autoriteiten.

Een  zowel individueel als in groep op vraag van Centrum Algemeenvormingsproject
Welzijnswerk 'Piramide' - waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van 2

. Het aangeworven personeel zal door de stad tervoltijdse personeelsleden niveau B
beschikking gesteld worden van de vzw 'CAW Piramide'.

De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken het voorwerp uit van een
geschreven samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging. Enkel de vereniging
zal in dit geval verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de alternatieve gerechtelijke
maatregelen ten aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

De steden moeten voldoen aan de volgende criteria:

- voor een dienstverleningsproject: permanente tewerkstelling van minimum 7 en
maximum 12 dienstverleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een voltijdse
werknemer te kunnen aanwerven;

- voor een vormingsproject in groep: permanente vorming van minimum 7 en maximum 12
personen gedurende minimum 400 opleidingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd vormingsproject: opleiding van minimum 40 personen
gedurende minimum 550 vormingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;

- voor een behandelingsproject in groep: permanente behandeling van minimum 7 en
maximum 12 dienstverleners gedurende 400 uren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;

- voor een geïndividualiseerd behandelingsproject: behandeling van minimum 40 personen
gedurende minimum 550 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven.

De projecten dienen na twee jaar 90% van de doelstellingen te hebben bereikt.

In het kader van deze activiteiten en overeenkomstig de verschillende soorten
maatregelen, verbindt de stad er zich toe volgende verplichtingen na te komen:

A. Maatregel van opleiding in het kader van de wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van
10 februari 1994:
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1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering
van de maatregel;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.

B. Modaliteiten van de bemiddeling in strafzaken, overeenkomstig de wet van
10 februari 1994:

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming of de

behandeling;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de
vorming of de behandeling, rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.

C. Alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis (artikel
35 en volgende van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis) :

1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een

begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de voorwaarden,
rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.

D. Alternatieve maatregelen in het kader van de genade (artikel 110 van de
Grondwet):

1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering
van de maatregel;

2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;

3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te
worden.

IV.  :Activiteitenrapport
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De stad (of de vereniging aangesteld door de stad) dient een trimestrieel rapport op te
stellen. Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige trimester te worden
overgemaakt. Het jaarlijks rapport bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief luik en
dient uiterlijk 15 januari te worden overgemaakt. Het kwalitatieve luik bevat de
doelstellingen van het project, het programma, de kritische analyse van de ontwikkelingen
gedurende het afgelopen werkingsjaar.

Deze stukken dienen door de stad (of de vereniging aangesteld door de stad) te worden
overgemaakt aan de coördinator alternatieve maatregelen van het gerechtelijk
arrondissement. Bij afwezigheid van laatstgenoemde dienen de stukken te worden
gestuurd naar de Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen,
Directie Expertise, Dienst Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen, Waterloolaan
115 te 1000 Brussel, met uitzondering van het jaarrapport dat overgemaakt moet worden
aan het bevoegde justitiehuis.

De begunstigde stad dient de functionerings -en investeringskosten, verbonden aan de
rekrutering, op zich te nemen.

V. :Financiële tussenkomst van de Staat

Na ondertekening van deze overeenkomst en rekening houdend met artikel 5 van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de
gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend
burgerpersoneel, zullen de kredieten die overeenstemmen met de forfaitaire
tegemoetkoming waarin het contract voorziet, op verzoek van de Minister van Justitie, door
de Minister van Binnenlandse Zaken ter beschikking van de stad worden gesteld door
tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten. Binnen de beschikbare kredieten, die jaarlijks door de Ministerraad
worden goedgekeurd, wordt in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een totaal
bedrag van toegekend aan de stad Het betreft volgende104.115,28 Euro Kortrijk. 
tegemoetkoming:

Personeelskost :

1 voltijds personeelslid niveau A                                    1 x € 39.662,96        = €
39.662,96

2 voltijdse personeelsleden niveau B                              2 x € 32.226,16        = €
64.452,32

Totale (maximale) kost voor de Staat:                                                              = €
104.115,28

De betaling van de financiële tegemoetkoming wordt verricht in voorlopige maandelijkse
schijven.

In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire
jaar, wordt de forfaitaire tussenkomst evenredig verminderd in verhouding tot de
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 effectief gepresteerde periode.

De stad dient bijgaand formulier  in te vullen en over te maken aan de FederaleGP1
Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Directie Expertise, Dienst
Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Elke
wijziging met betrekking tot het personeel dient eveneens onmiddellijk via desbetreffend
formulier aan de voornoemde dienst te worden meegedeeld (wijziging van het aantal
aangeworven personen, aanwerving van personeel op verschillende data, ontslag en/of
vervanging van personeel,...)

De bewijsstukken zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Daartoe zal de stad aan de
Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Waterloolaan 115 te
1000 Brussel vóór 31 maart van het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin de
kredieten werden toegekend, een afschrift van de bewijsstukken overmaken die de aard en
het bedrag van de uitgaven bewijzen (meer bepaald de arbeidsovereenkomst, de
loonfiches,...).

De niet-naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de stad en de
Federale Overheidsdienst Justitie verbinden, kan leiden tot de schorsing van de betaling
van de forfaitaire uitkering en tot de gedeeltelijke of zelfs volledige terugvordering ervan.

Iedere beslissing van de Minister van Justitie om over te gaan tot de schorsing of zelfs de
terugvordering van de tegemoetkoming wordt ter kennis van de Minister van Binnenlandse
Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst ermee te belasten hiertoe de
nodige maatregelen te nemen.

Naast de controles voorzien bij het koninklijk besluit van 26 april 1968, kan het Rekenhof
ter plaatse controles uitvoeren.

Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en gelet op de tijd nodig
voor de behandeling van het financieel dossier dat moet toelaten de voorziene bedragen
aan de stad over te maken, moet de stad voor deze periode de nodige voorschotten
voorzien om het opstarten van de in deze overeenkomst voorziene maatregelen te
verzekeren.

 

Deze overeenkomst werd in twee exemplaren ondertekend.

 

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

 

Brussel,

 

De burgemeester,                                                                          De stadssecretaris,
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1.  
2.  

 

 

 

Vincent VAN QUICKENBORNE                                                    Geert HILLAERT

 

 

                                                             

             

                                                              De Minister van Justitie,
                                                              Annemie TURTELBOOM"

 

 

 

                                                              

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2014.doc
Bijlage bij dit besluit: Brief overeenkomst alt. gerechtelijke maatregelen voor
2014.pdf

Rudolf Scherpereel
Evenementen en Verenigingen

14 2014_GR_00198 Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk -
Jaarverslag en resultatenrekening 2013 -
Goedkeuren

Beschrijving

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

Argumentatie
Resultatenrekening 2013
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

De resultatenrekening werd nagezien en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Boes & Co.
Uit de resultatenrekening 2013 blijkt dat de ontvangsten € 496.977,78 en de uitgaven €
466.003,16 bedragen. Dit geeft een boni van € 30.974,62.

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle acties waar Gebiedswerking en
Ontmoetingscentra op hebben ingezet in 2013. De acties worden ingedeeld volgens acht
doelstellingen:

inzetten op informeren / begeleiden bij ingrepen in de directe leefwereld en het
openbaar domein.
inzetten op participatie met Kortrijk Spreekt en Budget Games als prioritaire
trajecten.
inzetten op efficiëntere communicatie met een grote betrokkenheid van de burger.
inzetten op gemeenschapsbevorderende activiteiten in lokale leefgemeenschappen.
ruimte maken voor culturele programmatie met een duidelijk profiel.
bijzondere aandacht voor het beheer van nieuwe of vernieuwde infrastructuur.
verdere ontwikkeling en uitvoering van procesbegeleiding als methodiek bij
bestaande of aankomende stadsprojecten.
continue detectie en rapportering.

Het overzicht van de eigen en receptieve activiteiten van de Ontmoetingscentra zijn
bijgevoegd.

2013 was een scharnierjaar voor zowel gebiedswerking als de werking van de diverse
ontmoetingscentra in de stad. De organisatie van de stadsdiensten werd herdacht, waarbij
ook gebiedswerking en ontmoetingscentra mee evolueerden in de nieuwe structuur.

In de nieuwe werkwijze focust de gebiedswerking op het verbeteren van de leefbaarheid
van een bepaald stadsdeel of wijk, waarbij de kerntaken detectie en participatie zijn. De
Ontmoetingscentra focussen op het faciliteren en desgewenst organiseren van activiteiten
rond gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Deze nieuwe
werkwijze wordt vanaf 2014 geïntegreerd in de werking van de stadsorganisatie met de
uitrol van het nieuwe organogram. Het jaarverslag 2013 is dan nog een weergave van de
situatie volgens de oude structuur, met een sterke verwevenheid van gebiedswerking en
ontmoetingscentra.

Juridische grond
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.
de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en vzw
Ontmoetingscentra Kortrijk, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2013 van
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1.  

2.  

1.  
2.  
3.  
4.  

vzw Ontmoetingscentra Kortrijk ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

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.

1 .

