
Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 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; de heer Stefaan De Clerck,
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune,
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens,
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete,
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu,
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw
Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel
Weydts, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly
Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias
Vandemaele
De heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
De heer Sliman You-Ala, raadslid

13 oktober 2014 19:07 — De voorzitter opent de openbare zitting
13 oktober 2014 19:08 — Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
13 oktober 2014 19:08 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
- : S. You-Ala, raadslidVerontschuldigingen

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

29 Voorstel tot beslissing van raadsleden Arne Vandendriessche, Stefaan De Clerck: om
een straat/park/plein te vernoemen naar Dhr. SECCHI

30 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Vrijstelling kosten ‘inname
openbaar domein’ in functie van renovatie

31 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Vraag m.b.t. de bescherming van de
open ruimte in onze Stad

32 Interpellatie van raadslid Filip Santy: Welzijnsconsortium en OCMW-Vereniging
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33 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Communicatie en mobiliteit

 

- Activiteiten
Volgende activiteiten staan gepland:

° 14 oktober: 19 uur – huldiging individuele sporters – Gotische zaal 
° 16 oktober: VVSG Trefdag – ICC Gent
° 17-26 oktober: Biënnale Interieur - Kortrijk Xpo
° 21 oktober: eerste steenlegging nieuw woonzorgcentrum Houtmarkt.
16u15: start optocht aan woonzorgcentrum in de Groeningestraat, via residentie Gulden
Sporen in de Gentsestraat, tot aan de Houtmarkt
17u: eerste steenlegging en onthulling nieuwe werfdoeken met als thema “gastvrijheid”
17u45: receptie in Academie
° 23 oktober: 19 uur – ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van
Imog op 16 december is er een toelichtingsvergadering samen met Leiedal, Psilon en WIV
° Distributienetbeheerder Gaselwest en de financieringsintercommunale Figga organiseren
infosessies voor gemeenteraadsleden op volgende data en locaties:

dinsdag 14 oktober 2014 om 18.00 uur 
in Businesslounge Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare

of

dinsdag 21 oktober 2014 om 18.00 uur 
in Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455 te 8520 Kuurne

of

donderdag 23 oktober 2014 om 18.00 uur 
in Domein De Lissewal, Bolle Meerstraat 28 te 8906 Elverdinge

Het gaat onder meer over

De exit van Electrabel (vóór einde 2014) uit het Vlaamse gemengde distributienetbeheer
en de overeenkomst op niveau sector, de financiering, de mogelijkheid om deel te
nemen aan kapitaalverhoging, de statutenwijzigingen …

Het einde van de participatie van de openbare sector in Electrabel Customer Solutions
en Wind4Flanders;

Overige statutenwijzigingen.

° 9 november: 10 uur – intrede van de sint – Budapark (in namiddag sintshows in
Schouwburg)

-Stukken ter tafel:
°bulletin van vragen en antwoorden 
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- Mededelingen

- Bij besluit van 17 september 2014 heeft de gouverneur de jaarrekening over het boekjaar
2013 van het OCMW goedgekeurd.

- Naar aanleiding van een vraag van raadslid S. Vanneste zullen voortaan de verslagen van
de raadscommissies gepubliceerd worden op de website na de gemeenteraadszitting zelf.

-Goedkeuring verslag
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 08 september 2014 ligt ter goedkeuring voor.

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over deze notulen.
De notulen van de zitting van 08 september 2014 zijn derhalve goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

1 2014_GR_00213 Immobiliën (GB 1267) - Vroegtijdige
stopzetting erfpachtovereenkomst stad -
OCMW voor een gedeelte van de
linkervleugel van het RVT St. Jozef
gelegen Condédreef te Kortrijk
(kinderopvang.) - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_01026 - Immobiliën (GB 1267-1337-1347) - Immobiliaire transacties naar
aanleiding van de overdracht van de kinderopvang van de stad naar het OCMW Kortrijk.

Aanleiding en context
In zitting van de gemeenteraad d.d. 11 december 2006, punt 1.27., werd ingestemd met
de inerfpachtneming door de stad, om reden van openbaar nut, van een gedeelte van de
linkervleugel van het RVT St. Jozef gelegen Condédreef te Kortrijk voor de realisatie van
het Centrum voor Kinderopvang. De akte tot vestiging van een erfpachtrecht werd
verleden op 01 februari 2007.

In het kader van de uitvoering van de engagementen opgenomen in het Plan Nieuw
Kortrijk werken de stad en het OCMW samen aan één sociaal beleid.  Daarbij werd beslist
om de exploitatie van de stedelijke kinderopvang over te dragen naar het OCMW en dit
vanaf 01 januari 2014.
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Deze beslissing heeft ook een aantal immobiliaire transacties tot gevolg, onder andere voor
het Centrum voor Kinderopvang gelegen Condédreef te Kortrijk.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 19 mei 2014, punt 15,
principieel, dit is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en het
niet-schorsen en/of - vernietigen door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de
vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst d.d. 01/02/2007 tussen de stad en
het OCMW Kortrijk voor het gebruik van de linkervleugel van het RVT "St.-Jozef" gelegen
Condédreef 16 te Kortrijk per 01/01/2014.

Argumentatie
De eigenaar en de gebruiker zijn nu één en dezelfde instantie geworden, waardoor de
erfpachtovereenkomst d.d. 01 februari 2007 eigenlijk overbodig is geworden. Een
erfpachtovereenkomst kan enkel voortijdig stopgezet worden door middel van een
notariële akte minnelijke verbreking erfpachtrecht. 

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 de vroegtijdige beëindiging van het erfpachtrecht door de stad jegens
het OCMW voor het gebruik van de linkervleugel van het RVT "St.-Jozef" gelegen
Condédreef 16 te Kortrijk en dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte minnelijke
verbreking erfpachtrecht, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is
opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: BeslissingGR d.d. 11december2006, punt 1.27.pdf
Bijlage bij dit besluit: Akte erfpacht d.d. 01februari2007.pdf
Bijlage bij dit besluit: BeslissingCBS d.d. 19mei2014, punt 15.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerp akte minnelijke verbreking erfpachtrecht.pdf
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2 2014_GR_00220 Immobiliën (immo 2003/033) - Wijziging
ontwerp van akte vestiging erfpachtrecht
op grond gelegen Kortrijk-Weide te
Kortrijk. - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_GR_00093 - Immobiliën (immo 2003/033) - Inerfpachtgeving 2.572m² grond
gelegen Kortrijk-Weide. - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 12 mei 2014, punt 12, ingestemd met de
inerfpachtgeving van 2.572m² stadsgrond gelegen op Kortrijk-Weide te Kortrijk aan de
CVO's, om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de oprichting van een
gecentraliseerd schoolgebouw dienstig voor volwassenenonderwijs.

Na deze goedkeuring door de gemeenteraad, werden er door DBFM-vennootschap een
aantal bemerkingen geformuleerd op het goedgekeurde ontwerp van akte. Aangezien deze
vennootschap zal instaan voor het ontwerp, de bouw, het dertigjarig eigenaarsonderhoud
en de financiering van de infrastructuur die op het goed van de erfpacht zal opgericht
worden, werd er door de CVO's in een brief d.d. 25 augustus 2014 gevraagd om de
gevraagde aanpassingen op te nemen in de tekst van het ontwerp van akte en opnieuw
aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.

Het betreft de volgende aanvullingen/wijzigingen:

-Het voorwerp van de erfpacht wordt uitgebreid met de 2 overkappingen, zodat de
oppervlakte van 25a 72ca naar 26a 61ca wordt gebracht.

-Bij de bestemming van het goed wordt uitdrukkelijk vermeld dat de erfpacht geschiedt
voor de oprichting van een gebouw door de DBFM-vennootschap in het kader van de
inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur en wordt er een korte uiteenzetting opgenomen
over DBFM. Het voorafgaand schriftelijk akkoord van de erfpachtgever is niet vereist voor
werken uit te voeren in functie van het DBFM-project.

-Bij de geplande overdracht van het zakelijk recht van de CVO's naar DBFM is er geen
schriftelijk akkoord van de erfpachtgever meer vereist.

-De bepalingen over de in erfpacht gegeven gebouwen bij natrekking worden geschrapt,
aangezien hier enkel grond in erfpacht wordt gegeven.

-De verhuring aan een derde is ook mogelijk indien dit kadert binnen de doelstellingen van
schoolinfrastructuur zoals opgericht door DBFM.

-De specificatie van bijzondere voorwaarde nr. 6 dat er voor de realisatie van de door de
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algemene stedenbouwkundige verordening vereiste parkeerplaatsen geen extra kosten aan
de erfpachter zullen worden aangerekend.

-De toevoeging van bijzondere voorwaarde nr. 8 waarin de erfpachtgever de mogelijkheid
behoudt om in de grond gelegen onder de overkappingen, eventueel nutsleidingen te
mogen aanleggen.

-De toevoeging van bijzondere voorwaarde nr. 9 waarin er verwezen wordt naar een nog
op te maken overeenkomst met afspraken over de werfzone, de bereikbaarheid en de
eventueel te realiseren nutsleidingen van voorwaarde 8.

Argumentatie
De door DBFM-vennootschap gevraagde wijzigingen zijn belangrijke wijzigingen aan de
inhoud van het eerder goedgekeurde ontwerp van akte. Niet alleen het voorwerp van de
erfpacht wordt uitgebreid, ook een aantal voorwaarden worden aangevuld en/of gewijzigd.

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 openbare stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, A. Weydts, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S.
De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C.
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het aangepast ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht op grond gelegen
Kortrijk-Weide te Kortrijk voor de realisatie van een gebouw door de DBFM-vennootschap
in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, 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 GR 12 mei 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Brief CVO
Bijlage bij dit besluit: Opmetingsplan met overkappingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: Aangepast ontwerp van akte.pdf
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3 2014_GR_00214 Immobiliën (GB 1279) - Eerste
hernieuwing handelshuur stadseigendom
gelegen Rijselsestraat 22 te Kortrijk. -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 11 september 2006, punt 1.4., ingestemd met de
verhuring van de stadseigendom Rijselsestraat 22 aan de bvba Dezitter en vennoten en dit
conform de bepalingen van het voorgelegde ontwerp van handelshuurovereenkomst.

De handelshuurovereenkomst werd ondertekend op 25 september 2006 om in te gaan
vanaf 1 november 2006 en dit voor 9 opeenvolgende jaren, behoudens hernieuwing.

Met een aangetekende brief d.d. 31 juli 2014 vraagt de heer C. Dezitter, zaakvoerder van
bvba Dezitter en vennoten, naar een hernieuwing van zijn handelshuurovereenkomst voor
de stadseigendom gelegen Rijselsestraat 22 (eetcafé PETIT PARIS.)

Argumentatie
Conform artikel 5 van de handelshuurovereenkomst en artikel 13 van de Handelshuurwet,
heeft de huurder het recht om bij voorkeur de hernieuwing van zijn huurovereenkomst te
verkrijgen om dezelfde handel voort te zetten. Dit recht is beperkt tot 3
huurhernieuwingen.

Juridische grond
Handelshuurwet.

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 de eerste hernieuwing van de handelshuurovereenkomst voor de
stadseigendom gelegen Rijselsestraat 22 te Kortrijk en dit conform de voorwaarden
opgenomen in het ontwerp van overeenkomst van huurhernieuwing, waarvan de integrale
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing gemeenteraad d.d. 11september2006.pdf
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Bijlage bij dit besluit: Handelshuurovereenkomst d.d. 25september2006.pdf
Bijlage bij dit besluit: Aangetekende brief bvba Dezitter d.d. 31juli2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpovereenkomst huurhernieuwing.pdf
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13 oktober 2014 19:34 — Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

4 2014_GR_00215 Immobiliën (2010/017) - Kosteloze
overname van gronden gelegen te
KORTRIJK (AALBEKE) -
Moeskroensesteenweg om in te lijven in
het openbaar domein. - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16.12.2013 een
stedenbouwkundige vergunning aan NV BEVEKOM voor het renoveren van dorpswoningen
met annex herberg tot 2 gelijkvloerse handelspanden en 3 duplex-appartementen op de
verdieping, gelegen op een perceel grond in de Moeskroensesteenweg te 8511
KORTRIJK-AALBEKE.

Bij het verlenen van deze stedenbouwkundige vergunning werd als voorwaarde gesteld dat
een eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand in het kader van de heraanleg van
Aalbekeplaats te 8511 KORTRIJK-AALBEKE door de grondeigenaar, de heer Frank
Neirynck, onderschreven diende te worden. In navolging van de stedenbouwkundige
vergunning werd dan ook op 27.02.2014 door de heer Frank Neirynck een eenzijdige
verbintenis tot kosteloze grondafstand onderschreven.

De over te dragen grond is aangeduid op het opmetingsplan dd. 22.04.2014, opgemaakt
door het Bureau Cnockaert.

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

Argumentatie
Op basis van het opmetingsplan dd. 22.04.2014, opgemaakt door beëdigd landmeter A.
Cnockaert van bureau Cnockaert 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 25.07.2014.

Het betreft de overname van 15 ca grond, gelegen Moeskroensesteenweg te 8511
KORTRIJK-AALBEKE, te nemen uit het kadastraal perceel 9e afdeling sectie A nummer 364
S.

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

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

1 .
in te stemmen met de kosteloze overname van 15 ca grond,
gelegen Moeskroensesteenweg  te 8511 KORTRIJK-AALBEKE, te nemen uit het perceel
grond gekadastreerd sectie A nummer 364 S, jegens de heer Frank Neirynck 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 25.07.2014, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: stedenbouwkundige vergunning dd. 16.12.2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: eenzijdige verbintenis dd. 27.02.2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: opmetinsplan dd. 22.04.2014 .PDF
Bijlage bij dit besluit: akte kosteloze grondafstand dd. 25.07.2014.pdf
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13 oktober 2014 19:41 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

5 2014_GR_00216 Bistro nieuw museum (Texture) -
Lastenkohier betreffende de uitbating.
Wijziging - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
Bistro nieuw museum - Lastenkohier betreffende de uitbating. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het lastenkohier betreffende de uitbating van de bistro van het nieuw museum
(Texture) werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 07 april 2014. De
concessie van deze uitbating werd inmiddels gegund door het college van burgemeester en
schepenen en nu vraagt de concessiehoudster een aanpassing van een aantal bepalingen
van het lastenkohier, meer bepaald wat betreft de betalingsmodaliteiten van de
concessievergoeding en de overname van de infrastructuur bij het einde van de concessie.
Voorgesteld wordt hier gedeeltelijk op in te gaan, wat een beslissing van de gemeenteraad
onderstelt.

Argumentatie
In zitting van 07 april 2014 stemde de gemeenteraad in met het voorgelegde ontwerp van
lastenkohier betreffende de uitbating van de bistro van het nieuwe museum (Texture).

Uiteindelijk bleek er maar een kandidaat te zijn voor deze uitbating, namelijk mevrouw
Cindy Monnens uit Kortrijk. Het college besliste dan ook in zitting van 14 juli 2014 deze
concessie toe te wijzen aan mevrouw Monnens conform de voorwaarden van het
lastenkohier en tegen het vast bedrag van 16.000 euro. Hierdoor ontstond een bindende
contractuele relatie tussen partijen.

In zitting van 01 september 2014 stemde het college in met de overdracht van de
concessie van mevrouw Monnens naar de BVBA Luxin uit Kortrijk. Mevrouw Monnens
is zaakvoerder van deze rechtspersoon en is betrokken bij de dagdagelijkse uitbating van
de bistro. 

Met aangetekende brief van 14 augustus 2014 vraagt de concessiehoudster nu een
aanpassing van het lastenkohier wat betreft de betalingsmodaliteiten (maandelijkse
betaling van de concessievergoeding in plaats van trimesteriële betaling). Tevens wordt
een overname(vergoeding) gevraagd bij het einde van de concessie voor de infrastructuur
die zal aangebracht worden in de bistro.