De resultatenrekening van dienstjaar 2013 van vzw Ontmoetingscentra Kortrijk met
een boni van € 30.974,62 goed te keuren.
Het jaarverslag 2013 van Gebiedswerking en vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te
keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: JAARVERSLAG2013!.pdf
Bijlage bij dit besluit: BIJLAGE JAARVERSLAG 2013.xlsx
Bijlage bij dit besluit: verslag revisor2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: Balans en resultatenrekening 2013 vzw OC's.xlsx

Musea en Erfgoed

15 2014_GR_00183 Filmproject “Herinneringseducatie
14-18” - Samenwerkingsovereenkomst
met de Provincie West-Vlaanderen -
Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Kortrijk Bezet 14 - 18

Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk stelt: “We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog met aandacht voor oorlog en vrede, herinnering, bewustwording en
de Europese gedachte.”

Het cultuurbeleidsplan vraagt aandacht voor kinderen en jongeren bij de erfgoedwerking:
"Er is een groeiende groep van vooral oudere mensen die interesse tonen voor erfgoed.
Kinderen en jongeren zijn minder geïnteresseerd. Hun belangstelling en zorg voor erfgoed
garanderen niettemin het behoud van het verleden voor de volgende generaties. De
erfgoedsector hecht daarom veel belang aan deze doelgroep, die ze bereikt via school en
vrijetijd."
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Argumentatie
Team musea en erfgoed coördineert heel wat herdenkingsactiviteiten voor diverse
doelgroepen op verschillende niveaus. Een educatief pakket voor het middelbaar onderwijs
is beschikbaar; voor het basisonderwijs was tot nu toe nog geen aanbod. Het voorstel van
de Provincie komt hieraan tegemoet.

'De Groote Oorlog door Kinderogen' is een filmproject waarin de educatieve organisatie
KIDSCAM  met kinderen en jongeren animatiefilms zal realiseren rond verhalen,
getuigenissen, sporen van de Eerste Wereldoorlog. Het is een project waarin kunst,
erfgoed en educatie hand in hand gaan. Dit project vindt plaats op meerdere plaatsen in
Vlaanderen, met de bedoeling insteken van over heel Vlaanderen te verwerken tot een
reeks van korte animatiefilmpjes. De Provincie West-Vlaanderen steunt het initiatief en
zoekt samenwerking met de verschillende centrumsteden. Voor Kortrijk betekent dit dat
team Musea twee klassen begeleidt bij de realisatie van twee kortfilmpjes. 

Tijdens de workshops gaan de klassen op intensieve wijze aan de slag met het thema en
het erfgoed van de oorlog. De resultaten van alle workshops in Vlaanderen worden
achteraf door de Provincie omkaderd en ter beschikking gesteld aan alle scholen,
verenigingen en organisaties. Als partnerstad kan Kortrijk vrij beschikken over alle 
kortfilms, die kunnen getoond worden in de musea, ontmoetingscentra enz. De filmpjes
kunnen een kindvriendelijke invulling vormen bij diverse herdenkingen en kunnen bv. ook
getoond worden in Kortrijk 1302 als aanvulling bij de tentoonstelling.

Hiervoor is een budget voorzien in de begroting subsidies lokaal cultuurbeleid, onder
cultuureducatie, WOI multimediaal project kinderen (CBS 26 mei 2014).

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Actie 09.01.01 - 0739-00 - 615 9999

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
De samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen goed te keuren,
waarvan de tekst als volgt luidt:
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OVEREENKOMST tussen de provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk met als
onderwerp de organisat¡e van het filmproject "Herinneringseducatie 14-18"

Tussen:

Enerzijds de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Geert Anthierens,
provinciegriffier, en de mevrouw Myriam VANLERBERGHE, gedeputeerde voor Cultuur,
hierna de Provincie genoemd en met als maatschappelijke zetel Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries;

En anderzijds,

de Stad Koftrijk, vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester,
en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, hierna de Stad Kortrijk genoemd en met als
maatschappelijke zetel: Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Wordt overeengekomen wat hierna volgt.

Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1:

Deze overeenkomst legt de afspraken vast tussen de Provincie en de stad Kortrijk met 
betrekking tot de samenwerking in het kader van het filmproject "Herinneringseducatie 14-
18". In de filmtrajecten is het de bedoeling dat de thema's gezien worden vanuit
kinderogen. Verhalen over helden, vechten, vluchten, afscheid nemen en terugzien. De
invalshoeken van de diverse thema's zijn heel uiteenlopend, het is de bedoeling dat de
leerlingen 3   graad van het BaO hieraan een eigen interpretatie geven aan de hand vane

het filmtraject.

Hoofdstuk 2: Toepassing en duur van de overeenkomst

Artikel 2:

Deze overeenkomst gaat in op 15 april 2014 en eindigt automatisch op 1 juni 2015.

Het niet vervullen van de wederzijdse verplichtingen is een grond om de overeenkomst te
schorsen.

Hoofdstuk 3: Belang van een overeenkomst voor beide partijen

Artikel 3: de Provincie – project 'Oorlog en Vrede in de Westhoek'

Onder de naam 'Oorlog en Vrede in de Westhoek' wil het provinciebestuur het geheel aan
inspanningen omtrent de bewaring en de beleving van de herinnering aan de Eerste
Wereldoorlog in de Westhoek, stimuleren, coördineren en begeleiden.

'Oorlog en Vrede in de Westhoek' is actief op vijf specifieke domeinen: wetenschappelijk
onderzoek; zorg en ontsluiting van erfgoed; cultuurtoeristische valorisatie; leren uit oorlog
en bekendmaking van 'Oorlog en Vrede in de Westhoek'.
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Artikel 4: De Stad Kortrijk

De stad Kortrijk buigt zich over het eigen oorlogsverleden van 14-18 met een uitgebreid
programma, samengevat in de website .  De eigen bevolking,www.kortrijkbezet14-18.be
toeristen én jongeren worden hiermee op verschillende manieren aangesproken (educatief
dossier, parcours, stadsspel, tentoonstelling). Enkel het luik basisonderwijs ontbrak nog.
Daarom was de mogelijkheid om in een provinciaal gecoördineerde actie als Kidscam te
kunnen meestappen ideaal. Het opnemen van de twee gekozen thema's "spionage" en
"luchtvaart" komt zeer goed uit, want ze sluiten naadloos aan bij de inhoud van Kortrijk
tijdens WO I

Hoofdstuk 4: Concrete werking, inbreng van beide paftijen

Artikel 5:

Beide partijen realiseren een nauwere samenwerking voor de realisatie van het filmproject
"Herinneringseducatie !4-18".

De organisatie van dit filmproject, aan de hand van het uitwerken van 14 filmtrajecten, is
voor beide partijen een grote meerwaarde. Het geeft de kans aan het onderwijsveld om
hier verder mee te werken door middel van de uitwerking van het educatieve luik, dat
ontwikkeld wordt door de provincie West-Vlaanderen, na het aanleveren van de 14
filmtrajecten door de partners, in het voorjaar van 2015.

Artikel 6:

De concrete samenwerking en taakafspraken worden als volgt vastgesteld:

- de provincie West-Vlaanderen staat in voor de inhoudelijke en organisatorische
voorbereiding van het volledige filmproject,

- de provincie West-Vlaanderen organiseert het overleg tussen de partijen met betrekking
tot de ontwikkeling en de uitvoering van dit gemeenschappelijke project.

- de provincie West-Vlaanderen treedt op als aanbestedende overheid voor de
overheidsopdracht met betrekking tot de realisatie van de 14 filmtrajecten uit dit project.
In die hoedanigheid fungeert de provincie ook als contactpersoon naar de aangestelde
firma toe.

- in deze samenwerking brengt de provincie West-Vlaanderen voor de inhoudelijke en
organisatorische voorbereiding van het educatieve luik een bijdrage in (in voorjaar 2015)
die wordt geraamd op 15.000 euro.

- de stad Kortrijk staat in voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van 2 van
de 14 filmtrajecten. De vorderingen van de organisatie worden bij wijze van korte
verslagen bekend gemaakt aan de afgesproken contactpersoon van het netwerk "Oorlog
en Vrede in de Westhoek".
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1.  

- in deze samenwerking brengt de stad Kortrijk voor het realiseren van de voornoemde 2
filmtrajecten een bijdrage in die wordt geraamd op 5.000 euro. Dit bedrag wordt door de
stad Kortrijk uitbetaald aan de Provincie West-Vlaanderen op basis van één (1) factuur die
voor betaling door de provincie wordt aangeleverd uiterlijk op 1 mei 2014. De betaling
door de stad Kortrijk zal daarop gebeuren binnen een termijn van 30 dagen.

Hoofdstuk 5 : Aansprakelijkheidsbeding

Artikel 7:

De Provincie verklaart geen enkele aansprakelijkheid op te nemen ten aanzien van om
heteven welke (contractuele of buitencontractuele) schade-eis door derden met betrekking
tot de ontwikkeling van bovenstaande 14 thematische filmtrajecten.

Hoofdstuk 6: Wijzigingen

Artikel 9:

Deze overeenkomst kan steeds na onderling overleg worden gewijzigd of aangevuld mits
wederzijdse toestemmin g van beide partijen.

 

Opgemaakt te Brugge, op_ / _ / 2014, in twee exemplaren waarvan elk van de partijen
erkent een exemplaar te hebben ontvangen,

Namens de Provincie,

G. Anthierens                                                                                                
M.Vanlerberghe
provinciegriffier                                                                                             
gedeputeerde voor Cultuur

 

Voor stad Kortrijk,

de heer Vincent Van Quickenborne,                                                                  de heer
Geert Hillaert
burgemeester                                                                                               
stadssecretaris

2 .
Het bedrag van 5.000 euro betaalbaar te stellen aan de provincie West-Vlaanderen na
ontvangst van de factuur.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: KIDSCAM_De Groote Oorlog door kinder ogen.pdf
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8 september 2014 19:34 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
Catherine Waelkens
Projecten

16 2014_GR_00184 Kerkfabriek Sint Brixius Marke -
aanvraag doorgeeflening Sint Brixius
Marke voor dringende herstel- en
onderhoudswerken van het patrimonium
- Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De kerkfabriek Sint Brixius Marke organiseerde in toepassing van de wetgeving op de
overheidsopdrachten en na overleg met de directie bedrijfsvoering een prijsvraag voor een
aantal dringende herstellings- en opfrissingswerken aan de kerk en de woning voor de
bediener van de eredienst.
De kerkfabriek vraagt hiervoor een doorgeeflening voor het bedrag van 66.951,85 euro. Dit
bedrag is voorzien in de meerjarenbegroting 2014-2019 van de kerkfabriek
Sint-Brixius zoals goedkeurd door de gemeenteraad in zitting van november 2013.  Er
is bijgevolg geen verzwaring van de exploitatietoelage.

Argumentatie
Concreet zullen deze middelen aangewend worden voor zeer dringende herstellingen aan
de kerk (gunning ten bedrage van 51.640 btw incl.) + 6.000 euro als provisie voor het
aspect 'vermoedelijke hoeveelheden' ) en voor hoogstnoodzakelijke schilderwerken aan de
woning van de bedienaar van de eredienst (gunning ten bedrage van 9.178,33 euro).

In beide dossiers werden drie aannemers om een offerte gevraagd en werd de
goedkoopste weerhouden. Het resultaat van de prijsvraag is verwerkt in het verslag van
nazicht opgemaakt door het studieubureau Snoeck&Partners.

Opfrissingswerken woning :
Op basis van het nazicht van de offertes stelt de kerkfabriek Sint-Brixius in Marke voor om
te gunnen aan de Firma Delaplace uit Marke conform de voorwaarden van het bestek
tegen het onderhandelde bedrag van 9178,33 euro (incl. BTW 21%).

Herstellingswerken kerk :
Op basis van het nazicht van de offertes stelt de kerkfabriek Sint-Brixius in Marke voor om
te gunnen aan de Firma NDS uit Deinze conform de voorwaarden van het bestek tegen het
bedrag van 51.639,78 euro (incl. BTW 21%).

Kerkfabrieken dienen hun bestuursdocumenten openbaar te maken.

De kerkfabriek Sint-Brixius uit Marke wenst dit te financiëren via een doorgeeflening op het
budget 2014 voor een totaal bedrag van 66.951,85 euro (incl. BTW 21 %).
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1.  

Juridische grond
De wettelijke basis hiertoe is vervat in :

het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
de omzendbrief BA-2005/01 van 25 februari 2005 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de materiële
organisatie en werking van de erediensten.

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.

1 .
Akte te nemen van het verslag van de beslissing van de kerkraad van Sint-Brixius Marke
van 21 april 2014 tot toewijzing van de werken voor onderhoud van de kerk en
opfrissingswerken van de woning voor de bedienaar van de erediensten.

2 .
De aanvraag tot financiering via een doorgeeflening via de stad goed te keuren op de
begroting 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: doorgeeflening Sint Brixius .pdf

8 september 2014 19:46 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
Kernadministratie

17 2014_GR_00206 Financiële reglementen Parko - Opheffen
en opnieuw vaststellen -

Beschrijving

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen,
op te heffen of te wijzigen.

Argumentatie
Recent werd de exploitatie van buurtparking Nieuwstraat, St Amand, Kasteelstraat en
St.-Denijsestraat opgestart en dit conform het parkeerbeleidsplan dat goedgekeurd werd
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door de Raad van Bestuur van AGB Parko dd. 20/03/2013. 
De buurtparkings zijn 7/7 en 24/24 open en kennen een groot succes. De parkings zijn in
hoofdzaak tijdelijke initiatieven: zinvol gebruik van braakliggende terreinen in afwachting
van een nieuwe bestemming. Ze zijn enkel voor abonnees (bewoners en bedrijven)
bestemd. De tarieven lopen gelijk met deze van de reeds bestaande centrumparkings.

Begin juli ’14 startte Parko met de exploitatie van een kampeerautoterrein op P
Broeltorens. 
De parkeerplaatsen voor campers op P Broeltorens zijn specifiek voor deze bezoekers
gereserveerd d.m.v. een extra slagboom. Het dagtarief is inclusief water en elektriciteit.
Het terrein is uitgerust met een sanitair station.

De tarieven voor de nieuwe buurtparkings en het kampeerautoterrein moeten opgenomen
worden in het financieel reglement. Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven
vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de
tarieven en tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB
heft met andere woorden geen retributies maar factureert en int de verschuldigde tarieven
op basis van financiële reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om
deze financiële reglementen vast te stellen.

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, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
32 ja stemmen: W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De
Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A.
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop 
4 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete   

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De hierna vermelde financiële reglementen met onmiddellijke ingang vast te stellen:

1.     Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner,
waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het
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aanvullend verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het
residentieel parkeren. Het bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar                         50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte
van de kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur,
ingeval van werken, of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2.     Parking Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten
laste nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door
de validatie van het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd
validatie-toestel of door de aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de
toegestane bedragen ten laste van bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf
aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P Expo" dienen, voor onderstaand
specifiek gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket"
aangemaakt                                               15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven
gebruikersreglement)                                                               62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van
Parko                                               op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane
parkeertijd en vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door
gebruik te maken van de op het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met
de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

3.     Andere afgesloten parkings

3.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P
Broeltorens, P Houtmarkt of een buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P
Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens de
onderstaande tarieflijsten (incl. btw):
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3.1.1. Parkeertickets

3.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

  P Veemarkt P Broeltorens

  P Houtmarkt  

  P Schouwburg  

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 2,00 € 1,50

Max 3u € 4,50 € 2,00

Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50

3.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

  P Veemarkt P Broeltorens

  P  Schouwburg  

  P Houtmarkt  

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 1,00 € 1,00

Max 3u € 2,50 € 1,50

Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten
laste nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor
validatie van het parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde
validatie-toestel of door de aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de
toegestane bedragen ten laste van bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf
aan deze betrokken derden.

3.1.2 Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform
bovenvermelde tarieven.

3.1.3 Reductietoestel (incl btw)
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Huurprijs per drie maanden                                     30,- EUR
Borgstelling                                                              50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

3.1.4 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens

  P Veemarkt P Expo

  P Houtmarkt Buurtparkings

1e kaart 1 maand € 40,00 € 30,00

6 maand € 220,00 € 160,00

1 jaar € 400,00 € 300,00

2e kaart 1 maand € 50,00 € 40,00

6 maand € 280,00 € 220,00

1 jaar € 550,00 € 400,00

3.1.5 Persoonsabonnement 

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Veemarkt P Broeltorens P Expo Kortrijk

Type 1 ma-vr

tss 8u en 19u59

€ 75,00 € 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

Type 2 ma-zo

tss 8u en 19u59

€ 85,00 € 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

Type 3 ma-zo 24u
op 24u

€ 95,00 € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00

Type 4 2d/week
tss 8u en 19u59

€ 30,00 € 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week
24u op 24u

€ 35,00 € 35,00 € 25,00 n.v.t. € 40,00

Type 6 3d/week

tss 8u en 19u59

€ 45,00 € 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week € 50,00 € 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00
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24u op 24u

Type 8 ma-vr

tss 19u en 8u59

€ 30,00 € 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo

tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" type 1,2,4 en 6 verlenen toegang tot P Veemarkt, P
Schouwburg, P Broeltorens en P Station-Tack tussen 8u00 en 19u59; tot P Expo
daarentegen 24u op24.

prijzen incl. BTW P Kasteelstraat P Nieuwstraat P Sint-Amand P Sint-Denijsestraat

Type 1 ma-vr

tss 8u en 19u59

€ 40,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Type 2 ma-zo

tss 8u en 19u59

€ 50,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u
op 24u

€ 60,00 € 40,00 € 40,00 n.v.t.

3.1.6 Verloren ticket:                  € 25,00

3.1.7 Abonnementskaart/Keytag:         € 15,00

3.1.8 Bij het plaatsen van een wielklem:        € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

3.1.9 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

3.1.10 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u

Daaropvolgende uren € 15,00/24u

3.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

3.2.1. voor de parkeertickets:

vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden,
en dient onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de
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parkeergarage verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van de in de
parkeergarage opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het
verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald
worden door derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of
door gebruik te maken van parkeercheques.