Artikel 2 van het lastenkohier voorziet dat de concessievergoeding trimesterieel betaalbaar
is en telkens voor een vierde vooraf dient te worden betaald op de eerste dag van ieder
trimester. De vraag om maandelijks te mogen betalen doet geen afbreuk aan de essentie
van het lastenkohier en kan ingewilligd worden door het artikel 2§2 als volgt te wijzigen:
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1.  

"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".

Wat de door de concessiehoudster uit te voeren inrichtingswerken (infrastructuur) betreft
is het zo dat hieromtrent uitgewerkte contractuele bepalingen bestaan (artikels 13 en 14).
Zo is in het lastenkohier opgenomen dat de stad reeds een aantal inrichtingswerken heeft
uitgevoerd die ter beschikking worden gesteld van de concessiehoudster. Deze werken
blijven uiteraard stadseigendom. Zeer expliciet is ook voorzien dat de inrichting van de
keuken en de bar te voorzien en te financieren is door de concessiehoudster in functie van
zijn/haar businessplan (Dit is onderdeel van de tegenprestatie die naast de vergoeding in
geld gevraagd wordt van de concessiehoudster). Nergens is voorzien dat de stad bij het
beëindigen van de concessieovereenkomst hiervoor een overnamevergoeding verschuldigd
is. Losse zaken, roerende goederen die de concessiehoudster zou aanbrengen/realiseren in
de bistro blijven dus uiteraard haar eigendom, wat onroerend is door incorporatie komt
door natrekking kosteloos toe aan de stad. Dergelijke overnamevergoeding wordt enkel in
een aantal welbepaalde gevallen expliciet voorzien wanneer de concessiehoudster lopende
de concessie overgaat tot vernieuwing van de (stads)infrastructuur die de stad reeds
aangebracht heeft. Die vernieuwingen moeten uiteraard uitgevoerd worden conform
ontwerpen die desnoods bijgestuurd worden door de stad. Het lijkt niet aangewezen om
hier de gevraagde wijziging van het lastenkohier door te voeren omdat dit ingaat tegen de
essentie van de afspraken waarmede de concessiehoudster uiteindelijk initieel akkoord
ging, blijkens haar bindende offerte. Dergelijke ingrijpende aanpassing zou
trouwens eigenlijk een volledig hernemen van de procedure veronderstellen omdat
dergelijke aanpassing mogelijks zou meebrengen dat er andere gegadigden zijn.

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: Bistro Texture.pdf
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6 2014_GR_00217 Retributiereglement - Retributie voor het
opzoeken van afstammelingen i.f.v. het
verlenen van gegevens uit de
bevolkingsregisters van de laatste 120
jaar - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Sedert het in kracht treden van het nieuwe KB inzake het verstrekken van informatie uit de
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (27 januari 2014), diende er een nieuwe
procedure uitgewerkt te worden. De procedure moet het mogelijk maken vragen van
genealogen en vorsers in de toekomst te beantwoorden.

Argumentatie
In het KB van 5 januari 2014 wordt er gesteld dat de gemeenten een vergoeding van de
kostprijs voor het opzoeken van de betrokkene, diens langstlevende partner of een
afstammeling kunnen vragen. Daar deze opzoekingen soms tijdrovend zullen zijn, wordt er
voorgesteld een retributie van € 10 per opzoeking vast te stellen.

Juridische grond
Het voorstel werd gemaakt op basis van het KB van 5 januari 2014 tot wijziging van het KB
van 16 juli 1992 betreffende "Het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en
uit het vreemdelingenregister" en van de omzendbrief bij het KB inzake "Het vertrekken
van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of
wetenschappelijke doeleinden".

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

Adviezen

Financiën algemeen
Advies: Gunstig advies

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad hoort het amendement van raadslid M. Seynaeve, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Onderzoekers die uitdrukkelijk doen blijken van een historisch of ander wetenschappelijk
belang, worden vrijgesteld van de retributieregeling."

De raad gaat over tot de openbare stemming over dit amendement, waarvan de uitslag
luidt als volgt:
21 nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
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Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, A. Weydts, P. Roosen
16 ja stemmen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C.
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M.
Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
1 onthouding: J. de Béthune

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
een bijkomende retributie vast te stellen van € 10 voor het opzoeken van contactpersonen
in het kader van het verstrekken van informatie uit de
bevolkingsregisters/vreemdelingenregister van de laatste 120 jaar, in addendum aan het
algemeen retributiereglement van 2014.

13 oktober 2014 19:53 — Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting

7 2014_GR_00221 Fluvia - Overeenkomst inzake de dotaties
en verdeelsleutel - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
In verschillende zittingen van de prezoneraad werd overleg gepleegd om tot een begroting
2015 alsook een verdeelsleutel binnen de hulpverleningszone te komen. Hiervoor werd
beroep gedaan op de cijfers aangereikt door de verschillende financieel beheerders van de
hulpverleningszone. Als vooruitstrevende hulpverleningszone werd de ontwerpbegroting
2015 ingepast in een meerjarenplanning 2015-2019.

Argumentatie
Het begrotingsvoorstel 2015 en de meerjarenplanning zijn als volgt tot stand gekomen:

Opstellen van een brandweerbegroting waarin volgende zaken werden meegenomen
Raming van de personeelskost
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van het bestaande kader van administratief, technisch en logistiek personeel;
van het operationeel vrijwillig personeel op basis van de prestaties/interventies
2013 die werden aangeleverd door de brandweerkorpsen van Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Menen, Waregem, Wevelgem en
Zwevegem (inclusief een raming van de meerkost);
van het bestaande operationeel beroepspersoneel (inclusief raming van de
meerkost);
een financiële inspanning om het opleidingsniveau van het vrijwillig personeel op
te krikken;
kosten verbonden aan de nieuwe organisatie en het managementplan van de
toekomstige zonecommandant;
van bijkomend beroepspersoneel om tegemoet te komen aan de nieuwe
arbeidstijdenwet en de risicoanalyse;

Raming van de investeringen (voor 2015 beperkt tot 400.000 euro)
Aan de opbrengstenzijde werd rekening gehouden met een lichte verhoging in de
brandweerretributies die toegeschreven worden aan een nieuw toekomstig uniform
retributiereglement.

Opstellen van een begroting voor de dringende medische hulpverlening waarbij werd
uitgegaan van de bestaande organisatievorm, waarin volgende zaken werden
meegenomen

van het bestaande operationeel beroepspersoneel (inclusief raming van de
meerkost);
van het bestaande operationeel vrijwillig personeel (zonder meerkost);
Raming van de exploitatieuitgaven op basis van de begrotingscijfers 2014;
Raming van de ontvangsten op basis van de begrotingscijfers 2014 (retributies en
toelagen van de FOD Volksgezondheid);
Raming van de personeelskost.

In deze zoektocht naar een evenwichtige verdeelsleutel werden volgende aspecten
meegenomen:

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de berekenings- en
betalingsmodaliteiten van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones (hierna
OKB) waar de berekeningsmodaliteiten gebaseerd zijn op volgende criteria

Residentiële en actieve bevolking
Belastbaar inkomen
Kadastraal inkomen
Risico’s
Oppervlakte

De wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 houdende de
introductie van een tussenkomst van de provinciegouverneur bij ontstentenis van een
akkoord over de gemeentelijke dotatie. Hierin worden ook de volgende criteria
gestipuleerd waarop de gouverneur zich kan baseren:

Residentiële en actieve bevolking
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Belastbaar inkomen
Kadastraal inkomen
Risico’s
Oppervlakte
De gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente
De financiële draagkracht van de gemeente

Met de randbemerking dat aan het criterium “residentiële en actieve bevolking” een weging
van minstens 70% wordt toegekend. Voor de drie jaren die volgen op de integratie van de
brandweer-diensten in de hulpverleningszones, houdt de gouverneur bij het bepalen van
de gemeentelijke dotatie rekening met het passief van de gemeenten inzake de bijdragen
bedoeld in artikel 10, §4, van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming.

Berekeningsmethodieken in andere hulpverleningszones.
De verdeelsleutel voor het gemeentefonds.

Om vervolgens vanuit de begroting 2015 tot een objectieve verdeelsleutel te komen werd
de volgende methodiek gehanteerd. Elke stad of gemeente dient een aandeel te dragen in
de te financieren saldi van de begrotingen (brandweer en dringende medische
hulpverlening (DMH)). 

Het gemeentelijk aandeel in de brandweerbegroting (DotatieBrandweer) werd berekend
volgens de verdeelsleutel: 65% OKB + 35% GF2013[1]
Het gemeentelijk aandeel in de begroting dringende medische hulpverlening
(DotatieDMH) werd berekend als volgt:

de nettokost per dienst werd opgesplitst in twee aandelen:
een aandeel met Fluvia-ritten (binnen de hulpverleningszone)
een aandeel met ritten buiten de hulpverleningszone

de nettokost voor de Fluvia-ritten werd verdeeld over de gemeenten waarbinnen de
ambulance actief was recht evenredig aan het aantal ritten in die gemeente.
de nettokost voor de ritten buiten de hulpverleningszone werd verdeeld op basis van
de verdeelsleutel OKB tussen alle gemeenten

Het totale gemeentelijk aandeel (DotatieGemeente) is de som van voornoemde
bedragen (DotatieBrandweer en DotatieDMH).

De verhouding tussen DotatieGemeente en het totale aandeel wordt vastgelegd in de
zonale verdeelsleutel.

[1] Verdeelsleutel Gemeentefonds voor het jaar 2013

Zodoende werd volgende tabel voor Dotaties 2015 en verdeelsleutel vastgelegd:

  Dotatie Gemeente 2015 Verdeelsleutel

ANZEGEM 308.209,81 3,21%
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AVELGEM 215.263,33 2,24%

DEERLIJK 294.565,89 3,06%

HARELBEKE 685.266,74 7,13%

KORTRIJK 3.582.101,16 37,26%

KUURNE 407.067,56 4,24%

LENDELEDE 132.793,47 1,38%

MENEN 956.393,38 9,95%

WAREGEM 1.041.096,44 10,83%

WEVELGEM 774.501,07 8,06%

ZWEVEGEM 657.005,30 6,84%

SPIERE-HELKIJN 61.310,18 0,64%

LEDEGEM 224.212,74 2,33%

WIELSBEKE 271.827,39 2,83%

  9.611.614,45 100,00%

 
 In de besprekingen om tot deze verdeelsleutel te komen werden volgende
randvoorwaarden overeengekomen:

Vanuit de begroting van de prezone 2014 wordt een éénmalige
investerings/werkingskost voor werken en investeringen in de kazerne van Zwevegem
terugbetaald voor een totale som van maximaal 50.000 euro.
Om de operationele risico’s in voldoende mate te dekken wordt reeds in het opstartjaar
voorzien in bijkomende operationele slagkracht voor de clusteromgeving Waregem.
Een batig saldo op de jaarrekening wordt conform de verdeelsleutel geretourneerd naar
de gemeenten.
De hulpverleningszone Fluvia gebiedt zich tot het opstellen tot een investeringsplan op
lange termijn.

De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.

Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarvoor de dotatie bestemd is.

De dotatie voor het dienstjaar 2015 alsook de financiële verdeelsleutel voor de verdeling
van de kosten van de hulpverleningszone Fluvia dienen te worden vastgelegd.
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Aan de colleges wordt gevraagd om het voorstel zoals hier naar voor gebracht te valideren
zodat de nodige verdere stappen kunnen worden ondernomen. (dotatie 2015 en financiële
verdeelsleutel)

De gemeenteraad zal dan zijn goedkeuring dienen te verlenen aan een overeenkomst die
moet worden afgesloten tussen de verschillende gemeenten die tot de hulpverleningszone
Fluvia behoren.  

 

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de artikelen 68 en 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid; alsook naar het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling
van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Artikel 68 §2 van bovenvermelde wet luidt als volgt:
De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden.
Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het
jaar waarvoor de dotatie bestemd is. Voor de eerste inschrijving van de gemeentelijke
dotatie kan de raad van de prezone beslissen de datum van 1 november 2014 te verdagen
en ten laatste op 1 november 2015 een akkoord bereiken.

Artikel 68 van bovenvermelde wet stelt dus dat voor de financiering van de
hulpverleningszone de gemeentelijke dotatie wordt vastgelegd op basis van een
overeenkomst tussen de betrokken gemeenteraden. De prezoneraden van de
hulpverleningszone Fluvia hebben in hun zittingen van 6 juni, 17 juli, 29 augustus en 17
september 2014 de begroting en meerjarenplanning alsook de verdeelsleutel besproken.
De diverse simulaties werden gemaakt en men is finaal gekomen op een objectief solidaire
benadering van de kosten verbonden aan de brandweer en dringende medische
hulpverlening. Voor wat betreft de kostenverdeling van de dringende medische
kostenverdeling is men uitgegaan van een solidaire spreiding van de kosten daar waar nu
enkel de organiserende gemeente deze kosten ten laste neemt. In het voorstel van
verdeelsleutel werd het aantal ritten per gemeente als basis genomen voor de spreiding
van de kosten verbonden aan de dringende medische hulpverlening.

Artikel 72 van bovenvermelde wet stelt dat wanneer de middelen ontoereikend zijn voor de
financiering van de zone, de verdeelsleutel overeenkomstig artikel 68 dient te worden
toegepast. De prezoneraad is ervan overtuigd dat een snel akkoord over de financiering
duidelijkheid biedt voor alle partijen. Op die manier dient er niet passief afgewacht te
worden welke verdeelsleutel de provinciegouverneur zou opleggen; op die manier wordt
tijd gewonnen om proactief aan zonale projecten te werken. Bijgevolg geven de
verhoudingen van de gesimuleerde dotaties aanleiding tot de verdeelsleutel die voor de
hulpverleningszone van toepassing is.

Bijgevolg wordt een kader geschapen voor de financiële toekomst van de
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1.  
2.  

hulpverleningszone. Op die manier wordt minstens voor de komende legislatuur financiële
zekerheid geboden voor de werking van de hulpverleningszone. Op die manier wordt er
ook duidelijkheid geboden voor de financiële meerjarenplanning van de gemeenten.

 

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 betreffende het vastleggen van een verdeelsleutel in uitvoering van de
artikelen 68, §1 en 72 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Een uittreksel uit de notulen over te maken aan:

- de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I - laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge

- de hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: memo-pzr-26092014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Overeenkomst betreffende het vastleggen van een
verdeelsleutel.docx
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Overeenkomst betreffende het vastleggen van een verdeelsleutel  
in uitvoering van de artikelen 68, §1 en 72 van 

de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
HULPVERLENINGSZONE
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Tussen de hulpverleningszone FLUVIA, hulpverleningszone 3 van de provincie West-
Vlaanderen conform het artikel 10, 3° van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 en de 
gemeenten die hiertoe behoren wordt overeengekomen:

Anzegem, vertegenwoordigd door burgemeester Claude Van Marcke en secretaris wnd 
Sonja Nuyttens, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Avelgem, vertegenwoordigd door burgemeester Lieven Vantieghem en secretaris David 
Claus, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Deerlijk, vertegenwoordigd door burgemeester Claude Croes en secretaris Trees 
Longueville, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Harelbeke, vertegenwoordigd door burgemeester Alain Top en secretaris Carlo Daelman, 
handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Kuurne, vertegenwoordigd door burgemeester Francis Benoit en secretaris Veronique 
Vanhoutte, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Kortrijk, vertegenwoordigd door burgemeester Vincent Van Quickenborne en secretaris 
Geert Hillaert, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Ledegem, vertegenwoordigd door burgemeester Bart Dochy en secretaris Geert Demeyere, 
handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Lendelede, vertegenwoordigd door burgemeester Carine Dewaele en secretaris Christophe 
Vandecasteele, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Menen, vertegenwoordigd door burgemeester Martine Fournier en secretaris Eric Algoet, 
handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Spiere-Helkijn, vertegenwoordigd door burgemeester Dirk Walraet en secretaris Wout 
Lefebvre, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Waregem, vertegenwoordigd door burgemeester Kurt Vanryckeghem en secretaris Guido 
De Langhe, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Wevelgem, vertegenwoordigd door burgemeester Jan Seynhaeve en secretaris Kurt 
Parmentier, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Wielsbeke, vertegenwoordigd door burgemeester Jan Stevens en secretaris Bruno 
Debrabandere, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...
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Zwevegem, vertegenwoordigd door burgemeester Marc Doutreluingne en secretaris Jan 
Vanlangenhove, handelend krachtens beraadslaging van zijn gemeenteraad van ...