3.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

3.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

de eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van
betrokken bewoners- en persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de
parking met deze abonnementen onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een
dagticket aan de betaalautomaat.

3.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

3.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig
de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

2 .
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de
verschuldigde parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden
ingevolge de werking van onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen —
zoals overstromingen, onvoorziene natuurfenomenen e.a. 

Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

3 .
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na
verzendingsdatum van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten
voordele van het parkeerbedrijf verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend
worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 en zal er een administratieve kost
aangerekend worden van € 15,00. 

Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde
diensten te verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen,
door de schuld van schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

4 .
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen
die vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2013 punt 10 en
wijziging van 1 juli 2013 punt 21 opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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1.  
2.  
3.  

4.  

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Punt 5 - bijlage 1 - Financiële reglementen Parko (2).docx
Bijlage bij dit besluit: Parko Aanpassen financieel reglement 2014 Motivatie .docx
Bijlage bij dit besluit: Gr-besl. 25032013.- Fin. reglementen Parko. Intrekken en
opnieuw vaststellen.pdf
Bijlage bij dit besluit: Gr-besl. 01072013 - Fin. reglementen Parko. Wijziging art. 1 -
tarieven 2e bewonerskaarten.pdf

8 september 2014 19:58 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
Bibliotheek

18 2014_GR_00188 Gemeentelijk retributiereglement 2014 -
Wijziging - Bibliotheek - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2014.
Gemeentelijk retributiereglement vanaf 1 januari 2014.

Aanleiding en context
Vanaf 1 oktober 2014 zal de bibliotheek ook losse nummers van tijdschriften uitlenen aan
de klanten.

Argumentatie
Het is mogelijk dat de klant de tijdschriftnummers verliest of beschadigt. Daarom wordt
voorgesteld om net zoals voor boeken en andere materialen een vergoeding te vragen bij
verlies of beschadiging. Immers, door het verlies is de jaargang niet meer volledig.

Het tarief daarvoor hadden we willen bepalen op €10,00.

Dit voorstel werd tevens voorgelegd aan de adviesraad van de bibliotheek op datum van
19 mei 2014.

In het algemeen retributiereglement zou dan artikel 11.3. moeten aangepast worden als
volgt (zie laatste liggend streepje):

11.3. Stedelijke Openbare Bibliotheek

4. Andere

Bij verlies of beschadiging van materialen wordt volgende tarieven aangerekend:

- Verloren/beschadigde strip zachte kaft 10,00 euro

- Verloren/beschadigde strip harde kaft 20,00 euro
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- Verloren/beschadigd jeugdboek 20,00 euro

- Verloren beschadigde volwassenenroman 20,00 euro

- Verloren/beschadigd informatief boek 25,00 euro

- Verloren/beschadigde CD of DVD 20,00 euro

- Verloren/beschadigde game 30,00 euro

- Verloren/beschadigd tijdschriftnummer 10,00 euro

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.

1 .
In artikel  van het hoofdstuk , van4. Andere 11.3. Stedelijke Openbare Bibliotheek
het op 16 december 2013 goedgekeurde Retributiereglement 2014, een retributie toe te
voegen voor het verlies of beschadigen van een nummer van een tijdschrift:

- Verloren/beschadigd tijdschriftnummer 10,00 euro

Deze wijziging vormt een addendum aan het algemeen retributiereglement van 2014 en
wordt op het einde van het jaar opgenomen in het algemeen retributiereglement 2015.

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Planning en Openbaar Domein

19 2014_GR_00199 Wijziging verkeerssituatie - Afsluiten
zijarm Nijverheidskaai (aantakking
Noordbrug) voor autoverkeer -
Vaststellen aanvullend
verkeersreglement

Beschrijving

Aanleiding en context
Inrichtingsplan Farrando (lange termijn) 

In het kader van de workshop met Jordi Farrando werd bekeken op welke wijze op lange
termijn een plein kan gerealiseerd worden tussen de Nijverheidskaai en het nieuwe
museum Texture. Er werd geopteerd om een aaneensluitend plein te realiseren tussen
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kade en museum waarbij de bestaande verbindingsweg (Nijverheidskaai) wordt geschrapt.
In het plan wordt wel nog een zachte verbinding behouden voor fietsers en voetgangers
langs de toekomstige private ontwikkeling. Ook het verharde deel bij het museum zelf is
voorbehouden voor zacht verkeer en legt voor fietsers en voetgangers de link tussen
Noordstraat en Gasstraat.

Het inrichtingsplan werd goedgekeurd door het CBS op 31 maart 2014.

Aanleg tijdelijk museumplein Studio Basta 

Het inrichtingsplan en het plein kan pas gerealiseerd worden samen met de private
ontwikkeling op middellange of lange termijn.

In functie van de opening van het museum in oktober 2014 werd Studio Basta aangesteld
om de parkingzone bij de vroegere Euroshop op een creatieve manier in te vullen en te
vergroenen. Dit project is momenteel in uitvoering.

De bestaande verbindingsweg en de daaraan gekoppelde groenzone wordt behouden. 

Overdracht eigendom van W&Z naar Stad Kortrijk 

De verbindingsweg en groenzone is op heden nog eigendom van W&Z. Er is een
overeenkomst en CBS-beslissing omtrent de overdracht naar de stad Kortrijk. Deze
overdrachtprocedure is lopende en kan wellicht afgerond worden tegen eind 2014.

Op zich vormt dit geen belemmering om het gebruik van de weg te wijzigen

Argumentatie
Vraag Forum IV 

Op Forum IV werden bovenstaande elementen besproken.

Er werd gevraagd om tegen de opening van het museum (1  weekend van oktober) dee

verbindingsweg enkel nog te laten functioneren voor zacht verkeer. Dit vanuit volgende
redenering: 

-        Argument verkeersveiligheid: Visibiliteit bij het uitrijden aan de Noordstraat is niet
optimaal

-        Argument connecteren museum met Leie: door het wegnemen van gemotoriseerd
verkeer kan een sterkere relatie gelegd worden tussen museum en Leie

-        Argument fietsvriendelijke omgeving: het museum wenst in te zetten op
fietstoerisme, het realiseren van een fietspunt,… het wegnemen van gemotoriseerd verkeer
draagt bij tot een veilige en fietsvriendelijke omgeving

-        Argument verkeerscirculatie: de verkeersintensiteit van de verbindingsweg is gering.
Dit is ook zo in de toekomst. De weg vormt bijgevolg in de verkeersafwikkeling voor deze
omgeving geen essentiële schakel. 

De uitvoering dient gerealiseerd te worden tegen eind september. Tegen dan zal de
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heraanleg van de Overleiestraat afgerond zijn. 

De verbinding zou afgesloten worden door middel van paaltjes zowel aan de kant
Noordstraat als Nijverheidskaai. Ook komt er aan beide zijden een verkeersbord D7
(verplicht fietspad). 

Het voorstel is ook besproken in de vergadering van de verkeerscommissie dd. 29.04.2014.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend reglement in verband met de
wijziging verkeerssituatie zijarm Nijverheidskaai (aantakking Noordbrug), vast te stellen.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

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

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

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

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

1 .
Het aanvullend reglement in verband met de wijziging verkeerssituatie zijarm
Nijverheidskaai (aantakking Noordbrug), als volgt vast te stellen 

Artikel 1:  

§1. De zijarm Nijverheidskaai (aantakking Noordbrug) wordt afgesloten voor het
autoverkeer door middel van paaltjes (aan beide zijden) en er worden enkel nog lichte
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1.  

tweewielers toegelaten. 

§2. Naast de paaltjes zal deze maatregel ter kennis van de weggebruikers worden gebracht
door het aanbrengen van twee verkeersborden D7.

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: zijarm Nijverheidskaai -toekomst en heden.docx

20 2014_GR_00200 Gewestweg N50 - beperkte
parkeermaatregelen: - N50
(Doorniksesteenweg en
Doornikserijksweg): laad- en loszone en
parkeer- en stilstandverbod - Vaststellen
aanvullend verkeersreglement

Beschrijving

Aanleiding en context
- Apotheek Expo in de Doorniksesteenweg ondervindt vaak (vooral bij beurzen in Xpo)
moeilijkheden om te laden en te lossen vòòr de zaak.

- Op ’t Hoge ter hoogte van garage Vanderhaeghen staan er op de grasberm, tussen
fietspad en rijweg, vaak auto’s (meestal nieuwe of tweedehandse auto’s van de garage)
geparkeerd op storende wijze.

Argumentatie
1) Doorniksesteenweg 113 (apotheek) : laad- en loszone  

Apotheek Expo in de Doorniksesteenweg ondervindt vaak (vooral bij beurzen in Xpo)
moeilijkheden om te laden en te lossen vòòr de zaak. In dit deel van de Doornikserijksweg
geldt er betalend dagparkeren. Vandaar het voorstel om er een laad- en loszone (12m –
van 08 tot 18u) te voorzien in de Doorniksesteenweg ter hoogte van nrs. 109, 111 en 113.
Deze laad- en loszone zou ook bruikbaar zijn voor andere handelszaken in de buurt. Later
kan daar dan overgeschakeld worden op een P30-zone (max. 30 min.). 

2) ’t Hoge (ter hoogte van garage Vanderhaeghen) : parkeer- en stilstandverbod
op berm 

Op ’t Hoge ter hoogte van garage Vanderhaeghen staan er op de grasberm, tussen
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fietspad en rijweg, vaak auto’s (meestal nieuwe of tweedehandse auto’s van de garage)
geparkeerd. Dit parkeren is wettelijk niet verboden omdat de berm nipt buiten de
bebouwde kom is gelegen. Het parkeren van voertuigen op die plaats is echter wel storend
en onveilig zeker voor de fietsers op het afgescheiden fietspad. 

Wij stellen voor om op de berm een parkeer- en stilstandverbod in te voeren door
plaatsing van een E3-verkeersbord.

Juridische grond
 

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van
9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

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

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

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen 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 over artikel 1.1 betreffende de laad- en loszone op de
N50, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A.
Vandendriessche, W. Allijns, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, K.
Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De
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Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A.
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het uitstel van artikel 1.2 betreffende
het parkeer- en stilstandverbod op de verhoogde grasberm langs de N50, waaraan 37
raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
23 nee stemmen: 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, C. Matthieu, M. Vandemaele
14 ja stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete

Dit artikel wordt bijgevolg niet uitgesteld.

De raad gaat tenslotte over tot de stemming over artikel 1.2 betreffende het parkeer- en
stilstandverbod op de verhoogde grasberm langs de N50, waaraan 37 raadsleden
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
23 ja stemmen: 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, C. Matthieu, M. Vandemaele
14 nee stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het aanvullend reglement in verband N50 (Doorniksesteenweg en Doornikserijksweg):
laad- en loszone en parkeer-en stilstandverbod als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

§1. Op de N50 (Doorniksesteenweg) ter hoogte van nrs. 109, 111 en 113 (= apotheek)
wordt een laad- en loszone aangebracht, geldig van 08 tot 18u. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
aanbrengen van een verkeersbord E1 + wit onderbord Xc (12m) + onderbord type V “van
08 tot 18u” en bijhorende wegmarkering. 

Artikel 2:  

§1. Op de verhoogde grasberm langs de N50 (’t Hoge ter hoogte van garage
Vanderhaeghen, kmp. 58.6), gelegen buiten de bebouwde kom, wordt een parkeer- en
stilstandverbod ingevoerd.
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1.  

 §2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
aanbrengen van een verkeersbord E3 + wit onderbord Xa (opwaartse pijl).

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: foto

8 september 2014 20:26 — Vincent Van Quickenborne, burgemeester betreedt de
zitting
8 september 2014 20:27 — Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

21 2014_GR_00201 VK Dries - Aanstelling ontwerper en
goedkeuring ontwerp - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 16 juni 2014 een vergunning
aan de verkavelaar Matexi nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 8
kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

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

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

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

2) Het studiebureau Arcadis diende op 31 december '13 een ontwerpbundel in, in verband
met de uit te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van
de infrastructuurwerken (wegenis, voetpaden, riolering, buffering en groenaanleg) die bij
dit bouwproject horen.
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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 185.946,15€ (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.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd
op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis van de
definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen 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, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral 
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele
14 onthoudingen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium uit Gent en voorgesteld door verkavelaar Matexi nv, in verband met "wegen- en
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

rioleringswerken verkaveling Dries te Bellegem" zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. BE0113000556 met bijhorende plannen en waarbij

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: verkavelingsovereenkomst dd. 18.07.2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: vergunning.pdf
Bijlage bij dit besluit: bestaande toestand.pdf
Bijlage bij dit besluit: details.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerp riolering.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerp wegenis.pdf
Bijlage bij dit besluit: dwarsprofiel.pdf
Bijlage bij dit besluit: verkavelingsplan.pdf
Bijlage bij dit besluit: bestek.pdf
Bijlage bij dit besluit: raming.pdf

8 september 2014 20:31 — Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
Beheer Openbaar Domein

22 2014_GR_00209 P.O.D. Aanpassen waterleidingsnet -
Aanpassen waterleidingsnet Walle
Kortrijk - Aktename ontwerp en
financieringswijze

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Sanering Walle (vanaf brug onder Ei tot aan eethuis &quot;Oud Walle&quot;).

Aanleiding en context
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 26/08/2013 werd het
ontwerp voor de herinrichting van Walle in het kader waterbeheersingswerken Grote
Wallebeek goedgekeurd.
De gemeenteraad stelde in zitting van 14/10/2013 de voorwaarden vast en bepaalde de
wijze van gunnen voor de waterbeheersingswerken Walle.

Argumentatie
Naar aanleiding van deze werken is het nodig aanpassingen aan het waterleidingsnet uit te
voeren.
Over een lengte van 930 m wordt de leiding vernieuwd. De gietijzeren leiding wordt hierbij
vervangen door een leiding in PVC.
In een zijarm van Walle is de weg vrij smal waardoor de Watergroep zal werken met een
noodleiding. Na het plaatsen van de noodleiding wordt de oude leiding opgebroken zodat
er dan voldoende ruimte is in de ondergrond om de nieuwe nutsleidingen te plaatsen.
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De aanpassingen bestaan dus uit het vervangen van het waterleidingsnet over een lengte
van 930 m en het plaatsen van een noodleiding over een lengte van 200m. De totale
kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 271 088,40 €.

Volgens de beslissing van het bureau van het provinciaal comité van 6-12-2012 vallen de
kosten van de aanpassingswerken voor 60% ( 162 653,04 €) ten laste van het
solidariteitsfonds en 40 % ( 108 435,36 €) ten laste van de stad.

Binnen het project is een krediet voorzien van 50.000 € . Het restant van 58 435,36 € kan
betaald worden met gemeentelijke AIK's waarvan het saldo op vandaag 130 939,19 €
bedraagt.

Concreet betekent dit voor de stad een uitgave van 108 435,36 €. 
De middelen zijn beschikbaar als volgt :
50.000 € binnen  IE-07 07.04.02 0630-00 op rekeningnr. 2289007 en  58 435,36 € te
betalen met AIK's . 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het ontwerp voor de riolerings- en wegeniswerken van Walle werd reeds goedgekeurd in
zitting van de gemeenteraad van 14 oktober 2013.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Het stadsaandeel dat 108.435,36 € bedraagt voor 50.000 € te betalen met krediet voozien
in de investeringsenveloppe IE-07 actie 07.04.02 beleidsitem 0630-00  rekeningnr.
2289007.
Het restant van 58.435,36 € te betalen via de gemeentelijke autonome
investeringskredieten waarvan het saldo op vandaag 130.939,19 € bedraagt.

Adviezen

Johan Vermandere
Advies: Gunstig advies

Motivering: Akkoord

Visum van de financieel beheerder
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1.  

2.  

Visum: Visum verleend

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

1 .
Het voorstel van de Watergroep voor het aanpassen van het waterleidingsnet op Walle met
ref. 10/75/514-2910/14-0/21147 waarin het stadsaandeel geraamd wordt op 108.435,36 €
goed te keuren.

2 .
Te kiezen voor de financiering van het stadsaandeel als volgt :
voor 58.435,36 € met gemeentelijke AIK's te betalen en 50.000 € te betalen met krediet
voorzien op rekeningnr.0630-00 2289007 IE -70

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Walle/Nutsleidingen/Water/Plan aanpassen waterleidingsnet.pdf
Bijlage bij dit besluit: G:/Wegen/Gemeentewegen/Straten met
naam/Walle/Nutsleidingen/Water/Offerte aanpassen waterleidingsnet.pdf

Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Servicepunt

23 2014_GR_00202 2014/867 - Directie ruimte: vervangen
van 2 veegwagens - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het machinepark voor het uitvoeren van veegwerkzaamheden bestaat momenteel uit
compacte veegmachines van 1m³ en uit grote veegmachines van 4 à 5 m³. Met de huidige
beschikbare machines wordt nu soms een te kleine of een te grote machine ingezet voor
bepaalde werkzaamheden. Het is de bedoeling om deze leemte in te vullen door twee
veegmachines van 2m³.

Een veegmachine is een machine, geen voertuig. Dit wil zeggen dat er andere, minder
strenge normen gelden op vlak van ecologie in vergelijking met voertuigen. Doch vraagt de
stad de strengst geldende eisen, met een bijkomende evaluatie van de uitstoot - relevant
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polluenten (CO, HC, NOx en fijn stof) -  van de motor en het brandstofverbruik in de
binnenstad. Dit maakt deel uit van de gunningscriteria bij technische waarde en
operationele kost van de machine.

Argumentatie
De veegwagens W360, W733 en W735 hebben inmiddels een hoog aantal bedrijfsuren.
Hierdoor worden we regelmatig geconfronteerd met defecten en uitval van de machines
waardoor niet alleen de onderhoudkosten oplopen maar ook de betrouwbaarheid en de
dienstverlening in het gedrang komt.