Hulpverleningszone Fluvia, vertegenwoordigd door voorzitter Claude Croes en coördinator-
secretaris Tom Dekeyser, handelend krachtens beraadslaging van haar prezoneraad van 26 
september 2014.

Wordt overeengekomen als volgt :

Artikel 1 De dotaties voor het werkjaar 2015 worden vastgelegd als volgt:
DotatieGemeente 2015

ANZEGEM 308.532,82
AVELGEM 215.300,16
DEERLIJK 294.115,40

HARELBEKE 685.308,11
KORTRIJK 3.581.287,54

KUURNE 407.532,45
LENDELEDE 132.640,28

MENEN 956.355,64
WAREGEM 1.040.937,84

WEVELGEM 774.696,12
ZWEVEGEM 657.434,43

SPIERE-
HELKIJN

61.514,33

LEDEGEM 223.950,62
WIELSBEKE 272.008,69

9.611.614,45

Artikel 2 De financiële verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten van de 
hulpverleningszone Fluvia wordt vastgelegd als volgt:

Verdeelsleute
l

ANZEGEM 3,21%
AVELGEM 2,24%
DEERLIJK 3,06%

HARELBEKE 7,13%
KORTRIJK 37,26%

KUURNE 4,24%
LENDELEDE 1,38%

MENEN 9,95%
WAREGEM 10,83%

WEVELGEM 8,06%
ZWEVEGEM 6,84%

SPIERE-
HELKIJN

0,64%

LEDEGEM 2,33%
WIELSBEKE 2,83%
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Verdeelsleute
l

100,00%

Artikel 3 De hulpverleningszone Fluvia zal overschotten bij voorrang aanwenden voor 
compensatie voor rollend materieel en/of huur gebouwen.

Artikel 4 De hulpverleningszone Fluvia zal voor wat betreft de onroerende goederen een 
gebruiksovereenkomst afsluiten met de gemeenten.

Artikel 5 Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.
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Artikel 6 Een kopie van deze ondertekende overeenkomst wordt overgemaakt 
aan:
• de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I – laan 1/5 

bus 6, 8200 Brugge
• de minister van Binnenlandse Zaken, p/a FOD Binnenlandse Zaken, 

Leuvenseweg 1, 1000 Brussel

Opgemaakt in 15 exemplaren, waarbij elke partij een origineel heeft ontvangen, te Deerlijk 
op 26 september 2014

Voor de gemeente Anzegem Voor de gemeente Avelgem
De secretaris wnd,

Sonja Nuyttens

De burgemeester,

Claude Van Marcke

De secretaris,

David Claus

De burgemeester, 

Lieven Vantieghem
Voor de gemeente Deerlijk Voor de stad Harelbeke
De secretaris,

Trees Longueville

De burgemeester, 

Claude Croes

De secretaris,

Carlo Daelman

De burgemeester, 

Alain Top
Voor de stad Kortrijk Voor de gemeente Kuurne
De secretaris,

Geert Hillaert

De burgemeester,

Vincent Van 
Quickenborne

De secretaris,

Veronique Vanhoutte

De burgemeester, 

Francis Benoit

Voor de gemeente Ledegem Voor de gemeente Lendelede
De secretaris,

Geert Demeyere

De burgemeester, 

Bart Dochy

De secretaris,

Christophe 
Vandecasteele

De burgemeester, 

Carine Dewaele
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Voor de gemeente Menen Voor de gemeente Spiere-Helkijn
De secretaris,

Eric Algoet

De burgemeester, 

Martine Fournier

De secretaris,

Wout Lefebvre

De burgemeester, 

Dirk Walraet
Voor de stad Waregem Voor de gemeente Wevelgem
De secretaris,

Guido De Langhe

De burgemeester, 

Kurt Vanryckeghem

De secretaris,

Kurt Parmentier

De burgemeester, 

Jan Seynhaeve
Voor de gemeente Wielsbeke Voor de gemeente Zwevegem
De secretaris,

Bruno Debrabandere

De burgemeester, 

Jan Stevens

De secretaris,

Jan Vanlangenhove

De burgemeester, 

Marc Doutreluingne

Voor de hulpverleningszone Fluvia
De secretaris,

Tom Dekeyser

De burgemeester,

Claude Croes

62 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Informatieve  bijlagen:

Uittreksel uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid:
 HOOFDSTUK II. - Financiering van de hulpverleningszone.

  Art. 67. De zones worden gefinancierd door :
  1° de dotaties van de gemeenten van de zone;
  2° de federale dotaties;
  3° de eventuele provinciale dotaties;
  4° de vergoedingen van de opdrachten waarvan de Koning de terugvordering 
machtigt;
  5° diverse bronnen.
  Zolang de verhouding tussen de middelen die voor de toepassing van deze wet 
worden voorzien door de gemeenten en federale overheid niet gelijk is aan één, 
zullen de gemeenten van een zone, samen, in reële termen niet meer bijdragen dan 
hun actuele bijdrage. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten gehoord, deze 
verhouding op 31 december 2007 alsook de inkomsten- en uitgavenposten die 
worden in aanmerking genomen om de verhouding te berekenen.
  De in het eerste lid, 1°, bedoelde gemeentelijke dotatie kan verminderd worden, 
naar rato van de in het eerste lid, 3° bedoelde provinciale dotaties.

  Art. 68.§ 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald.
§2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de 
raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 
gemeenteraden.
Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan 
het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. Voor de eerste inschrijving van de 
gemeentelijke dotatie kan de raad van de prezone beslissen de datum van 1 
november 2014 te verdagen en ten laatste op 1 november 2015 een akkoord 
bereiken.
§3. Bij gebrek aan dergelijk akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld 
door de provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke 
gemeente :
— de residentiële en actieve bevolking;
— de oppervlakte;
— het kadastraal inkomen;
— het belastbaar inkomen;
— de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente;
— de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente; 
— de financiële draagkracht van de gemeente.
Aan het criterium “residentiële en actieve bevolking” wordt een weging van minstens 
70 % toegekend.

Informatieve bijlage
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De gouverneur brengt elke gemeente op de hoogte van het bedrag van de 
gemeentelijke dotatie waarvoor hij moet instaan, dit ten laatste op 15 december van 
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
Voor de drie jaren die volgen op de integratie van de brandweerdiensten in de 
hulpverleningszones, houdt de gouverneur bij het bepalen van de gemeentelijke 
dotatie rekening met het passief van de
gemeenten inzake de bijdragen bedoeld in artikel 10,§4, van de wet van 31 december 
1963 betreffende de civiele bescherming.
De gouverneur kan beslissen over specifieke betalingsmethoden voor de betaling van 
de gemeentelijke dotaties.
De gemeenteraad kan tegen de beslissing van de gouverneur beroep instellen bij de 
minister binnen een termijn van twintig dagen, te rekenen vanaf de dag na de 
kennisgeving ervan aan de gemeentelijke
overheid. De minister van Binnenlandse Zaken beslist over dit beroep binnen een 
termijn van veertig dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst ervan.
Ten laatste op de laatste dag van deze termijn deelt hij zijn beslissing mee aan de 
gouverneur, de zoneraad en de gemeenteraad. Bij ontstentenis van een beslissing bij 
het verstrijken van deze termijn, wordt het beroep als verworpen beschouwd. De 
beslissing aangaande het beroep geldt als inschrijving in de gemeentebegroting op 1 
november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.
§4. De gemeente stort het bedrag van de vastgestelde gemeentelijke dotatie, met 
toepassing van het huidige artikel, op een op naam van de zone geopende rekening 
bij een financiële instelling. Bij ontstentenis van storting binnen dertig dagen na de in 
§3 bedoelde kennisgeving aan de raad, of bij het verstrijken van de beroepstermijn of 
de beroepsprocedure bedoeld in §3, schrijft de gouverneur van ambtswege het 
verschuldigde bedrag in de begroting van de gemeente in. Dit bedrag wordt op bevel 
van de gouverneur overgeschreven van een door de gemeente die de som 
verschuldigd is geopende rekening bij een financiële instelling naar een door de 
schuldeisende zone geopende rekening bij een
financiële instelling.

  Art. 69.De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 
nadere bepalingen voor de vaststelling en betaling van de federale dotatie, die ten minste in 
twaalfden uitbetaald wordt.
  De federale dotatie bestaat uit een basisdotatie en bijkomende dotaties. 
  De nadere bepalingen inzake de berekening van de federale basisdotatie worden 
vastgesteld, rekening houdende met de volgende criteria voor elke zone :
  - de residentiële en actieve bevolking;
  - de oppervlakte;
  - het kadastraal inkomen;
  - het belastbaar inkomen;
  - de risico's aanwezig op het grondgebied van de zone.
 De bijkomende federale dotaties worden verdeeld op basis van specifieke verdeelsleutels die 
door de Koning worden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

  Art. 70. De Koning kan, binnen de grenzen van de begrotingswetten en onder de door Hem 
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te bepalen voorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
tussenkomen in de financiering van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad via 
de toekenning van subsidies of een specifieke dotatie.

  Art. 71. De besluiten bedoeld in de artikelen 67 tot 70 worden ten laatste binnen de zes 
maanden na hun inwerkingtreding bekrachtigd door een wet.
  Bij gebrek aan bekrachtiging binnen deze termijn, houden deze besluiten op uitwerking te 
hebben.

  Art. 72. Als, na uitputting van de middelen bedoeld in artikel 67, de zone niet over 
voldoende financiële middelen beschikt om de noodzakelijke uitgaven ter uitvoering van 
haar opdrachten te dekken, wordt het tekort gedragen door de gemeenten van de zone 
volgens de verdeelsleutel bedoeld in artikel 68

Informatieve bijlage
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Meerjarenplanning:

Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019
ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12

HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91

LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85

WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62

SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01

LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41

100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57
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13 oktober 2014 19:59 — Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
Rudolf Scherpereel
Werk, Economie, Leren en Toerisme

8 2014_GR_00222 Stadsvernieuwingsproject Overleie -
Wedstrijdreglement
Ondernemerswedstrijd - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Huidig punt wordt samen behandeld met het punt 9 betreffende de renovatiepremie
handelspanden en het punt 14 betreffende de Nu of Nooit premie.

Deze ondernemerswedstrijd, actie 4 i.k.v. cluster 5 'Creative Web', is 1 van de 7 acties 
(cfr. koepelnota "Acties i.k.v. cluster 5 'Creative Web' binnen stadsvernieuwingsproject

) die het ondernemerschap op Buda-Overleie willen stimuleren.Overleie"

De verminderde bereikbaarheid van Overleie en Buda door de Leiewerken heeft het
handelsapparaat aangetast. Dit is duidelijk zichtbaar op de as Overleiestraat-Budastraat die
gekenmerkt wordt door een hoog aantal leegstaande panden. Door het uitrollen van
diverse acties probeert de stad Kortrijk deze negatieve tendens te keren. De acties zijn in
eerste instantie gericht op het behouden en versterken van de bestaande
buurtverzorgende handel.
Om Buda en Overleie op vlak van ondernemen terug uit te bouwen als creatieve omgeving
zullen, via een ondernemerswedstrijd, een aantal nieuwe ondernemers naar het gebied
aangetrokken worden. Op vandaag blijft een zekere aarzeling aanwezig om zich te gaan
vestigen in het gebied. Pas wanneer een kritische massa aan 'gelijkgestemden' aanwezig is
wordt dit interessant om zich in het gebied te vestigen. Dit biedt mogelijkheden tot het
uitbouwen van formele en informele netwerken en samenwerkingsverbanden. Doel van de
wedstrijd is het aantrekken van een aantal sterke concepten/ondernemers die toonzettend
zijn en andere ondernemers ook over de streep te trekken om zich op Buda-Overleie te
vestigen.

Argumentatie
De ondernemerswedstrijd voorziet in een regionale en nationale bekendmaking en moet
Kortrijk profileren als creatieve stad (cfr. We are creators). Na een uitgebreide
bekendmaking en een  op 13-14 december 2014 (waarbij kandidaat deelnemersbootcamp
een creatief/economisch bad krijgen) worden op basis van een dossier en
projectvoorstelling een vijftal voorstellen geselecteerd. Deze voorstellen zijn concepten die
sterk zijn op vlak van creativiteit en innovatie. Ook de combinatie van een
maakelement met een innovatief concept, de economische haalbaarheid en de
buurtinbedding zijn elementen die beoordeeld worden.
Ook bestaande ondernemers op Buda-Overleie wordt de kans geboden deel te nemen aan
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deze bootcamp.

De selectie zal gebeuren door een polyvalente jury. Het wedstrijdreglement voorziet in een
polyvalente jury die na goedkeuring van onderhavige nota zal samengesteld worden en
bestaat uit minstens 6 leden:

-        1 vertegenwoordiger van de stad Kortrijk
-        1 vertegenwoordiger van het Ondernemerscentrum Kortrijk
-        1 x businessexpert met focus op de financiële en juridische aspecten
-        1 x creatief in concepten
-        1 x marketeer - communicatiespecialist
-        1 x ondernemer - manager

De geselecteerde kanidaten worden vervolgens gedurende een aantal maanden intensief
en op maat begeleid om hun concept verder te versterken (juridisch, financieel,
communicatief, innovatie,..). De coaches worden binnen de samenwerking aangesteld via
het ondernemerscentra West-Vlaanderen. De kandidaten concretiseren hun voorstel op
maat van een leegstaand pand in het gebied.

Na het doorlopen van deze  wordt een ranking gemaakt door de jurycoachingsfase
waarbij de  verdeeld wordt over de winnaars: éénprijzenpot van 65.000 euro
hoofdwinnaar ontvangt tot maximum 25.000 euro, de andere laureaten ontvangen een
evenredig deel uit de resterende prijzenpot. 
Mits gegronde motivering kan de jury afwijken van deze verdeelsleutel. De prijzenpot
wordt uitbetaald in 2 schijven tenzij anders is geadviseerd door de jury.

Vervolgens vestigen de winnaars zich in het gebied (invulling leegstaand pand) en worden
daarna gedurende een 3-tal jaar verder opgevolgd door een coaching op maat. Dit moet
de overlevingskans van de onderneming sterk verhogen. De wedstrijd moet niet alleen
toonzettende ondernemingen aantrekken, maar geldt tevens als een tool om het gebied als
interessante omgeving om te ondernemen in de kijker te zetten. 

Via het Ondernemersforum zullen initiatieven ontwikkeld worden om waardevolle linken en
kruisverbanden tussen deze nieuwe ondernemers en bestaande te ontwikkelen.

Communicatie:

Alle acties binnen cluster 5 worden gecommuniceerd onder de titel TOP ZAAK met
vliegtuigjes als campagnebeeld.
Tijdens verschillende flyersacties en gebruik makend van alle communicatiekanalen van de
stad en onze partners (Designregio, Voka, Unizo,
Budafabriek, Ondernemersforum Leie Noord en het OC West) worden alle geïnteresseerde
ondernemers uitgenodigd om op 28 oktober 2014 op de infosessie over de bootcamp en de
wedstrijd aanwezig te zijn. Deze infosessie wordt vooraf gegaan door een persconferentie.
Na deze datum wordt ook in Gent een infosessie gehouden.
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1.  

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Voor 2014 is 40.000 euro voorzien op 2014/IE-gn/GBB-CBS/0590-00/615 9999.
Dit bedrag dient voor de organisatie van de bootcamp, coaching enz. door OC West.