Na levering van de 2m³ veegwagens worden volgende veegmachines uit dienst genomen:
W360 (grote veegmachine 4m³), W733 en W735 (beide 1m³ veegmachines), zodat het
machinepark voor veegwerkzaamheden er als volgt zal uitzien:
2 veegmachines van 1m³; 2 veegmachines van 2m³ en 2 veegmachines van 4m³.

Het bijzonder bestek omvat 3 posten:
post 1: de aankoop van 2 veegmachines geraamd op 279.994,00 euro (incl 21% btw)
post 2 en 3: optioneel onderhoudscontract voor deze machines geraamd op
21.175,00 euro (incl. btw) per machine per jaar voor een periode van 5 jaar.

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs van de veegmachines 65

  Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs

2 Operationele kost 30

  Operationele kost voor één machine (gerekend over een periode van 5 jaar à rato
van 1750 uur per jaar) = Brandstofkost + Onderhoudskost.

Brandstofkost = brandstof verbruik over een periode van 5 jaar à rato van 1750 uur
per jaar. De brandstofprijs gerekend aan de officiële prijs van gewone diesel (witte
diesel) op datum van opening van de offertes.

Onderhoudskost = eenheidsprijs per uur van het onderhoudscontract gerekend over
een periode van 5 jaar à rato 1750 uur per jaar)

Regel van drie;

Score offerte = (prijs laagste operationele kost / prijs operationele kost kandidaat) x
gewicht van het criterium.

3 Onderhoudsinterval 10
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  Aan de hand van de tabel onderhoudsintervallen wordt het totaal gemaakt van het
aantal uren de veegwagen buiten dienst is (voor onderhoud) gedurende de periode
van 5 jaar.

Score offerte = (laagste aantal uren buiten dienst / aantal uren buiten dienst
kandidaat) x gewicht van het criterium.

4 Service en dienst na verkoop 10

  Dit wordt beoordeeld via het principe van:

SLECHT=0 / MATIG= 4 / GOED= 6 /ZEER GOED= 10

Wordt geëvalueerd bij nazicht van de offerte.

5 Technische waarde 30

  De criteria worden beoordeeld via het principe van:

SLECHT=0 / MATIG= 10 / GOED= 20 / ZEER GOED = 30

Onder andere volgend aspecten worden geëvalueerd

- algemeen concept

- toegankelijkheid voor onderhoud zowel dagelijks nazicht als grotere
onderhoudswerken.

- wisselsysteem van borstels

- veegkwaliteit

- bescherming tegen overbelasting/oververhitting

- veiligheid

- manoeuvreerkenmerken

Wordt geëvalueerd zowel tijdens de demonstratie als bij nazicht van de offerte.

6 Gebruiksvriendelijkheid 30

  De criteria worden beoordeeld via het principe van:

SLECHT=0 / MATIG= 10 / GOED= 20 / ZEER GOED = 30

Onder andere volgend aspecten worden geëvalueerd
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- Ergonomie (in- en uitstappen, zichtbaarheid instrumenten, zichtbaarheid rondom,
bereikbaarheid bedieningsorganen).

- Comfort van operator (zitcomfort, type vering zetel, demping van trillingen bij
werken en transport, verwarming / airco / ventilatie)

- Bedieningsgemak; (logica van de bediening, en plaatsing van de
bedieningsorganen.)

- ledigen en reinigen van vuilcontainer,

- reinigen van vuilfilters

- algemeen dagelijks reiniging en onderhoud van machine.

Wordt geëvalueerd zowel tijdens de demonstratie als bij nazicht van de offerte.

7 Waarborg 20

  De aanbieder met het beste waarborg krijgt de maximum score. De anderen krijgen
een score in verhouding tot de maximum score.

8 Leveringstermijn 5

  Regel van drie; Score offerte = (kortste leveringstermijn / leveringstermijn offerte) *
gewicht van het criterium leveringstermijn

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.

Financiële informatie
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1.  
2.  

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
De uitgaven worden geraamd op 231.400,00 euro exclusief btw (of 279.994,00 euro incl
btw) op volgende budgetsleutel: 2015 / GBB-CBS / 0200-01 / 2430200 / IE-14. 

Gezien de leveringstermijn van deze veegwagens minstens drie maand zal bedragen, zal
de levering pas gebeuren in het jaar 2015.
Het bedrag van 280.000,00 euro is voorzien binnen het verbinteniskrediet van
2.471.605,00 euro van de meerjarenplanning.  

Het onderhoudscontract, voor beide veegwagens samen, wordt geraamd op
35.000,00 euro exclusief btw (of 42.350,00 euro incl btw) per jaar en dit voor een periode
van 5 jaar (vanaf ten vroegste 2015) en dit op budgetsleutel GBB-CBS / 0119-01 /
6160300.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Motivering:

 

Visum 2014.147

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0200-00/2430200/IE-14 - uitgave:
279.994,00 EUR - voorzien in meerjarenplan: 280.000,00 EUR

De uitgaven voor 2015 en volgende dienen opgenomen te
worden door de desbetreffende dienst in de voorstellen van
opmaak meerjarenplan en budget 2015 en volgende.

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

1 .
de voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bijzonder bestek 2014/867.

2 .
als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerteaanvraag (europese publicatie)

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014867_2014_07_22_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: 2014867_Raming.xls

An Vandersteene
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1.  

Musea en Erfgoed

24 2014_GR_00185 Straatnaamgeving: Boevekerke -
Definitief - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Straatnaamgeving. Kortrijk: Boevekerke.
Straatnaamgeving. Kortrijk: Boevekerke.

Aanleiding en context
Voor de verkaveling gelegen tussen de Schaapsdreef, Ambassadeur Baertlaan en de
Sint-Denijseweg moet een naam voorgesteld worden. De verkaveling bestaat uit een weg,
een voetweg en twee pijpekoppen. In de gemeenteraad van juni 2012 werd de naam
Boevekerke principieel goedgekeurd.

Argumentatie
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.

Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.

Het advies van de cultuurrad is positief.

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.

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

1 .
het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie voor de nieuwe verkaveling tussen
de Schaapsdreef, Ambassadeur Baertlaan en de Sint-Denijseweg op Hoog Kortrijk definitief
goed te keuren: Boevekerke.

Bijlagen
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1.  

2.  

Bijlage bij dit besluit: advies straatnamen Wikingerpad, Dokter Vermeirestraat,
Boevekerke.doc
Bijlage bij dit besluit: AANKONDIGING Openbaar onderzoek Boevekerke.doc

8 september 2014 20:37 — Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 20:39 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
8 september 2014 20:40 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

Welzijn

25 2014_GR_00186 Flankerend onderwijsbeleid -
Samenwerkingsovereenkomst Time-out
tussen stad Kortrijk, Groep Intro en
Oranjehuis - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Situering

Time-out wordt al een aantal jaren toegepast in Vlaanderen en ook in Kortrijk.

Het is een methodiek waarbij leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school,
helemaal gedemotiveerd zijn en niet meer naar behoren functioneren of permanent
storend gedrag vertonen, verschillende dagen tot weken uit de school worden gehaald en
apart worden begeleid, met als doel hen terug gemotiveerd op de schoolbanken te krijgen.
Het is een middel om vroegtijdige schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom tegen te
gaan en wordt ook gehanteerd om spijbelproblematiek aan te pakken.

In Kortrijk worden sedert een 5-tal jaar Time Out projecten uitgevoerd door Groep Intro,
en vzw Oranjehuis Ligand. Groep Intro staat in voor de lange time-out, vzw Oranjehuis
staat in voor de korte time-out en herstelgerichte trajecten op maat van de school. Naast
de trajecten voor de jongeren, zetten beide aanbieders ook in op het versterken van de
schoolteams door het aanbieden van vormingen rond herstelgericht werken, nazorg in de
scholen en expertise-uitwisseling met leerkrachten en leerlingenbegeleiders.

Om deze projecten mogelijk te maken ondersteunt de stad Kortrijk reeds verschillende
jaren Groep Intro en vzw Oranjehuis voor de uitvoering van Time Out projecten met
leerlingen van de Kortrijkse secundaire scholen. Ook de Kortrijkse scholengemeenschappen
investeren eigen middelen om voldoende aanbod van time-outtrajecten te realiseren in
Kortrijk.

Maatschappelijke context

Naast de problemen die spijbelen en onhandelbaar gedrag teweeg brengen voor de
leerlingen en de klaspraktijk, zijn vooral de lange termijn gevolgen hiervan een probleem.
Spijbelen, schoolmoeheid, onhandelbaar gedrag, ... gaan hand in hand met
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‘ongekwalificeerde’ uitstroom’. Jongeren die hun schoolloopbaan zonder diploma
beëindigen, zouden een grotere kans hebben op latere werkloosheid en afhankelijkheid
van uitkeringen. De persoonlijke, familiale en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn
nauwelijks te overzien. Daarom wil de stad via time-out projecten uitsluiting van jongeren
op school voorkomen.

Recente cijfers over voortijdig schoolverlaten in Vlaanderen zijn alarmerend. In Kortrijk
lag het percentage vroegtijdige schoolverlaters in 2010 op In België en zelfs Europa16%! 
ligt het gemiddelde lager dan in Kortrijk (12% en 12,8%).

Resultaten van huidige trajecten.

In de verschillende time-out trajecten werden gedurende het schooljaar 2011-2012 62
trajecten effectief opgestart (korte en lange trajecten). Daarvan konden 36 jongeren na 
het traject terug naar school of behaalden ze een certificaat of diploma. Gezien het hier om
jongeren met echt grote problemen en moeilijkheden gaat is dit een zeer behoorlijk
resultaat. Het gaat om een groep die zonder deze inspanningen het risico liep om
ongekwalificeerd uit te stromen met alle verdere gevolgen vandien.

Argumentatie
In het PNK staat dat er specifieke aandacht zal gaan naar kansengroepen om
schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en dat spijbelen zal
aangepakt worden omdat dit een belangrijk maatschappelijk probleem is dat de kansen
van jongeren ondergraaft.

Op de onderwijstafels met het secundair onderwijs – overleg met alle actoren - (omtrent
de heroriëntering van initiatieven flankerend onderwijs) werd het belang van projecten als
Time Out door de onderwijsinstellingen sterk onderstreept.

Ondersteuning van time-outprojecten staat ook opgenomen in het SMJP.
Beleidsdoelstelling 2: Een stad die verjongt en vergroent. 
Actieplan 2.2: Kortrijk Onderwijsstad
Actie 2.2.5: Flankerend onderwijsbeleid: scholen ondersteunen in het bestrijden van
armoede, het creëren van gelijke kansen en het versterken van de deelname aan het
onderwijs onder andere door het ondersteunen van een time-outproject en van brede
scholen.

Tot op heden werden de time-outtrajecten uitgevoerd door Groep Intro en vzw Oranjehuis.
De samenwerking en het aanbod van deze partners werd door de onderwijspartners als
positief ervaren. De stad en de scholen wensen de samenwerking met de huidige
aanbieders verder te zetten en verder te verfijnen.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
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1.  

Ja

Financiële informatie
50 000 euro/schooljaar voorzien: 46.250 euro voor Groep Intro, 3.750 euro voor vzw
Oranjehuis.

50% in november en 50% in mei.

50.000 euro

2014 02.02.05 0880-00 6483000 IE-GEEN

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.

1 .
de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk, Groep Intro en vzw Oranjehuis goed
te keuren, zoals opgenomen in bijlagen.

2 .
De directie Welzijn opdracht te geven voor de opvolging van de
samenwerkingsovereenkomst.

3 .
De directie Financiën opdracht te geven voor de uitbetaling van de toelage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsovereenkomst Time-Out.docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen:
Stadsbestuur Kortrijk, vzw Groep Intro West-Vlaanderen en vzw Oranjehuis 

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

Artikel 1: Wie
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

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

- anderzijds vzw Groep Intro West-Vlaanderen
met zetel te Kortrijk Filips van de Elzaslaan 35
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Johan Gaudissabois, directeur,
hierna genoemd Groep Intro

- en vzw Oranjehuis 
met zetel te Heule Moorseelsestraat 146
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sabine Bourgeois, directeur,
hierna genoemd Oranjehuis

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)

• doelstelling 2: een stad die verjongt en vergroent. Meer bepaald kadert deze overeenkomst in 
het lokaal flankerend onderwijsbeleid dat focust op het realiseren van gelijke onderwijskansen 
van alle leerlingen. We willen inzetten op het voorkomen van schoolachterstand en 
ongekwalificeerde uitstroom. Daarnaast heeft deze overeenkomst ook invloed op de aanpak 
van het spijbelen.  

Het stadsbestuur voorziet een basistoelage voor Groep Intro vzw en vzw Oranjehuis voor de realisatie 
van volgende doelstellingen in samenwerking met de Kortrijkse secundaire scholen: 

Realiseren van herstelgerichte klastussenkomsten en time-outprojecten in de Kortrijkse secundaire 
scholen om volgende doelstellingen te realiseren:

- Risico op schooluitval verlagen en de band met de school behouden of versterken: de 
(her)aansluiting met onderwijs verzekeren, bij voorkeur binnen de bestaande school en 
richting, tenzij uit de time-out blijkt dat dit niet opportuun is voor de leerling. Daaruit 
voortvloeiend wil het project eveneens ongekwalificeerde uitstroom voorkomen/beperken.  

- Reductie van de gedragsproblematiek en neutralisering van probleemsituaties. Ernstige 
spijbelproblematieken kunnen door middel van een time-out traject worden aangepakt. 

- Instroom naar intensievere vormen van hulpverlening voorkomen. 
- Ondersteunend en versterkend werken voor het schoolteam: door het schoolteam te 

betrekken in de klastussenkomsten en het time-outtraject van individuele leerlingen, wordt het 
schoolteam ook versterkt in hun de omgang met andere leerlingen met gelijkaardige 
problemen en wordt hun expertise op dit vlak verhoogd.
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Ook alle Kortrijkse scholengemeenschappen investeren eigen werkingsmiddelen (13 lesuren) voor de 
realisatie van de lange time-out.

Naast de lokale investeringen van stad Kortrijk en de scholengemeenschappen, worden vanuit 
Vlaanderen ook middelen voorzien voor de realisatie van korte en lange time-outtrajecten. 
Op die manier vullen lokale en bovenlokale toelagen elkaar aan om een volledig spectrum van 
preventieve acties te 

Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling
Voor Oranjehuis:
- Trekken van de stuurgroep Time-Out waar het project grondig geëvalueerd wordt met de 
onderwijspartners en het stadsbestuur om blijvend aan hun noden tegemoet te komen. (minimum 2 
overlegmomenten per schooljaar)
- Aantal klastussenkomsten of flexibele trajecten op maat (minimum 10 per schooljaar, naargelang de 
vraag).
- Jaarlijks evaluatieverslag met beschrijving van

- een stand van zaken over het aantal uitgevoerde interventies (betrokken scholen, aantal 
jongeren, geslacht, leeftijd, aanleiding time-out)
- een bondig verslag over de bereikte resultaten en de wijze waarop de doelstellingen worden 
bereikt (schoolsituatie voor en na time-out)

Voor Groep Intro
- Aantal lange time-outs (capaciteit van 150 weken begeleiding voorzien en streven naar optimale 
benutting van de capaciteit).
- Aantal instapdata voor lange time-outs (minimum 5 per schooljaar) 
- Rapportage waaruit blijkt dat de scholen betrokken worden in de time-outtrajecten en dat de nazorg 
in de scholen ondersteund wordt. 
- Rapportage waaruit blijkt dat time-outtrajecten flexibel en op maat van de jongeren zijn. 
- Jaarlijks evaluatieverslag met beschrijving van

- een stand van zaken over het aantal uitgevoerde interventies (betrokken scholen, aantal 
jongeren, geslacht, leeftijd, aanleiding time-out)
- een bondig verslag over de bereikte resultaten en de wijze waarop de doelstellingen worden 
bereikt (schoolsituatie voor en na time-out)

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid
Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur in de 
periode 2014-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 46.250 euro voor Groep Intro en 
een jaarlijkse nominatieve toelage van 3.750 euro voor Oranjehuis 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.

Artikel 5: Rapportering
Groep Intro en Oranjehuis zullen jaarlijks aan het stadsbestuur afzonderlijk 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 oktober na het vorige schooljaar:

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking 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.

- Groep Intro en Oranjehuis zullen eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het 
stadsbestuur kan vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen.
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Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten
Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen (onder voorbehoud van een 
goedgekeurd budget):

Voor Groep Intro:
De toelage van 46.250 euro zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE74 7765 9172 9807 
op naam van: Groep Intro West-Vlaanderen.

Voor Oranjehuis:
De toelage van 3.750 euro zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE73 4600 8015 3160 op 
naam van: vzw Oranjehuis.

50% van het jaarbedrag wordt uitbetaald in november en 50% van het jaarbedrag wordt uitbetaald in 
mei. 

Bij wijziging van het rekeningnummer melden Groep Intro en Oranjehuis dit onmiddellijk schriftelijk aan 
het stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst
Voor het stadsbestuur: Britt Bekaert
Voor Groep Intro: Wouter Verschaeve
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
De stad en de partners evalueren jaarlijks de uitvoering van het convenant in juni, in de stuurgroep. In 
onderling akkoord kunnen alle partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen.

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

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst
- De convenant gaat in vanaf schooljaar 2014-2015 tot en met schooljaar 2018-2019. De 

samenwerking geldt dus voor maximum 5 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 31 augustus van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van 
Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een 
evenredig deel van de toelage door Groep Intro of Oranjehuis 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 
(in overleg met Groep Intro en Oranjehuis). Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak 
van een eventueel nieuwe overeenkomst.