Het is voorzien om het prijzengeld uit te betalen in 2015.
De budgetsleutel is 2015/IE-gn/05.02.01/0590-00/6143 006.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
akkoord te gaan met het wedstrijdreglement en de daarin geformuleerde voorwaarden, de
jury, de selectiecriteria en de prijzenpot, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 140925 wedstrijdreglement (def).docx
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Wedstrijdreglement TOP ZAAK (Buda-Overleie)

Context van de wedstrijd

Stad Kortrijk wenst door middel van een ondernemerswedstrijd in de creatieve wijk Buda-Overleie 
ondernemerschap  te  ondersteunen  en  te  stimuleren.  De  wedstrijd  maakt  onderdeel  uit  van  het 
stadsvernieuwingsproject Overleie en wordt mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid.

De wedstrijd heeft tot doel de genomineerde projecten, met professionele begeleiding van experten, 
te coachen tot duurzame en rendabele ondernemingen. Tegen zomer 2015 wil de stad met de komst 
van 5 nieuwe ondernemingen op Buda-Overleie een bijkomende economische boost geven aan de 
wijk. Verschillende nieuwe ondernemingen die op quasi hetzelfde tijdstip starten hebben een 
accelererend effect op andere (creatieve) ondernemers. 

Met deze wedstrijd wil het stadsbestuur dat Buda-Overleie een plek wordt waar (nog meer) 
ondernemers uit de creatieve, innoverende en makende sector thuis zijn:

- Startende creatieve ondernemers worden aangetrokken omdat de aanwezigheid van andere 
creatieve ondernemers inspirerend werkt: netwerken worden uitgewisseld en samenwerking 
wordt bevorderd.

- De aanwezige ondernemingen worden versterkt en mee zichtbaar gemaakt.

- De creatieve ondernemingszin werkt aanstekelijk en wordt zo gepromoot.

- Ondernemerschap is een zichtbare vertaling van het imago van de wijk. 

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Starter: startende ondernemers, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen, die zich 
vestigen in Kortrijk na inwerkingtreding van dit reglement, en die daadwerkelijk het dagelijks beheer 
van de onderneming waarnemen. 
Met startende ondernemers worden gelijkgesteld, personen die, op het ogenblik van hun aanvraag, 
sinds minder dan 2 jaar onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut der zelfstandigen in 
hoofdberoep of die na een onderbreking van minstens 1 jaar, opnieuw onderworpen zijn aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen.

Prestarter: een natuurlijk persoon die geen zelfstandig beroep uitoefent en die een onderneming wil 
oprichten of overnemen in Kortrijk.

Artikel 2: Algemene voorwaarden

- Het wedstrijdreglement richt zich tot starters en prestarters. Bestaande ondernemingen komen 
enkel in aanmerking met een innovatief concept.
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- Deelnemers dienen een project in dat een creatief en vernieuwend concept is en/of een eigen 
maakelement bevat. 

- Het businessplan is geschreven op maat van een pand op Buda-Overleie en liefst op de as 
Budastraat-Overleiestraat.

- De winnaars vestigen zich op Buda-Overleie. Het projectgebied omvat het Buda-eiland en de  
zone Overleie tussen de R36 en de Leie. Dit omvat volgende straten: Meensestraat (zuidzijde),  
Brugsestraat (zuidzijde), Burg. Vercruysselaan (zuidzijde), Koning Albertpark (zuidzijde),  
Doornstraat, Noordstraat, Gasstraat, Rekollettenstraat, Burg. Schinkelstraat, Overleiestraat,  
Amsterdams Poortje, Vercruysses Poortje, St-Annabeluik, St-Amandsplein, Kapelstraat, St-
Amandslaan, Proosdijstraat, Kollegestraat, Vlaskaai, Nijverheidskaai, Fabriekskaai,  
Diksmuidekaai, Budastraat, Schuddevisstraat, Reepkaai, Broelkaai, Kapucijnenstraat, Korte  
Kapucijnenstraat, Dam, IJzerkaai, Damkaai, Budapark.

- Ondernemers met een professionele of familiale relatie met een lid van de jury zijn uitgesloten 
van deelname.

- Uiterst uitzonderlijk en indien bijzondere omstandigheden dit vereisen, behoudt Stad Kortrijk 
zich het recht om de organisatie, de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen en de verdeelsleutel 
van de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te breiden, in te perken of in te trekken, of 
het tijdstip van de wedstrijd of van de publicatie van de uitslag hiervan te verdagen indien 
bijzondere omstandigheden dit vereisen. 

- Door zijn deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Artikel 3: Het verloop van de wedstrijd (timing)

A Informatiesessie en ondernemersbootcamp

Een eerste informatiesessie over de inhoud en doel van de wedstrijd wordt gehouden op dinsdag 28 
oktober 2014 om 19u in Café Damast (museum Texture), Noordstraat 28, 8500 Kortrijk.

Een tweede informatiesessie met dezelfde inhoud gaat door op woensdag 29 oktober 2014 om 
19u30 in Centrum voor Ondernemen, Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent.

In het weekend van 13 en 14 december 2014 krijgen de deelnemers de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een opleidings- en kennismakingsweekend, de ondernemersbootcamp. Deelname staat 
ook open voor gevestigde ondernemers op Buda-Overleie.
Dit biedt de aanwezigen verschillende gratis workshops, netwerkmomenten met andere creatieve 
ondernemers, een kennismaking met Buda-Overleie waardoor nieuwe opportuniteiten zichtbaar 
worden en de kans om leegstaande handelspanden te bezoeken. 

Deelname aan de Ondernemersbootcamp is per persoon. Indien verschillende personen samen een 
onderneming starten, schrijft elke persoon zich apart in. Bij een te grote interesse behoudt de stad 
Kortrijk het recht om een eerste preselectie te maken.

B Ondernemerswedstrijd

Reglement Ondernemerswedstrijd Buda-Overleie 271 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Fase 1: inschrijving wedstrijd

Vóór 15 februari 2015 moeten alle deelnemende projectvoorstellen ingediend zijn. Een polyvalente 
jury buigt zich over de schriftelijke projectvoorstellen waarna een selectie deelnemers uitgenodigd 
worden om hun concept en zichzelf voor te stellen.
Na de mondelinge presentatie van de projectvoorstellen nomineert de jury deze voorstellen die ter 
kennisgeving voorgesteld worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze 
kennisgeving wordt een coachingstraject opgestart voor de genomineerden. 
De deelnemers worden geselecteerd op basis van de selectiecriteria bij artikel 5.

 Fase 2: coachingstraject

De genomineerde deelnemers zullen, afhankelijk van de noodzaak per project, begeleid worden door 
gespecialiseerde coaches. De genomineerden verbinden zich ertoe zich vrij te maken voor de 
coachingsmomenten met de experten en de nodige inspanningen te leveren ter verbetering van het 
projectvoorstel.

Het coachingstraject loopt tot vrijdag 5 juni 2015. Dit is tevens ook de datum waarop het finale 
projectvoorstel voorgesteld wordt aan de jury.
Op maandag 29 juni 2015 geeft de jury, na overleg met de coaches, hun gemotiveerde ranking 
door aan het College van Burgemeester en Schepen dat de lijst valideert en de winnaars bekend 
maakt.

Ondernemerswedstrijd Buda-Overleie
Deeltraject Timing

Lancering wedstrijd Oktober 2014
Deadline inschrijven Ondernemersbootcamp 23 november 2014
Ondernemersbootcamp 13-14 december 2014
2e bezoekmoment panden (optioneel) 24 januari 2015

Fase 1: Inschrijving wedstrijd Vóór 15 februari 2015
Persoonlijke voorstelling van de conceptvoorstellen 
aan de jury

Vóór 09 maart 2015

Bekendmaking genomineerden 31 maart 2015

Fase 2: Coachingtraject
Start coachingtraject 1 april 2015
Finale presentatie van het project aan de jury 5 juni 2015
Bekendmaking winnaars 30 juni 2015

Eventuele wijzigingen in timing zijn mogelijk.

Artikel 4: Jury

De conceptvoorstellen en bijhorende bijlagen worden beoordeeld door een jury, aangesteld door de 
Stad Kortrijk. Dit onafhankelijk selectiecomité, bestaande uit professionele ondernemers en experten 
uit zowel de publieke als private sector, houdt rekening met diverse elementen zoals creatief concept, 
haalbaarheid, motivatie en enthousiasme en buurtinbedding. 

De jury bestaat uit minstens 6 leden:
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- 1 vertegenwoordiger van de stad Kortrijk

- 1 vertegenwoordiger van het Ondernemerscentrum Kortrijk

- 1 x businessexpert met focus op de financiële en juridische aspecten 

- 1 x creatief in concepten

- 1 x marketeer - communicatiespecialist

- 1 x ondernemer - manager

Artikel 5: Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van de volgende criteria (minimum score van 
60/100 vereist):

Creatief en innovatief concept met of zonder maakelement: 35 punten
Een individu of een groep toont creativiteit en blijk van innovatie wanneer een nieuw concept, product 
of dienst wordt gemaakt, wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden of een 
andere benadering wordt gehanteerd. Er wordt van concept gesproken wanneer 2 of meerdere 
ideeën/functies worden samengevoegd. Met maakelement wordt een product of dienst bedoeld die 
eigenhandig of in groep gemaakt of gecreëerd wordt.

De combinatie van een maakelement en innovatief concept alsook sociale, economische en/of 
ecologisch duurzame elementen in het project worden mee beoordeeld.

Haalbaarheid: 35 punten
Er wordt gekeken of het ingediend project financieel haalbaar is, in overeenstemming is met de 
huidige markt en of het businessplan realistisch is.

Motivatie en professionalisme: 20 punten
Referenties, achtergrond, presentatie,…

Buurtinbedding: 10 punten
Het idee speelt in op de noden van de wijk Buda-Overleie of is complementair op bestaande 
initiatieven of actoren.

Artikel 6: Prijzenpot

De prijzenpot van maximum 65 000 euro wordt indicatief als volgt verdeeld:

- Eén hoofdwinnaar ontvangt tot maximum 25 000 euro, de andere laureaten ontvangen een 
evenredig deel uit de resterende prijzenpot;

- Elke winnaar wordt gedurende 3 jaar na opstart verder gecoacht volgens noden en behoeften 
binnen een vastgelegd coachingstraject op maat;

- Elke winnaar krijgt communicatieve ondersteuning na de wedstrijd;
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- Elke winnaar krijgt een waardevol Voka netwerkproject op maat aangeboden. (Bryo, Plato of 
evenwaardig).

Voorwaarden: 

Stad Kortrijk investeert in duurzame ondernemingen en stelt daarom volgende bijkomende 
voorwaarden:

- Bij stopzetting van de activiteiten voor termijn van 3 jaar na de opening van de zaak/ 
onderneming, kan (een deel van) het prijzengeld teruggevorderd worden.

- Het begeleidingstraject zet zich voort tot 3 jaar na de opening van de zaak/onderneming. Bij 
vroegtijdige beëindiging van de coaching, kan (een deel van) het prijzengeld teruggevorderd 
worden.

- Het project moet effectief en zichtbaar gerealiseerd worden op Buda- Overleie (Kortrijk) en dit 
vóór 31 december 2015. Dit wordt aangetoond door een attest van aansluiting bij een sociaal 
verzekeringsfonds, een huurcontract of een notariële aankoopakte en een bewijs van de 
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor te leggen.

Uitbetaling:

Er wordt uitbetaald in twee schijven: 70 % van het gewonnen bedrag wordt uitbetaald na 
bekendmaking van de winnaars. De resterende 30% wordt uitbetaald nadat is aangetoond dat de 
zaak effectief is opgestart.

De jury kan op basis van de businessplannen voor een bepaald project afwijken van de 
betalingstermijn van de subsidie en de verdeling van de subsidie onder de geselecteerden.

Artikel 7: Inschrijving

Inschrijvingen Ondernemersbootcamp Buda-Overleie 

De inschrijving voor de Ondernemersbootcamp gebeurt via het inschrijvingsformulier op 
www.wearecreators.be. De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 23 november 2014 
middernacht. Na deze datum kan niet meer ingeschreven worden. Inschrijvingen worden bevestigd.
Deelname is gratis. Wanneer de deelnemer niet komt opdagen wordt een schadevergoeding van 50 
euro aangerekend. 
Deelname aan de bootcamp is geen vereiste om deel te nemen aan de wedstrijd maar wordt sterk 
aangeraden. 

Inschrijving Ondernemerswedstrijd

Deelname aan de Ondernemerswedstrijd gebeurt via het inschrijvingsformulier op 
www.wearecreators.be. Alle projectvoorstellen (met eventuele bijlagen) moeten ingediend zijn ten 
laatste op zondag 15 februari 2014 middernacht. Kandidaturen die na deze deadline toekomen 
zullen als ongeldig worden beschouwd.
Het wedstrijdformulier mag bijkomende bijlagen en voorstellingsmateriaal bevatten.
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Artikel 8: Beslissing

De jury legt een verslag voor aan het College van Burgemeester en Schepenen met een gemotiveerd 
voorstel van ranking. Het CBS neemt op 29 juni de beslissing wie als winnaar wordt uitgeroepen. De 
beslissing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de deelnemer. 

Artikel 9: Betwistingen

In geval van betwistingen over zaken die niet in het reglement voorkomen, wordt een beslissing 
genomen door het College van Burgemeester en Schepenen. De deelnemers hebben steeds het recht 
om het juryverslag in te kijken.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Huidig reglement treedt in werking op 15 oktober 2014.
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9 2014_GR_00223 Stadsvernieuwingsproject Overleie -
Renovatiepremie handelspanden i.k.v.
cluster 5 'Creative Web' - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Huidig punt wordt samen behandeld met het punt 8 betreffende het wedstrijdreglement
Ondernemerswedstrijd en het punt 14 betreffende de Nu of Nooit premie.

Binnen het door de Vlaamse Regering goedgekeurde stadsvernieuwingsproject dient
voorzien te worden in het ontwikkelen van acties om de kwaliteit van de handelspanden in
het gebied Buda-Overleie structureel te ontwikkelen. 
Uit een kwalitatieve analyse door het renovatieteam op de as Overleiestraat-Budastraat
blijkt dat een behoorlijk aantal handelspanden structurele gebreken vertonen. Dit vormt
een ernstige hindernis om ingevuld te raken.

Argumentatie
De eigenaars van de panden op de as Overleiestraat-Budastraat (incl. St-Amandsplein en
deel Diksmuidekaai) krijgen daarom de eenmalige kans om in te schrijven op een
renovatiepremie voor handelspanden. Hierbij wordt voorzien in een ondersteuning tot
7.500 € per pand voor structurele investeringen (gevel, dak,...), investeringen op vlak van
veiligheid, comfort, toegankelijkheid,... Hiertoe wordt een budget voorzien van 50.000 € en
een korte instapperiode van 4 maanden om in te schrijven voor een renovatietraject. 

Het is dan ook de doelstelling om op korte termijn deze panden door ondernemingen
ingevuld te krijgen.
Eigenaars van leegstaande handelspanden die intekenen op de premie stappen
automatisch in in Kortrijk Zaait wat, onrechtstreeks, ten goede komt voor de nieuwe
ondernemer.

Deze premie wordt gekoppeld aan de 'Nu-of-Nooit-premie Overleie' voor woningen. Dit
biedt de eigenaars de kans om het pand integraal aan te pakken (handelsruimte tot max
7.500 € + woongedeelte tot max 5.000 € per entiteit). 
De eigenaar kan voor beide premies rekenen op ondersteuning door het renovatieteam dat
reeds actief is ikv Overleie Renoveert.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
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1.  

2.  

Maximum 7.500 € /handelspand. Totaalbudget is 50.000 €.

Budgetsleutel 2015/IE-gn/05.02.01/0590-00/6491000 handelspandpremie uitgave 40.000
€.
Budgetsleutel 2015/IE-gn/05.02.01/0590-00/6492000 handelspandpremie uitgave 10.000
€.

Vermoedelijk transactiemoment:
2015: 35.000 €
2016: 10.000 €
2017: 5.000 €

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
akkoord te gaan met het Nu-of-Nooit handelspandenrenovatiereglement, zoals opgenomen
in bijlage en het daaraan gekoppelde budget van 50.000 €.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 140918 Nu of Nooit handelspanden Overleiestraat
Budastraat.docx
Bijlage bij dit besluit: 140916 INSCHRIJVINGSFORMULIER NoN handelspanden
Overleie.docx
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RENOVATIEPREMIE
‘Nu-of-Nooit handelspanden’ Overleie-Buda

Het reglement renovatiepremie 'Nu of Nooit handelspanden’ Overleie-Buda vast te stellen, waarvan de 
tekst luidt als volgt:
Artikel 1: doelstelling
1.1. Ten gevolge van de Leiewerken, de heraanleg van de Budastraat en de Overleiestraat staan heel  
wat handelspanden op de as Budastraat-Overleiestraat leeg. Bij ingevulde handelspanden is er in heel  
wat gevallen niet of beperkt geïnvesteerd in de afgelopen jaren.
In het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie worden in de komende jaren initiatieven  
ontwikkeld om de leegstand in het gebied Overleie en Buda weg te werken en bestaande  
handelszaken te versterken. Eén van de initiatieven die hierin ontwikkeld wordt is het voorzien van  
een tijdelijke premie ‘Nu-of-Nooit handelspanden’ op de as Overleiestraat-Budastraat. De as vormt  
immers een belangrijke toegangsweg tot het centrum en vervult een belangrijke verbindende functie  
tussen beide stadswijken.
Door het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de handelspanden wordt een drempel  
weggewerkt voor de invulling van de handelspanden.
Via de ‘Nu-of-nooit’-premie handelspanden, as Overleie-Buda verleent de stad Kortrijk, binnen de  
perken van de hiervoor beschikbare begrotingskredieten, ondersteuning bij de uitvoering van  
renovatiewerken in handelspanden die gelegen zijn in het projectgebied zoals bepaald in artikel 2.
1.2. De ondersteuning bestaat uit administratieve, financiële, technische en organisatorische bijstand  
en begeleiding bij verbeteringswerken. 
Artikel 2: afbakening
2.1. De renovatiewerken waarop deze ondersteuning van toepassing is, staan vermeld in artikel 7.
2.2. Een handelspand is elk onroerend goed of het gedeelte ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor  
de functie handel. Als basis hiervoor geldt de feitelijk aanwezige functie voor zover die in  
overeenstemming is met de meest recente stedenbouwkundige voorschriften. Voor het bepalen van  
het aantal entiteiten wordt uitgegaan van de situatie vastgesteld voor aanvang van de werken en  
waarbij de startdatum van het reglement Nu of Nooit premie Overleie, 1 juni 2012, als  
referentiemoment geldt. 
2.3. Een handelszaak is elke commerciële onderneming die ingeschreven is in de Kruispuntbank van  
Ondernemingen (KBO) en die de uitoefening van een kleinhandel tot hoofddoel heeft.
2.4. Het pand is minimaal 20 jaar oud op moment van afsluiting van het renovatiecontract. 
2.5. Het betreft zowel panden in particuliere eigendom van een natuurlijk persoon als eigendommen  
van rechtspersoonlijkheden ((vastgoed)vennootschappen). Ook worden voor toepassing van dit  
reglement beschouwd als eigenaar: de naakte eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter en de  
opstalhouder.
Wanneer het de huurder van het pand is toegestaan specifieke renovatiewerken uit te voeren die  
volgens artikel 7 in aanmerking komen voor ondersteuning, dan kan dit aanvaard worden. De  
ondersteuning wordt in dat geval uitbetaald aan de huurder. Op vraag van de renovatiebegeleider  
moet een schriftelijk akkoord voorgelegd kunnen worden van de eigenaar. De subsidie wordt  
uitbetaald aan de persoon die de kosten van renovatie effectief betaald heeft.
2.6. Werken aan panden met een gemengde functie (wonen-handel) waarbij de investering  
betrekking heeft op de verbetering van zowel het woon- als handelsgedeelte (bv. dak, gevel, …) zullen  
in aanmerking genomen worden volgens een verdeelsleutel vastgesteld door de renovatiebegeleider.  
Dit gebeurt op basis van m² bruikbare oppervlakte per functie in het pand.
2.7. Het projectgebied omvat:
Het projectgebied omvat gebied van de as Overleiestraat-Budastraat en omvat alle panden met adres:  

• Overleiestraat
• St-Amandsplein
• Budastraat
• Diksmuidekaai van Overleiestraat tot aan kruispunt Kollegestraat

2.8. De subsidie betreft enkel handelspanden:
• die in overeenstemming zijn met de stedelijke, provinciale en gewestelijke  

stedenbouwkundige voorschriften;
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• die, indien vereist, over een sociaaleconomische vergunning beschikken;
• die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak.

2.9. Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking de  
functie van handelspand behouden.
2.10. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

• ze in overeenstemming zijn met de stedelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige  
voorschriften;

• de noodzakelijke vergunningen en/of meldingen bekomen zijn;
• ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

2.11. De subsidie is cumuleerbaar met de toelage tot 40% voor gevelrenovatie bij monumenten en  
het stedelijke reglement ter bevordering van de economische activiteit (gemeenteraadsbesluit van  
08/09/2003 - hoofdstuk III).

2.12. Kortrijk Zaait 

§1. Indien de subsidie aangevraagd wordt voor een leegstaand handelspand engageert de eigenaar 
zich om het pand te laten opnemen in de stedelijke database Kortrijk Zaait en gaat akkoord dat de 
handelsruimte ter beschikking zal gesteld worden aan onderstaande voorwaarden:

a) De stad Kortrijk mag de handelsruimte aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, 
ondernemer die geïnteresseerd is in de formule van Kortrijk Zaait.

b) De eigenaar gaat akkoord met een gebruiksregeling die een kader schept voor een flexibele 
invulling met een verlaagde gebruiksvergoeding.

c) Deze gebruiksregeling bestaat uit drie opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk:

Gebruikstermijn WVO gebouw (m²) Maandelijkse 
gebruiksvergoeding

90 dagen 0 – 99 € 150,00
100 – 249 € 300,00
250 – 499 € 450,00

6 maand 0 – 99 € 225,00
100 – 249 € 450,00
250 – 499 € 675,00

1 jaar 0 – 99 € 300,00
100 – 249 € 600,00
250 – 499 € 900,00

d) De eigenaar verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling onafgebroken zal 
plaats vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein.

e) De eigenaar verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele invullingen duidelijk kenbaar 
gemaakt zullen worden als een realisatie binnen het concept van ‘Kortrijk Zaait’.

§2. Het handelspand zal uit de stedelijke database Kortrijk Zaait verwijderd worden en de verkregen 
subsidie kan teruggevorderd worden indien:

a. De eigenaar de invulling weigert zonder gegronde reden
b. Er niet wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgelegd onder artikel 2.12 §1.

Artikel 3: Renovatietraject
a) fase technisch onderzoek
3.1. Na een plaatsbezoek bespreekt de renovatiebegeleider met de kandidaat-verbouwer, en  
eventueel de huurder, de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Dit gebeurt  
op basis van de conclusies uit een technisch onderzoek van het pand, dat wordt uitgevoerd door de  
renovatiebegeleider ter vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken.
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3.2. Op basis van de conclusies uit het technisch onderzoek kan de kandidaat-verbouwer samen met  
de renovatiebegeleider een dossier voor prijsaanvraag opmaken. Dit omvat op zijn minst een  
beschrijvende meetstaat, en indien nodig, een uitvoeringsplan. 
3.3. De renovatiebegeleider ondersteunt de kandidaat-verbouwer bij de opmaak van een financieel  
plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken  
aan de woning. In samenspraak met de renovatiebegeleider wordt indien nodig ook een  
prioriteitsvolgorde van werken opgesteld.
b) fase inschrijving en renovatiecontract
3.4. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het project, kan de eigenaar van het  
handelspand inschrijven tussen 01/11/14 en 28/02/15 op de ‘Nu-of-Nooit handelspanden’-premie door  
ondertekening van een inschrijvingsdocument (als bijlage gevoegd bij dit reglement.) Dit formulier  
wordt per post of tegen ontvangstbewijs ingediend bij:

• ofwel de blauwe balie Bouwen en Wonen, stadhuis, Grote Markt 54;
• ofwel opgemaakt en ondertekend tijdens een plaatsbezoek door de renovatiebegeleider.

Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs. Het college van  
burgemeester en schepen is bevoegd om de periode van de inschrijving te verlengen.
De inschrijving moeten binnen de 2 maanden resulteren in een door de eigenaar of eventueel de  
huurder ondertekend renovatiecontract. Zo niet vervalt de inschrijving. 
3.5. De eigenaar kan per handelspand slechts één renovatiecontract afsluiten.
3.6. Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele  
prioriteitsvolgorde en een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s). 
3.7. Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, kan dit enkel  
aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelijke vermelding  
in het renovatiecontract.
3.8. Indien het handelspand bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd is moet het  
renovatiecontract ook door de huurder-onderverhuurder worden ondertekend.
3.9. Deze schriftelijke overeenkomst legt de beoogde uitvoering met de specifieke ondersteuning,  
taken, en wederzijdse verplichtingen voor, tijdens en na de uitvoering van de werken vast.
3.10. Indien de beoogde werken een stedenbouwkundige of eender welke vergunning vereisen, dient  
de inschrijver eerst een kopie van de afgeleverde vergunning voor te leggen. 
3.11. Het renovatiecontract wordt door de renovatiebegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het  
College van Burgemeester en Schepenen, volgens het model in bijlage gevoegd bij dit reglement. De  
inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig).
c) fase uitvoering
Uitvoering, oplevering en facturatie van de werken
3.12. De eigenaar of eventueel de huurder van het handelspand blijft in ieder geval de opdrachtgever  
van de werken op basis van de weerhouden prijsofferte. 
3.13. De werken mogen pas starten nadat het renovatiecontract is afgesloten.
3.14. De werken worden na beëindiging opgeleverd. Bij de voorlopige oplevering, evenals op  
belangrijke momenten van de uitvoering zal de renovatiebegeleider aanwezig zijn ter controle en  
advies in functie van de bepalingen van het renovatiecontract. De eigenaar meldt dit vooraf duidelijk  
aan de uitvoerder. De eigenaar dient sowieso in de loop van de werken te voorzien in voldoende  
bewijsmateriaal (bv. foto’s) om het verloop van de werken en de correcte uitvoering ervan aan te  
tonen.
3.15. De premie wordt uitbetaald indien alle werken die werden opgenomen in het renovatiecontract  
correct werden uitgevoerd volgens ‘de regels van de kunst’ en na controle en goedkeuring door de  
renovatiebegeleider. Indien de renovatiebegeleider de vorderingen van de werken niet kan controleren  
wordt er geen premie uitbetaald.
Collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage
3.16. De eigenaar bezorgt een kopie van elke factuur aan de renovatiebegeleider. Facturen kunnen  
uiterlijk tot 31/12/16 ingediend worden. Het college van burgemeester en schepen is bevoegd om de  
periode te verlengen. Het College van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele  
goedkeuring voor uitbetaling van de premie (zie artikel 6), op advies van de renovatiebegeleider. De  
inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding.
3.17. De stad Kortrijk engageert zich om de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de  
kopie van de gebundelde facturen te betalen. 
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Artikel 4: Administratieve ondersteuning
4.1. De administratieve ondersteuning houdt in:

• begeleiding bij de aanvraag van premies en subsidies voor zover beschikbaar bij de stad  
Kortrijk en andere overheden en instanties (voor zoverre van toepassing).

Artikel 5: technische en organisatorische ondersteuning
5.1. De technische en organisatorische ondersteuning houdt in:

• technisch onderzoek van het pand;
• advies bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering  

uitgevoerd door een architect (aangesteld door de eigenaar);
• advies bij de keuze van de uitvoerder en tijdens de uitvoering van de werken. (aanvullend op  

de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect die is aangesteld door  
de eigenaar);

• controle op de uitvoering en oplevering van de werken in functie van de bepalingen van het  
renovatiecontract;

Artikel 6: financiële ondersteuning
6.1. De ‘Nu-of-Nooit handelspanden’-premie vanwege de stad Kortrijk is enkel van toepassing op  
renovatiewerken die worden uitgevoerd in het kader van een renovatiecontract. Deze toelage  
bedraagt:

• De ondersteuning bestaat uit een tussenkomst in de kosten ten belope van 50% van het  
aanvaard factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 7.500 EUR.

• De uit te voeren werken moeten minimaal 2.500 EUR excl. BTW bedragen 
• in geval toepassing wordt gemaakt van artikel 2.12 wordt huidige subsidie berekend na aftrek  

van de subsidies verkregen op basis van andere subsidiereglementen en kan de aanvrager op  
basis van huidig reglement maximaal 50% subsidie krijgen echter beperkt tot een maximum 
van 7.500 EUR.

• Bij de berekening van de ‘Nu-of-nooit handelspanden’-premie worden werken die door andere  
premie- en subsidietussenkomsten reeds 50% of meer worden betoelaagd niet meegenomen.

• Deze toelage bedraagt maximaal 7.500 EUR per handelspand.
• Per handelspand kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten.

6.2. Dit reglement spreekt over budgetten op 2015/IE-gn/05.02.01/0590-00/6491 000 onder de naam 
‘Toelage aan gezinnen’ en op 2015/IE-gn/05.02.01/0590-00/6492 000 onder de naam ‘Toelage aan 
bedrijven’.
6.3. De dossiers worden behandeld a rato van inschrijving (chronologisch volgens datum van  
indiening) en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.
Artikel 7: renovatiewerken
7.1. De renovatiewerken die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn alle werken die de kwaliteit  
van het handelspand verbeteren op het vlak van basisveiligheid en gezondheid, basiscomfort,  
energiebesparing, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor zover deze technisch en financieel  
uitvoerbaar en te verantwoorden zijn in functie van de individuele situatie en het algemene  
projectverloop. De noodzaak van een werk wordt bepaald door het zich voordoen van een veiligheids  
en/of kwaliteitsgebrek. Louter esthetische of luxueuze werken zijn hierin niet begrepen, en evenmin  
onderhoudswerken. Het betreft enkel de bouwelementen vast aan het pand. De gebruikte materialen  
en technieken zijn eenvoudig, duurzaam en performant. Enkel facturen tegen marktconforme prijzen  
worden aanvaard. 
7.2. De renovatiewerken moeten resulteren in een aanzienlijke verbetering van de globale kwaliteit  
van het handelspand. De renovatiebegeleider bewaakt deze elementen en staat in voor de globale  
beoordeling hiervan.
7.3. Om in aanmerking te komen voor de ‘Nu-of-Nooit handelspanden’-premie moeten de uitgevoerde  
werken voldoen aan de wettelijke minimumnormen (K/W-waarden, U-waarden, …).
7.4. De renovatiewerken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 5 blokken en omvatten:
BLOK 1 VEILIGHEID 

• Noodzakelijke stabiliteitswerken (herstellen, verstevigen en/of consolideren van de  
draagstructuur): buitenmuren, dak, dragende binnenmuren, draagvloeren.
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• Elektrische installatie: risico op elektrocutie vermijden ( basis elektrische installatie )
• Gas- of stookolie-installatie: Risico op CO vergiftiging en ontploffing vermijden, werken  

aan rook- en ventilatiekanalen.
• Brandveilig maken van het pand: uitvoeren van brand- en/of rookcompartimentering – het  

plaatsen van brand- en/of rookdetectie met melding;
• Vochtbestrijding: dakwerken (zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking), optrekkend  

muurvocht (injecteren of onderkappen), condenserend vocht (verluchting voorzien),  
doorslaand vocht ( voorzien van noodzakelijke gevelafwerking), waterdicht maken van de  
kelder

• Rioleringswerken: verbeteren, vernieuwen en/of herstellen van de riolering ifv  
basissanitair.

• Plaatsen van een veilige trap en plaatsen van een borstwering in zoverre sprake is van  
een handelsfunctie op verschillende niveau’s of wanneer de plaatsing van de trap  
noodzakelijk is in functie van het creëren van een aparte toegang tussen het handelspand  
en de woning.

o Voor het plaatsen van een trap en borstwering wordt een maximum van 2.500  
EUR (incl. BTW) aan facturen aanvaard.