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

De stadssecretaris De burgemeester
Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne

Namens Groep Intro
Johan Gaudissabois Wouter Verschaeve 
Directeur Coördinator Time-out

Namens Oranjehuis
Sabine Bourgeois Joke Huysentruyt 
Directeur Coördinator Time-out
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8 september 2014 20:42 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
8 september 2014 20:42 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

Philippe De Coene
Staf

26 2014_GR_00187 Samenwerkingsovereenkomst Stad /
OCMW en Quindo vzw - Goedkeuren -

Beschrijving

Aanleiding en context
Quindo vzw is een community media-lab waar Kortrijkse jongeren kunnen experimenteren
met alle vormen van media. Ze krijgen er de tools om crossmediale vaardigheden aan te
leren en te presenteren op een onlineplatform waarvan streaming radio de kern vormt.
Quindo wil hét toonaangevende jongerencommunicatiekanaal zijn waarop alle Kortrijkse
jongeren via innovatieve en interactieve mediavormen met elkaar communiceren over
muziek en informatie die voor hen relevant is. 
De berichtgeving van Quindo is onafhankelijk en kritisch, maar altijd constructief, want het
medialab wil actief meewerken aan de positieve beeldvorming van Kortrijk als stad waar
het aangenaam wonen, werken en studeren is. Zo wil Quindo jongeren stimuleren deel te
nemen aan het sociaal-cultureel leven in de stad en een wegwijzer zijn doorheen de
Kortrijkse vrijetijdskalender. Samenwerking tussen Stad, OCMW en Quindo kan daarom
een belangrijke meerwaarde opleveren. 
.

Argumentatie
Samenwerkingsovereenkomst
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst vormt de expliciete formalisering van volgende
acties uit het Strategisch Meerjarenplan van Stad / OCMW (punt 1) en UIT het
Armoedebestrijdingsplan van het OCMW (punt 2):
1. Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo als
medialab, educatieplatform en communicatiekanaal, onderdeel van beleidsdoelstelling 'Een
stad die luistert en dialogeert'. OCMW wil bovendien een laagdrempelige
communicatie verzorgen naar de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

2. Uitbouwen van een doorgedreven activeringsbeleid, specifiek ten aanzien van
maatschappelijk kwetsbare jongeren, onderdeel van het Armoedebestrijdingsplan van het
OCMW. Quindo is een radio die mensen samenbrengt in Kortrijk en media gebruikt om
mensen sterker te maken.    

Daarnaast draagt deze samenwerking indirect bij tot diverse andere doelstellingen uit het
Strategisch Meerjarenplan:
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1. Een stad die verjongt en vergroent 
2. Een stad met veel goesting en ambiance
3. Een stad die verenigt en verbindt.

De samenwerkingsovereenkomst concretiseert genoemde acties, omschrijft de
ondersteuning door de Stad en het OCMW, legt de criteria vast voor de beoordeling van de
realisatie van de doelstellingen / acties, bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten en de
rapportering. 

Concreet ondersteunen Stad en OCMW Quindo vzw op de volgende manier: 
- Stad: een jaarlijkse nominatieve toelage van € 25.000 en diverse vormen van logistieke
ondersteuning; voor 2014 wordt deze toelage
  pro rata verrekend volgens de startdatum van de samenwerkingsovereenkomst, zijnde 1
september 2014 (4/12 jaar): € 8.333
- OCMW: een jaarlijkse nominatieve toelage van € 50.000; voor 2014 wordt deze toelage
pro rata verrekend volgens de startdatum van 
  de samenwerkingsovereenkomst, zijnde € 16.667.
Deze toelagen gelden voor de periode 2015-2019, mits een jaarlijks positieve evaluatie. 

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
€ 8.333 op 0750-03 6493000 (Quindo vzw)

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
30 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn, P. De
Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne,
P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
5 onthoudingen: C. Depuydt, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .

85 / 89
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  

1 .
1. De samenwerkingsovereenkomst in bijlage, die integraal deel uitmaakt van de
beslissing, goed te keuren

2. Een jaarlijkse nominatieve toelage van € 25.000 ter beschikking te stellen van Quindo
vzw; voor 2014 is de toelage pro 
    rata bepaald op € 8.333, volgens de startdatum van de samenwerkingsovereenkomst (1
september, zijnde 4/12 jaar); en dit onder voorbehoud van beschikbare kredieten binnen
het budget.

3. Akte te nemen van de jaarlijkse nominatieve toelage van € 50.000 door OCMW aan
Quindo vzw; voor 2014 is deze toelage 
    pro rata bepaald op € 16.667 , volgens de startdatum van de
samenwerkingsovereenkomst (1 september, zijnde 4/12 jaar).

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 20140908_Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019_Vzw
Quindo definitief.pdf

Welzijn

27 2014_GR_00208 Taal en geletterdheid - Vrijstelling
retributie stadsgebouwen voor lessen
Nederlands - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_01634 - Actieplan taal en geletterdheid - Ter beschikking stellen van
stadsinfrastructuur voor lessen Nederlands - Goedkeuren

Aanleiding en context
De centra voor volwassenenonderwijs Hitek en Drie Hofsteden, alsook Open school, krijgen
voor schooljaar 2014-2015 meer middelen vanuit de Vlaamse overheid om extra
Nederlandse lessen voor anderstaligen te organiseren. Deze maatregel komt er naar 
aanleiding van de uitbreiding van het verplichte inburgeringstraject. Tot nu zijn
inburgeraars verplicht om taalniveau 1.1 te halen, vanaf september wordt dat taalniveau
1.2.

De extra middelen voor de scholen betekenen een uitbreiding van het aanbod voor
anderstaligen in Kortrijk en stellen de scholen ook voor een organisatorische uitdaging. De
extra middelen zijn er voor de tewerkstelling van lesgevers, er zijn weinig tot geen
middelen voor de omkadering voorzien. Daarom wordt de steun van de lokale overheid
gevraagd. Deze steun moet zich vertalen in het gratis ter beschikking stellen van
leslokalen.

Argumentatie
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1.  

Argumentatie
Taalbeleid is een van de prioriteiten van de Stad Kortrijk, dat blijkt ook uit het actieplan
taal en geletterdheid (2013-2019). Ondersteuning van het volwassenenonderwijs in functie
van het verwerven van het Nederlands is een duidelijke beleidskeuze van het stadsbestuur.
Het voorstel is om gedurende schooljaar 2014-2015 voor elke school een gratis lokaal ter
beschikking te stellen. Normaal moet een retributie betaald worden bij het gebruik van
deze lokalen. Aangezien het initiatief aansluit bij het actieplan taal en geletterdheid van de
stad en aangezien de initiatiefnemers geen vergoeding krijgen voor bvb. het huren van
lokalen willen we de organisatoren vrijstellen van deze retributie. Concreet gaat het over
een vrijstelling voor:

CVO Drie Hofsteden en Centrum voor Basiseducatie (open school) bij gebruik van
lokalen in het Groeningeheem
CVO Hitek bij gebruik van lokalen in het conservatorium.

Het voorstel is om in het retributiereglement een algemene vrijstelling te voorzien voor
erkende onderwijsinstellingen die cursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2) inrichten.

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.

1 .
Het retributiereglement 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013
als volgt te wijzigen: gratis lokalen aan te bieden aan erkende instellingen die cursussen
Nederlands voor anderstaligen (NT2) inrichten.

Deze wijziging vormt een addendum aan het algemeen retributiereglement 2014 en wordt
op het einde van het jaar opgenomen in het algemeen retributiereglement 2015.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: retributies2014_definitief_v2.pdf

Default
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

HD 1 2014_GR_00210 Fracties in de gemeenteraad - Uittreden
uit de Vlaams Belang-fractie - Aktename

Beschrijving

Aanleiding en context
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1.  
2.  

Dit punt dat bij aanvang van de zitting bij hoogdringendheid aan de agenda werd
toegevoegd, wordt behandeld voor punt 28 'Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Voorstel
tot aanschaf van mega borden "snelheidsbeperking duidelijk genoeg?".

Mevrouw I. Verschaete en de heer M. Seynaeve werden beiden bij de verkiezingen van 14
oktober 2012 verkozen op de lijst Vlaams Belang.

Met brief van 4 september 2014, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, delen de
raadsleden I. Verschaete en M. Seynaeve mee dat zij uit de Vlaams Belang-fractie treden
en met onmiddellijke ingang als onafhankelijken zullen zetelen in de gemeenteraad.

Zij verzoeken tevens om dit voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 8
september 2014.

Argumentatie
Het komt aan de gemeenteraad toe om er akte van te nemen wanneer raadsleden formeel
meedelen dat zij uit hun oorspronkelijke fractie treden.

Juridische grond
We verwijzen hierbij tevens naar de artikels 38 en 39 van 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.

1 .
er akte van te nemen dat de raadsleden I. Verschaete en M. Seynaeve uit de Vlaams
Belang-fractie treden en met onmiddellijke ingang als onafhankelijken zetelen in de
gemeenteraad. 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief ivm uittreden uit Vlaams Belang fractie, d.d.
04.09.2014.pdf

Aanvullende punten
Voorstellen en resoluties

BESLOTEN ZITTING

Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Projecten
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30 2014_GR_00207 Stadspersoneel : contractuele
aanstellingen. - Terbeschikkingstelling
personeelslid van het OCMW. -
Goedkeuren

8 september 2014 23:14 — De voorzitter sluit de zitting
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