• Minimale vloerafwerking. 
o Voor vloeren wordt een maximum van 30 euro/m² (incl. BTW) aan facturen  

aanvaard.
BLOK 2 COMFORT 

• Sanitaire installatie: het voorzien van warm en koud stromend water en het plaatsen van een  
WC met waterspoeling. 

o Voor een lavabo met kraan wordt een maximum van € 300 (incl. BTW?) aan facturen  
aanvaard. 

o Voor  wc (incl. zitting) wordt een maximum van € 350 (incl. BTW?) aan facturen 
aanvaard.

• Plaatsen van verwarming in de handelsruimte
• Installeren keukengeiser 
• Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met  

handelsfunctie). 
o Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 euro (incl. BTW?) aan facturen  

aanvaard.
• Plaatsen van elektrische waterverwarmers met goed werkende aarding 
• Plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties met goed werkende aarding
• Plaatsen gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C)
• CV met gesloten verbrandingsruimte, incl waterverwarmingstoestel 
• Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte

BLOK 3 DUURZAAMHEID 
• Dak- en zoldervloerisolatie 
• Vloer- en Muurisolatie
• Superisolerend glas en vervangen van buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeur)
• Vervangen schrijnwerk. 

o Voor een binnendeur wordt een maximum van € 250 (incl. BTW?) aan facturen  
aanvaard.

• Condenserende ketel
• Vervanging oude stookketel door condenserende ketel
• Thermostatische kranen
• Kamerthermostaat
• Ventilatiesysteem met warmterecuperatie 
• Isolatiewerken aan gevel
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• Voorbereidende werken voor dakisolatie ( verbreden van kepers, plaatsen van een onderdak )
BLOK 4: ALGEMENE KWALITEITSVERBETERING EN WERKEN IN DE RAND

• Gevelrenovatie
• Veiligheidsglas op het gelijkvloers,
• Openmazige rolluiken op het gelijkvloers,
• Technische keuring nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water);
• Ereloon van externe professionelen (bvb. architect, ingenieur, veiligheidscoördinator). 
• Afbraakwerken (incl. huur container)

BLOK 5: TOEGANKELIJKHEID
• alle werken die de toegang tot de commerciële ruimte voor personen met een handicap 

verbeteren of mogelijk maken.
7.5. Enkel werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer worden aanvaard. Wanneer werken  
geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, kan dit enkel aanvaard worden mits  
voorafgaand akkoord van de renovatiebegeleider en mits duidelijke vermelding in het  
renovatiecontract.
7.6. De werken en uitvoeringsmethodes zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden op  
vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, Vlaamse Wooncode en  
andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving.
Artikel 8: Tekortkomingen
8.1. Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst kan de stad Kortrijk de  
verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, vermeerderd met de wettelijke  
intresten.
Artikel 9: aansprakelijkheid en betwisting
9.1. In geen geval zal de stad Kortrijk of één van haar werknemers de taken en  
verantwoordelijkheden van de betrokken eigenaar, architect, veiligheidscoördinator, of uitvoerder  
overnemen. De technische ondersteuning is opgevat als advies; de organisatorische en  
administratieve ondersteuning worden beschouwd als een dienstverlening. De stad Kortrijk kan niet  
aansprakelijk gesteld worden voor problemen van welke aard ook die zich in het kader van de  
renovatiewerken kunnen voordoen.
9.2. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van dit reglement behoren tot de bevoegdheid van  
de rechtbanken van Kortrijk." 
Artikel 10: Verval van recht op de subsidie

10.1. Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen 
in dit kader vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de subsidie 
één van volgende feiten plaatsvindt:
- de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;
- de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;
- het volledig of gedeeltelijk tenietgaan van de commerciële ruimte van het handelspand.

Artikel 11: Terugvordering

11.1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen, 
vermeerderd met de wettelijke interest:
- indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen 
afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie;
- indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd;
- wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd 
toegekend.
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BIJLAGE BIJ REGLEMENT:
RENOVATIECONTRACT ‘Nu-of-nooit’-premie handelspanden Overleie
 
Ondergetekenden,
Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreden  
de heren V. Van Quickenborne, burgemeester en G. Hillaert, stadssecretaris, in hun gezegde  
hoedanigheid en in uitvoering van art. 182 van het gemeentedecreet,
en
...........................................................................................................................................,
woonachtig te .....................................................................................................................,

eigenaar of houder van het zakelijk recht (naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal -  
hieronder ook eigenaar genoemd) van de woning te 
.........................................................................................., 
gelegen in het projectgebied.
komen, in overeenstemming met het reglement ‘Nu-of-nooit handelspandenpremie’ Buda-Overleie  
overeen wat volgt:
1. De eigenaar laat renovatiewerken uitvoeren aan de hierboven vermelde handelspand in het  
projectgebied Buda-Overleie. Als opdrachtgever van deze werken doet hij hiervoor een beroep op een  
door hemzelf gekozen geregistreerde aannemer. 
Bijlage 1 aan deze overeenkomst vermeldt de naam en contactgegevens van deze uitvoerder, en  
bevat een overzicht van deze werken met op zijn minst de beschrijvende meetstaat en bijhorende  
prijsofferte van deze uitvoerder.
2. De eigenaar heeft voor het ontwerp en de uitvoering van deze werken een architect en/of een  
veiligheidscoördinator aangesteld, indien dit wettelijk vereist was of nodig geacht werd.
Bijlage 2 aan deze overeenkomst vermeldt desgevallend de naam en contactgegevens van deze  
personen, evenals een kopie van het contract dat met deze persoon is afgesloten.
3. Verhogingen van de aannemingsprijs waartoe in de loop van de uitvoering beslist wordt kunnen  
alleen betoelaagd worden (cfr. infra) na gunstig advies van de renovatiebegeleider. 
4. De eigenaar is verantwoordelijk voor een uitvoering die in overeenstemming is met de geldende  
voorschriften op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg,  
Vlaamse wooncode, en andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. Zowel de  
bijhorende administratieve procedures (o.m vergunningen, regularisaties, attesten) als mogelijke  
gerechtelijke procedures zijn volledig te zijner laste.
5. De eigenaar verbindt zich tot volledige medewerking bij het vervullen van de formaliteiten om  
premies en subsidies m.b.t verbeteringswerken te bekomen. De renovatiebegeleider zorgt voor  
begeleiding bij de aanvraag. De eigenaar meldt elk eigen initiatief in dit verband.
6. Voor zover de werken uitgevoerd zijn binnen de voorwaarden van deze overeenkomst zal de stad  
Kortrijk een premie uitkeren aan de eigenaar ten bedrage van:

• het verschil tussen de helft van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken volgens factuur  
van geregistreerde aanneming, en het totaal van de reeds verkregen of in aanvraag zijnde  
premies en subsidies.

• Deze toelage bedraagt maximaal 7.500 € per handelspand.
7. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist de toelage aan de eigenaar uit te keren op  
advies van de renovatiebegeleider, en binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten.         
De stad Kortrijk engageert zich om de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de kopie van  
de factuur/facturen uit te betalen. 
8. Kortrijk Zaait 
§1. Indien de subsidie aangevraagd wordt voor een leegstaand handelspand engageert de eigenaar  
zich om het pand te laten opnemen in de stedelijke database Kortrijk Zaait en gaat akkoord dat de  
handelsruimte ter beschikking zal gesteld worden aan onderstaande voorwaarden:
De stad Kortrijk mag de handelsruimte aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, ondernemer die  
geïnteresseerd is in de formule van Kortrijk Zaait.
De eigenaar gaat akkoord met een gebruiksregeling die een kader schept voor een flexibele invulling  
met een verlaagde gebruiksvergoeding.
Deze gebruiksregeling bestaat uit drie opties op vlak van gebruikstermijn, namelijk
Gebruikstermijn WVO gebouw (m²) Maandelijkse 
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gebruiksvergoeding
90 dagen 0 – 99 € 150,00

100 – 249 € 300,00
250 – 499 € 450,00

6 maand 0 – 99 € 225,00
100 – 249 € 450,00
250 – 499 € 675,00

1 jaar 0 – 99 € 300,00
100 – 249 € 600,00
250 – 499 € 900,00

De eigenaar verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling onafgebroken zal plaats  
vinden, zichtbaar vanop het openbaar domein.
De eigenaar verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele invullingen duidelijk kenbaar gemaakt  
zullen worden als een realisatie binnen het concept van ‘Kortrijk Zaait’.
§2. Het handelspand zal uit de stedelijke database Kortrijk Zaait verwijderd worden en de verkregen  
subsidie kan teruggevorderd worden indien:

- De eigenaar de invulling weigert zonder gegronde reden
- Er niet wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgelegd onder artikel 2.12 §1.

9. Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens deze overeenkomst kan de stad Kortrijk de  
verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, vermeerderd met de wettelijke  
intresten.
10. Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van deze overeenkomst behoren tot de bevoegdheid  
van de rechtbanken van Kortrijk.
 
Deze overeenkomst is opgemaakt in ...... exemplaren te Kortrijk op .................. 

Gelezen en goedgekeurd

de eigenaar,                                                      Voor de stad Kortrijk, 
houder van het zakelijk recht                  de burgemeester,               de stadssecretaris
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Bijlage 1 bij renovatiecontract: BESCHRIJVING VAN DE WERKEN – UITVOERDER

Bijlage 2 bij renovatiecontract: PREMIEBEREKENING

Bijlage 3 bij renovatiecontract: EIGENDOM / HUUR

GEGEVENS BEWONER
BEWIJSSTUKKEN
- kopie huurcontract huidige huurder dd. ........................ 
of 
mondelinge overeenkomst: voor 28.02.91 of na 28.02.91
- duur: >=9 of <=3 (I) .........; <=3 (II) .........; of .......................................
- basishuurprijs:
- naam en voornaam huurder:
- attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister dd. ........................
- kopie overeenkomst van verhuring door erkend sociaal verhuurkantoor dd. ........................
- huurprijs
TERMIJN NA OPLEVERING
- datum oplevering:
- einde negenjarige periode:
EIGENDOM
- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht
- kopie compromis, koopakte, of attest van overdracht
- kopie van de publicatie in het staatsblad van de oprichting van de vennootschap"
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13 oktober 2014 20:12 — Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
Catherine Waelkens
Projecten

10 2014_GR_00212 Aanvraag woonstvergoeding - aanvraag
woonstvergoeding nieuwe predikant
Evangelische Eredienst -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Erkenningsaanvraag Protestantse Parochie &#39;Christengemeente Ichtus -
Kortrijk&#39;.
Erkenningsaanvraag Protestantse Parochie &#39;Christengemeente Ichtus -
Kortrijk&#39;.

Aanleiding en context
Het gemeentedecreet Titel IV, hoofdstuk III, art. 151 § 2 3°, bepaalt dat het
exploitatiebudget van de gemeente o.a. de vergoeding voor huisvestiging van de
bedienaren van de erediensten omvat, als geen woning wordt verschaft overeenkomstig de
geldende bepalingen.

wanneer een pastoor verscheidene parochies in verschillende gemeenten bedient, zijn de
gemeenten ertoe gehouden een aangepaste woonstvergoeding te betalen;

als de parochiepriester niet woont in de door de kerkfabriek ter beschikking gestelde pastorie
maar die enkel als ambtswoning of als parochiesecretariaat gebruikt wordt, moet een aangepaste
woonstvergoeding worden betaald door de gemeente.

Argumentatie
Indien het rechtsgebied van de parochie zich over meerdere gemeenten uitstrekt, wordt
deze last onder de gemeenten verdeeld in verhouding tot de verdeelsleutel die bij de
oprichting van de kerkfabriek werd vastgelegd (dus niet noodzakelijk in verhouding tot de
respectieve bevolkingen). Hier werd gekozen voor de volgende verdeelsleutel: Kortrijk
30,74 %, Kuurne 12,06 %, Harelbeke 24,90 %, Wevelgem 12,84 %, Zwevegem 19,46 %

Wanneer de pastoor verscheidene parochies bedient (cumulbediening), kan men verwijzen naar de
volgende standpunten:

- wanneer een pastoor binnen eenzelfde gemeente verscheidene parochies bedient, is de gemeente
verplicht een woonstvergoeding toe te kennen voor de parochie waar de pastoor is gehuisvest en
dient zij voor de overige parochies een aangepaste vergoeding te betalen om reden dat die pastoor
moet kunnen beschikken over een tweetal lokalen voor de ontvangst van de parochianen enerzijds,
en voor de archieven van de kerkfabriek anderzijds;

- wanneer een pastoor verscheidene parochies in verschillende gemeenten bedient, zijn de
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gemeenten ertoe gehouden een aangepaste woonstvergoeding te betalen;

- als de parochiepriester niet woont in de door de kerkfabriek ter beschikking gestelde pastorie maar
die enkel als ambtswoning of als parochiesecretariaat gebruikt wordt, moet een aangepaste
woonstvergoeding worden betaald door de gemeente.

In zitting van 26 en 27 november 1998, agendapunt 15 werd bepaald dat de vergoeding
voor de huisvesting van erkende erediensten vastgesteld wordt op max. 495,79 euro per
maand, gekoppeld aan het indexcijfer van december 1998.

De berekening in verhouding van het percentage Kortrijk (30.74 %) zou zijn:

30.74/100 x 6000 = 1860 euro (terugwerkende kracht van 12 maanden x 155 euro per
maand)
vanaf september 2014 per maand het bedrag van 155 euro uit te betalen

De woning die ter beschikking gesteld wordt moet aan de gangbare comfortvereisten
voldoen.

In geval van woonstvergoeding moet deze voldoende hoog zijn om een dergelijke woning
te kunnen huren. Daarom wordt de woonstvergoeding dan gelijk gesteld met de
verschuldigde (geïndexeerde) huurprijs en huurlasten.

Met een brief van 15 augustus 2013 werd het huurcontract overgemaakt waarin de nieuwe
aangestelde pastoor de woonst betrekt in de Lindenlaan 82A, 8550 Zwevegem.

Aangezien de heer Christian Vey sinds 1 september 2013 is aangesteld als nieuwe
predikant van de Evangelische Eredienst telt de wettelijke vergoeding van het stadsbestuur
vanaf deze datum.

De Evangelische kerk huurt de betreffende woning. De huurovereenkomst werd reeds
opgemaakt vóór de indiensttreding, gezien de heer Vey reeds in de woning woonde vóór
de aanstelling.

Er zou met terugwerkende kracht een verschuldigde bijdrage gevraagd worden met ingang
vanaf 1 september 2013.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2014/GBB-CBS/0790-00/6230002/IE-GEEN

155 euro per maand met terugwerkende kracht van 1 september 2013
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1.  

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
principieel akkoord te gaan met de woonstvergoeding van 155 euro per maand (30,74
% van 500 euro);
een eenmalige vergoeding van 1.860 euro van de voorbije 12 maanden uit te betalen;
de maandelijkse vergoeding van 155 euro vanaf september 2014 te betalen;
de andere gemeentes uit de gebiedsomschrijving op de hoogte te houden. De
verdeelsleutel voor de bijdragen en de kosten wordt als volgt vastgelegd: Kortrijk 30,74
%, Kuurne 12,06 %, Harelbeke 24,90 %, Wevelgem 12,84 %, Zwevegem 19,46 %.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Huurcontract Evangelische kerk.pdf

13 oktober 2014 20:18 — Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
Staf Financieel Beheerder

11 2014_GR_00219 Meerjarenplanning 2014 - 2019 en
budget 2014 - Tweede wijziging aan de
meerjarenplanning 2014 - 2019 - Derde
wijzing aan het budget 2014 - -
Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
 

Deze wijziging is het verder optimaliseren van het budget naar de BBC regelgeving. In de
vorige wijziging werd een grote inspanning geleverd om alles correct toe te wijzen aan de
juiste budgetsleutels. Waar in de vorige wijziging extra beleidsvelden werden opgenomen
is deze wijziging een correct zetten tussen de juiste velden en de aanmaak van nieuwe
rekeningnummers om de uitgave duidelijker te omschrijven.

Verschillende kredieten werden verschoven tussen gelijkblijvende beleid en acties, alsook
tussen exploitatie en investeringen. Daardoor past de derde budgetwijziging niet meer
binnen de huidige meerjarenplanning, en is er een tweede wijziging aan dit document
doorgevoerd.
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Argumentatie
BELEIDSMATIG :

In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan
de inhoud en de structuur van het meerjarenplan.

 

FINANCIEEL :

Globaal :

Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke
wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad
Kortrijk.

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede
begrotingswijziging.

In detail :

De  stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naarexploitatie-uitgaven
117.552.860,00 €.

De  dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naarexploitatie-ontvangsten
122.189.740,00 €.

De  stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar investeringsuitgaven
39.939.619,00€.

De  stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naarinvesteringsontvangsten
3.835.325,00€.

 

Algemene financiering

Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de
doorgeefleningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die
aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen
ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een
opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.

De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet.  De
exploitatie-ontvangsten stijgen met 5.264.724,00€. Bij de investeringsuitgaven wordt de in
het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.
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Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie-uitgaven grotendeels
budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal
volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het
onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking
van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct
zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus
verschuivingen naar de domeinen Mens en Ruimte.

Mens

Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen
doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk
budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is
hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering.
Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie; enerzijds werd de
exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk i.k.v. Kunstroute Leie
2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen
exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het
museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.

 

Ruimte

Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende
verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te
plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn.  Binnen exploitatie wordt hier extra krediet
vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele
verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische
opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen
werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten
van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte
naar het domein algemene financiering.  Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt
ook hier de verschuiving van het domein Bedrijfsvoering naar de domeinen Mens en
Ruimte.

 

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

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

Besturen- Financiën en Personeel, Boudenwijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel
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- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

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

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

 

1 .
De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 als volgt vast te stellen:

1. TWEEDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 -2019

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016
I. Exploitatiebudget (B-A) 4.636.880,00 10.789.926,5411.833.950,25
A. Uitgaven 117.552.860,00113.610.743,46115.255.528,75
B. Ontvangsten 122.189.740,00124.400.670,00127.089.479,00
1.a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 64.989.881,0066.529.134,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van
andere lokale overheden

0,00 0,000,00

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

0,00 0,000,00

2. Overige 58.693.681,00 59.410.789,0060.560.345,00
II. Investeringsbudget (B-A) -36.104.294,00 -28.633.592,00-27.107.637,00
A. Uitgaven 39.939.619,00 30.316.792,0037.833.983,00
B. Ontvangsten 3.835.325,00 1.683.200,0010.726.346,00
III. Andere (B-A) -15.095.668,00 18.005.231,0018.298.079,00
A. Uitgaven 18.785.123,00 17.453.471,0019.177.115,00
1. Aflossing financiële schulden 17.143.526,00 16.453.471,0018.177.115,00
a. Periodieke aflossingen 17.143.526,00 16.453.471,0018.177.115,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,000,00
2. Toegestane leningen 1.641.597,00 1.000.000,001.000.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,000,00
B. Ontvangsten 3.689.455,00 35.458.702,0037.475.194,00
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1. Op te nemen leningen en leasings 1.641.597,00 33.548.203,0035.447.150,00
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden

2.047.858,00 1.910.499,002.028.044,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 1.910.499,002.028.044,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,000,00
3. Overige transacties 0,00 0,000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar
(I+II+III)

-46.563.082,00 161.565,543.024.392,25

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar

48.504.223,00 1.941.141,002.102.706,54

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)

1.941.141,00 2.102.706,545.127.098,79

VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)

0,00 0,000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,000,00
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen

0,00 0,000,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.941.141,00 2.102.706,545.127.098,79
                   
                   
Resultaat op kasbasis 2017 2018 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 13.418.960,08 15.621.980,00 18.199.646,97
A. Uitgaven 116.465.718,92117.159.678,00117.574.771,03
B. Ontvangsten 129.884.679,00132.781.658,00135.774.418,00
1.a. Belastingen en boetes 68.115.347,00 69.750.122,00 71.435.095,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van
andere lokale overheden

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

2. Overige 61.769.332,00 63.031.536,00 64.339.323,00
II. Investeringsbudget (B-A) -15.480.127,00 -10.075.109,00 -7.544.393,00
A. Uitgaven 28.742.179,00 17.785.791,00 9.544.393,00
B. Ontvangsten 13.262.052,00 7.710.682,00 2.000.000,00
III. Andere (B-A) 1.171.504,00 -6.300.696,00 -12.586.527,00
A. Uitgaven 20.870.230,00 20.012.455,00 20.690.848,00
1. Aflossing financiële schulden 19.870.230,00 19.012.455,00 19.690.848,00
a. Periodieke aflossingen 19.870.230,00 19.012.455,00 19.690.848,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 22.041.734,00 13.711.759,00 8.104.321,00
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1. Op te nemen leningen en leasings 20.000.000,00 11.729.424,00 6.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden

2.041.734,00 1.982.335,00 2.104.321,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.041.734,00 1.982.335,00 2.104.321,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar
(I+II+III)

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

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat
vorig boekjaar

5.127.098,79 4.237.435,87 3.483.610,87

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat
(IV+V)

4.237.435,87 3.483.610,87 1.552.337,84

VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

              4.237.435,87 3.483.610,87 1.552.337,84
                   
                   
Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016
I. Financieel draagvlak (A-B) 9.535.965,00 15.785.227,5417.581.750,25
A. Exploitatieontvangsten 122.189.740,00124.400.670,00127.089.479,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

112.653.775,00108.615.442,46109.507.728,75
     

1. Exploitatie-uitgaven 117.552.860,00113.610.743,46115.255.528,75
2. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.995.301,005.747.800,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.994.753,00 19.538.273,0021.896.871,00
A. Netto-aflossingen van schulden 15.095.668,00 14.542.972,0016.149.071,00
B. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.995.301,005.747.800,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.458.788,00 -3.753.045,46-4.315.120,75
                   
                   
Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 19.608.861,08 21.797.976,00 24.073.489,97
A. Exploitatieontvangsten 129.884.679,00132.781.658,00135.774.418,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
nettokosten van schulden (1-2)

110.275.817,92110.983.682,00111.700.928,03
     

1. Exploitatie-uitgaven 116.465.718,92117.159.678,00117.574.771,03
2. Nettokosten van schulden 6.189.901,00 6.175.996,00 5.873.843,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 24.018.397,00 23.206.116,00 23.460.370,00
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1.  
2.  
3.  

A. Netto-aflossingen van schulden 17.828.496,00 17.030.120,00 17.586.527,00
B. Nettokosten van schulden 6.189.901,00 6.175.996,00 5.873.843,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -4.409.535,92 -1.408.140,00 613.119,97

2 .
De derde aanpassing van het budget 2014 vast te stellen zoals hierboven vermeld in kolom
2014 van de tweede aanpassing van het meerjarenplan.

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

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: omzendbrief.pdf
Bijlage bij dit besluit: budgetwijz 3 Binder6.pdf
Bijlage bij dit besluit: mjp 2 Binder6.pdf

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Beheer Openbaar Domein

12 2014_GR_00224 B.O.D. Toeristische
voetgangersbewegwijzering 2014 -
Aankoop en levering van toeristische
voetgangersbewegwijzering -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_01409 - MIM 1182 - Toeristische Voetgangersbewegwijzering - Studie
Toeristische Voetgangersbewegwijzering - Goedkeuren

Aanleiding en context
Dit dossier kadert in engagement 9: Een stad met veel goesting en ambiance van Plan
Nieuw Kortrijk. (p52)

Argumentatie
Het college van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 23 juni 2014 om de
studie 'M.I.M. 1182 Toeristische Voetgangersbewegwijzering' goed te keuren.

In navolging van deze beslissing schreven wij het dossier "Aankoop en levering van
toeristische voetgangersbewegwijzering - bestek B.O.D. Toeristische
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voetgangersbewegwijzering 2014" uit. Het bestek voorziet in het leveren van toeristische
voetgangersbewegwijzering en toeristische infoborden.

De kostprijs voor deze opdracht ramen wij op € 249 314,45 (incl. BTW). De nodige
kredieten ter financiering van deze opdracht zijn voorzien op artikel 2015/ IE 03/ 03.02.02/
actie GBB-CBS / item 0200-00/ algemeen rekeningnummer 2250000.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Artikel 2015/ IE 03/ 03.02.02/ actie GBB-CBS / item 0200-00/ algemeen rekeningnummer
2250000/ € 249 314,45 (incl. BTW). Zoals voorzien in de Meerjarenbegroting verwachten
wij een subsidie van € 150 000,00.

Adviezen

Eliza Bruneel
Advies: Gunstig advies

Motivering: Ok !

Heidi Debels
Advies: Gunstig advies

Claudia Carrissemoux
Advies: Gunstig advies

Motivering: Ok, bedankt

Eline Pyck
Advies: Automatisch ingetrokken

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

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

1 .
De voorwaarden voor de opdracht "Aankoop en levering van toeristiche
voetgangersbewegwijzering", zoals ze vervat zijn in het bestek "B.O.D. Toeristische
voetgangersbewegwjzering 2014", opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein op
5 augustus 2014, vast te stellen.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerte-aanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bijlage 1a - Details palen.xlsx
Bijlage bij dit besluit: Bijlage 1b - Plan.png
Bijlage bij dit besluit: Bijlage 2 - Technische tekening voetstuk.docx
Bijlage bij dit besluit: Bijlage 3 - Specificatie kleuren en symbolen gebieden.docx
Bijlage bij dit besluit: Bijlage 4 - Oplijsting bezienswaardigheden waar symbool
voorzien moet worden.docx
Bijlage bij dit besluit: Ontwerpbestek B O D Toeristische
voetgangersbewegwijzering.docx

Planning en Openbaar Domein

13 2014_GR_00211 Wijziging verkeerssituatie
gemeentewegen - voorrangswijziging op
kruispunt
Stasegemsesteenweg-Spinnerijstraat
(Harelbeke)-Venetiëlaan (Harelbeke) -
Vaststellen aanvullend
verkeersreglement

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Harelbeke plant in het kader van de revitalisering van de industriezone
Harelbeke-Zuid een poort op het kruispunt Stasegemsesteenweg (Kortrijk), Steentje
(Harelbeke), Spinnerijstraat (Harelbeke)-Venetiëlaan (Harelbeke). Daarbij zou het traject
Stasegemsesteenweg—Venetiëlaan hoofdweg worden t.o.v. de Spinnerijstraat (zie schets
definitieve heraanleg (met dubbelrichtingsfietspad)). Momenteel is de as
Stasegemsesteenweg – Spinnerijstraat hoofdweg.

Argumentatie
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Doel is enerzijds een snelheidsremmend (poort)effect te creëren voor het verkeer richting
Stasegemdorp en anderzijds geleidend te werken voor het zwaar verkeer richting
Venetiëlaan (industriezone). 

De definitieve heraanleg van het kruispunt is nog niet voor direct maar, gezien de
voordelen, is het de wens van Harelbeke (mobiliteitscommissie) om de beoogde
voorrrangswijziging nu al in te voeren en het kruispunt te herschikken met voorlopige
middelen weliswaar met behoud van de enkelrichtingsfietspaden (zie schets voorlopige
aanleg). De verkeerscommissie van Kortrijk heeft hiertegen geen bezwaar.

De (voorlopige) infrastructuurwerken en de signalisatie worden uitgevoerd door de stad
Harelbeke; de markeringswerken gebeuren door de stad Kortrijk. 

Het komt aan de gemeenteraad toe het aanvullend reglement in verband met het invoeren
van de voorrangswijziging op het kruispunt Stasegemsesteenweg – Spinnerijstraat –
Venetiëlaan 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 het invoeren van de voorrangswijziging op het
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1.  

2.  

kruispunt Stasegemsesteenweg – Spinnerijstraat – Venetiëlaan als volgt vast te stellen: 

Artikel 1:  

§1. Op het kruispunt Stasegemsesteenweg (Kortrijk), Steentje (Harelbeke), Spinnerijstraat
(Harelbeke)-Venetiëlaan (Harelbeke) wordt de as Stasegemsesteenweg – Venetiëlaan
hoofdweg t.o.v. de Spinnerijstraat; 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
vervangen van de huidige voorrangsborden door verkeersbord B15f + onderbord type VIII
in de Stasegemsesteenweg voor verkeer richting Stasegem; B15c + onderbord type VIII in
de Venetiëlaan voor verkeer richting Stasegemsesteenweg; B1 + onderbord type VIII in de
Spinnerijstraat voor verkeer richting Stasegemsesteenweg en bijhorende witte dwarsstreep
gevormd door witte driehoeken. Ook worden de gemarkeerde fietspaden en de witte
doorlopende aslijn die de rijstroken aanduidt, aangepast volgens het hoofdwegtracé. 

Artikel 2:

§1. In de Venetiëlaan wordt ter hoogte van de Spinnerijstraat een oversteekplaats voor
fietsers en tweewielige bromfietsen aangebracht (voor (brom)fietsers herkomst
Spinnerijstraat en bestemming Stasegemsesteenweg). 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het
markeren van twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten (en de voorziene
verkeersborden).

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: bijlage 1 - voorstel heraanleg KP
Spinnerijstr-Venetiëlaan-Stasegemsestwg.pdf
Bijlage bij dit besluit: bijlage 2 - schets voorlopige heraanleg KP
Spinnerijstr-Venetiëlaan-Stasegemsestwg .pdf

13 oktober 2014 20:37 — Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen

14 2014_GR_00237 Stadsvernieuwingsproject Overleie - Nu
of Nooit premie - aanpassingen aan het
premiereglement - Vaststellen

99 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Verlenging &#39;Nu-of-nooit&#39;-renovatiepremie Pluimstraat en goedkeuren van
reglement, budget en methodiek &#39;Nu-of-nooit&#39;-renovatiepremie Overleie.

Aanleiding en context
Huidig punt wordt samen behandeld met het punt 8 betreffende het wedstrijdreglement
Ondernemerswedstrijd en het punt 9 betreffende renovatiepremie handelspanden.

Overleie is een zeer diverse buurt. Mooie karaktervolle woningen wisselen af met oude kleine
huisjes. Ook de aanwezige beluiken geven Overleie haar typische karakter. Uit de analyse van het
woningbestand, uitgevoerd bij de opmaak van het Toekomstplan Overleie, blijkt dat de wijk Overleie
over een oud woningbestand beschikt (75% van de woningen dateert van voor 1930), waarbij de
panden gemiddeld over een kleine woonoppervlakte beschikken en een laag comfortniveau hebben.
De wijk Overleie wordt algemeen gekenmerkt door een laag investeringsniveau.

In het Toekomstplan Overleie wordt wonen als een prioriatire doelstelling weerhouden. Hierbij
wordt expliciet verwezen naar initiatieven waarbij ingezet wordt op de versterking van de bestaande
bouwblokstructuur van de wijk. Daarom wenst de stad een impuls te geven aan het
investeringsniveau van de bestaande panden, door ondersteuning te bieden bij renovatiewerken.
Samen met de bestaande en nieuwe bewoners wordt zo gewerkt aan een betere woonkwaliteit en de
algemene revitalisering van de wijk.

Via de ‘Nu-of-nooit’-premie Overleie verleent de stad Kortrijk, binnen de perken van de
hiervoor beschikbare begrotingskredieten, ondersteuning bij de uitvoering van
renovatiewerken in woningen in particuliere eigendom die gelegen zijn in het projectgebied

Sinds 1 juli is het premiereglement Nu of Nooit premie Overleie van kracht. Met deze
premie, in combinatie met renovatiebegeleiding wil de stad de basiskwaliteit van het oude
woningpatrimonium op een aanvaardbaar niveau brengen. Eigenaars die voor de premie in
aanmerking willen komen, moeten een renovatieovereenkomst met de stad ondertekenen
waarin de uit te voeren werken worden opgenomen en waarin een maximum huurprijs
voor 9 jaar wordt vastgelegd.

Op vandaag werden voor 125 woningen renovatiecontracten ondertekend met een goede
spreiding over de verschillende straten in het projectgebied. Daarmee haalt het project nu
al de vooropgestelde doelstellingen voor eind 2016. Op basis van de huidige inschrijvingen
zullen wij ook het totaal vooropgestelde budget van € 500.000 bereiken.

Om extra te kunnen inzetten op bepaalde doelgroepen stellen wij een aanpassing van het
premiereglement en een uitbreiding van het totaal premiebudget voor.
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Argumentatie
Naar aanleiding van de opening van de Budabrug en de focus op de opwaardering van de
comerciële functie van de handelsas Overleiestraat - Budastraat willen wij het
projectgebied uitbreiden met de Budastraat en de zijstraten Schuddevisserstraat,
Kapucijnestraat, Trompestraaten en bijkomend inzetten op de woonkwaliteit bij panden
met gemengd gebruik ( handel-wonen ). Het huidige reglement legt een beperking op door
een maximum kadastraal inkomen van €1350 op te nemen. Vooral de winkelpanden in de
Overleiestraat komen bijgevolg niet in aanmerking voor de premie. Aan dit probleem willen
wij tegemoet komen.

Op vandaag werden renovatiecontracten afgesloten voor renovatiewerken aan 15
beluikwoningen. Door de aard van deze panden en het gegeven dat ze veelal kwetsbare
doelgroep huisvesten, verdienen deze woningen extra aandacht van het renovatieproject.
Wij verwachten dat er bijkomende interesse van de eigenaars zal zijn eens de plannen
voor de verbetering van het openbaar domein in deze beluiken wordt aangepakt.

Om deze extra doelgroepen te kunnen bedienen voorzien wij een extra premiebudget van
€150.000 te verdelen over de werkingsjaren 2015 en 2016. Het gaat om het principieel
toewijzen van dit budget aan het project in Overleie binnen de huidige budgetten. De
budgetten die jaarlijks voorzien worden voor deze premie worden hiermee niet
overschreden.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Budgetsleutel : 0621 00 6491000, Overleie Renoveert Nu of Nooit premie.

Stijging van het totaal toegewezen budget voor deze premie op Overleie van € 500.000
naar € 650.000

Bijkomend budget: € 150.000. Te verdelen volgens werkingsjaar 2015 = € 75000, 2016 =
€ 75000

De voorziende budgetten op deze begrotingspost worden hiermee niet overschreden.

 

 

Adviezen

Financiën algemeen
Advies: Gunstig advies
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1.  

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
Volgende aanpassingen aan het reglement Nu of Nooit Overleie goed te keuren:

1. Uitbreiding van het projectgebied met de Budastraat en de zijstraten
Schuddevisserstraat, Kapucijnestraat en Trompestraat.

2. Bij panden met een gemengde functie (handel-wonen) wordt het kadastraal inkomen
door de renovatiebegeleider naar functie versleuteld op basis van de vierkante meters
bruikbare oppervlakte per functie. Wanneer voor het gedeelte wonen na versleuteling de
maximumgrens van €1350 niet overschreden wordt, komt het pand in aanmerking.
Dezelfde versleuteling wordt tevens gehanteerd als verdeelsleutel bij werken die zowel
betrekking hebben op het woon- als het handelsgedeelte (bijvoorbeeld dak, gevel).

De gecoördineerde tekst van het reglement is als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: RENOVATIEPREMIE Overeleie renoveert aanpassingen 15
september 2014.doc

13 oktober 2014 20:41 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
13 oktober 2014 20:42 — Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
13 oktober 2014 20:43 — Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
13 oktober 2014 20:44 — Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
13 oktober 2014 20:45 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

Planning en Openbaar Domein

15 2014_GR_00218 RUP Bellegem Centrum - definitieve
vaststelling - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_CBS_00459 - RUP 'Bellegem Centrum' - voorlopige vaststelling - Goedkeuren

Aanleiding en context
Aanleiding
Het gemeentlijk RUP 'Bellegem Centrum' wordt opgemaakt ter uitvoering van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. 
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De aanleiding tot opmaak van het RUP is tweeledig. Enerzijds is er een beperkte
uitbreiding of herorganisatie en optimalisatie van Bockor. Er is een behoefte aan
uitbreiding van de productieactiviteit waardoor een uitbreiding van de bestemming voor
bedrijvigheid nodig is. Deze uitbreidingsvraag is gekoppeld aan een gedeeltelijke
herorganisatie van het bedrijf. Het is de bedoeling om de distributieactiviteit op een locatie
buiten het centrum van Bellegem te herlocaliseren, waardoor een belangrijk deel van het
zwaar verkeer uit het centrum wordt geweerd. Deze herlocalisatie wordt voorzien op de
voormalige site van Emdeka in de Manpadstraat in het oosten van Bellegem. 
Anderzijds bestaat er de wens tot herbestemming van een andere onbebouwde ruimte in
Bellegem Centrum. Doordat er nood is aan een woonzorgcentrum, wordt na afweging van
verschillende locaties voor de bouw van een WZC, in Bellegem hiervoor de nodige ruimte
gereserveerd. In functie daarvan werd een onteigeningsplan opgemaakt. Op basis van
ontwerpend onderzoek zijn de wenselijke en haalbare bebouwingsmogelijkheden voor de
site onderzocht.

Historiek
Op 12 september 2012 besliste het CBS tot opmaak van het RUP Bellegem Centrum.

Op 27 mei 2013 keurde het CBS de startnota en planMERscreening goed.

Ontheffing planMER-plicht:
Op 30 augustus 2013 werd een ontheffing van de planMERplicht verkregen. De Dienst MER
van de Vlaamse Overheid concludeerde dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft
tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.

voorontwerp RUP:
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige
voorschriften in het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 9 september 2013
goedgekeurd door het CBS. 
Een tweede voorontwerp RUP werd opgemaakt conform de opmerkingen van de plenaire
vergadering en op vraag van het OCMW werd een onteigeningsplan toegevoegd. Dit
tweede voorontwerp werd door het CBS goedgekeurd op 20 januari 2014.

tweede plenaire vergadering:
De tweede plenaire vergadering werd op 26 februari 2014 georganiseerd. De adviserende
instanties brachten allen een gunstig of een voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire
vergadering concludeerde dat de procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder
fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden enkele aanvullingen en
aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschirften en de toelichtingsnota gevraagd.
De conclusies van de plenaire vergadering werden opgenomen in het verslag. De
aanwezige besturen hadden geen opmerkingen op het verslag.

ontwerp RUP:
Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. Zo
werd onder meer de motivering voor het onteigeningsplan opgenomen in de
toelichtingsnota. Ook werden enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan aan de
stedenbouwkundige voorschriften en de bijhorende toelichtende kolom. In hoofdzaak gaat
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het om volgende elementen: duidelijkere bepalingen over het reliëf, zowel algemeen als
voor het WZC; duidelijkere omschrijving van de openbare verblijfsruimte; beperken van de
activiteit van de zone voor bedrijvigheid tot bierbrouwerij; aanduiding van alle panden uit
de inventaris onroerend erfgoed als bouwkundig erfgoed; aanduiding van de kerk als
beschermd monument. Dit ontwerp van RUP werd door de Gemeenteraad van 7 april 2014
voorlopig vastgesteld. 

Argumentatie
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:
Op het moment van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waren de
uitbreidingsbehoeften van brouwerij Bockor en de noden voor een woonzorgcentrum nog
niet gekend. In het richtinggevend deel van het GRS is opgenomen dat het bedrijf Bockor
ruimtelijk kwalitatief moet worden ingekaderd. Verdere uitbeiding kan niet meer volgens
het GRS. De redenen die hiervoor aangehaald worden zijn de leefbaarheid van de kern en
de landschappelijke omgeving. Deze mogen niet in het gedrang komen door bijvoorbeeld
overdadig en zwaar verkeer en door inname van kwalitatieve open ruimte. De geplande
uitbreiding voor Bockor snijdt echter geen kwalitatieve open ruimte aan. Bovendien blijkt
uit gegevens van Bockor, dat door het herlocaliseren van de distributieactiviteit er na de
uitbreiding in Bellegem Centrum minder verkeer en minder zwaar verkeer naar de site zal
rijden. Op basis daarvan wordt geoordeeld dat het toch aanvaardbaar is om deze
uitbreiding in Bellegem centrum mogelijk te maken. Deze afwijking is gemotiveerd in de
toelichtingsnota bij het RUP. 
Voor de site Bellegemkerkdreef is in het richtinggevend deel van het GRS opgenomen dat
het woongebied daar kan worden afgewerkt rekening houdende met de realisatie van een
kleine openbare verblijfsruimte naast de school. Het panoramisch zicht vanaf de kerk naar
het open landschap moet zoveel mogelijk worden gevrijwaard. De mogelijkheden van het
RUP passen binnen de doelstelling van het GRS om een gevarieerd woonaanbod te
voorzien in Kortrijk. Anderzijds moet het door de ligging van het woonzorgcentrum in het
centrum van Bellegem mogelijk zijn om een deel van de open ruimte te behouden. Ook zal
door de ligging in het centrum geen kwalitatieve open ruimte aangesneden worden en
wordt het landschap gevrijwaard. In die zin is de invulling van de site met een
woonzorgcentrum niet tegenstrijdig aan de bepalingen van het GRS. Dit is gemotiveerd in
de toelichtingsnota bij het RUP.

Plangebied:
De contour van het RUP volgt maximaal bestaande wegenis en wordt begrensd door de
Bellegemsestraat, Dottenijsestraat, Bellegemkerkdreef en de Kortestraat. Het busbedrijf
Dmuynck & Vansteelandt Autocars wordt niet mee opgenomen in het plangebied doordat
herbestemming niet nodig is. De BPA bestemming wordt behouden als zone voor
nijverheid en de gebouwen kunnen hergebruikt worden.

Masterplan Bellegem centrum:
- Langs de westelijke zijde wenst de bierbrouwerij Bockor haar depot en distributiepunt te
verhuizen naar een andere locatie. Dit laat toe dat de bestaande site van Bockor kan
worden gereorganiseerd waarbij in hoofdzaak zal worden gefocust op de bierbrouwerij en
op de kantoor- en onthaalfaciliteiten van Bockor. Een nieuw depot wordt voorzien op de
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nieuwe KMO-zone aan de Manpadstraat. Het driehoekig perceel tussen de Kwabrugstraat
en de Kortestraat, dat in eigendom is van Bockor, kan worden ingezet voor een extra
brouwzaal, foederlokaal en een parking voor zowel personeel als bezoekers. Hierdoor kan
de huidige parkeeroverlast worden tegengegaan en kan de smalle Kwabrugstraat
onderbroken worden voor autoverkeer. Er wordt binnen het RUP voor de site van Bockor
de mogelijkheid van een 'bezoekersfunctie' opgenomen. 
- Langs de oostelijke zijde van de Kwabrugstraat ontstaat de mogelijkheid voor de invulling
van een nog vrijliggend binnengebied. Het OCMW van de stad Kortrijk wenst in de vacante
zones ten noorden van de Bellegemkerkdreef een nieuw woonzorgcentrum te realiseren.
Conform de opties van het GRS moet een nieuwe openbare verblijfsruimte gerealiseerd
worden, waarbij de gewenste doorwaadbaarheid van het gebied wordt gerealiseerd. Vanaf
de Bellegemkerkdreef worden er twee nieuwe erftoegangswegen voorzien, die het
binnengebied moeten ontsluiten. Hierdoor kan de noodzakelijke parkeercapaciteit ontsloten
worden en kan deze ook complementair gebruikt worden door de school.

Visievorming RUP:
Langs de Bellegemstraat wordt de bestaande verweving van verschillende centrumfuncties
behouden. Hoewel enkele gebouwen ten westen van de kerk deel uitmaken van de
bedrijfssite van Bockor, wordt bewust de bestemming centrumfuncties behouden. Het
betreft immers een café, een woning en de kantoren van Bockor, die deel uitmaken van
het karakteristieke centrum van Bellegem. Ook de bestaande woonbebouwing langs de
Dottenijsestraat en de Bellegemkerkdreef wordt behouden. De bestaande verweving van
de niet-woonfuncties wordt geconsolideerd.

 De algemene planopties die in het RUP Bellegem Centrum aan bod komen zijn:
- Reliëf: Het gebied wordt gekenmerkt door een groot hoogteverschil. In het RUP wordt
opgenomen dat met dit niveauverschil dient rekening te worden gehouden.
- Programma: Globaal onderscheiden we twee grote delen in het plangebied van het RUP:
ten westen de bedrijfssite van brouwerij Bockor, ten oosten het bouwblok tussen
Bellegemplaats, de Bellegemkerkdreef en de Dottenijstraat (met wonen,
gemeenschapsfuncties en andere centrumfuncties). Centraal tussen beide delen vormt de
as van de Walleweg/Bellegemkerkdreef op vandaag de structurerende drager van
verschillende gemeenschapsvoorzieningen in het centrum van Bellegem: ten noorden het
vernieuwde ontmoetingscentrum, centraal Bellegemplaats met de kerk en ten zuiden langs
de Bellegemkerkdreef de bestaande school en ruimte voor nieuwe
gemeenschapsvoorzieningen. De vraag voor een nieuw woonzorgcentrum kan hieraan een
mogelijke invulling geven.
- Schaal: Het plangebied bevat twee schaalniveaus. Enerzijds de kleine schaal van een
woondorp in het buitengebied van Kortrijk (i.c. woningen en kleinschalige
centrumfuncties). Anderzijds de grotere schaal van enkele bakens (grotere gebouwen) in
het centrum van Bellegem. Mogelijk toekomstige bebouwing hoort conform te zijn aan de
schaal van de omgeving. 
- Doorwaadbaarheid: Het nieuwe dorpsweefsel vraagt een goed doordachte organisatie
van het voetgangers- en fietsverkeer op het terrein, aansluitend op bestaande wegen en
paden. Trage wegen worden opgewaardeerd en geïntegreerd in de toekomstige
ontwikkeling. Een kwalitatief dorpsweefsel bestaat uit een verscheidenheid aan publieke en

105 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



semi publieke ruimtes.
- Autocirculatie: Het plangebied moet ook voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar zijn. De
Kortestraat zal gebruikt worden als ontsluiting voor de bedrijfssite van Bockor, terwijl de
Kwabrugstraat zal onderbroken worden voor autoverkeer. De Dottenijsestraat en de
Bellegemkerkdreef blijven behouden als lokale woonstraten. Vanaf de Bellegemkerkdreef
kan een nieuwe autolus de zuidelijke vacante zone ontsluiten.

De planopties die in het RUP, specifiek voor de zone van Bockor aan bod komen, zijn
samengevat de volgende:
- Een groot deel van de distributie en opslag van Bockor zal verhuizen naar de KMO-zone
aan de Manpadstraat.
- Programma Bockor: Op eigendom van Bockor zal naast een bestaande loods een extra
brouwzaal en foederlokaal gebouwd worden om tegemoet te komen aan de stijgende
ruimtebehoefte. 
- Aangepaste aantrekkelijke architectuur zullen het bouwproces ook visueel zichtbaar
maken in het straatbeeld om de traditie in de architectuur na te streven, met aandacht
voor kwaliteit.
- Een parking die de behoefte van zowel bezoekers als personeel kan opvangen, kan de
huidige parkeeroverlast op het openbaar domein opvangen.
- De Kwabrugstraat zal heringericht worden als verblijfsruimte waarbij doorgaand verkeer
wordt verhinderd. Het verkeer wordt vervolgens afgeleid naar de Kortestraat. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid om de Kwabrugstraat te betrekken bij Bellegemplaats.
- Het profiel van de Kortestraat zal verbreed worden om beide rijrichtingen in combinatie
met een bushalte en voetpad te herbergen. Hiervoor staat Bockor een deel van zijn
eigendom af en voorziet het bedrijf de aanleg van een groenscherm van 5 meter breed aan
de Kortestraat.
- Bij een mogelijke nabestemming voor de site van Bockor dienen de zichtlijnen vanuit de
kerk over de vallei uitgewerkt of hersteld te worden en mag de nieuwe functie de
draagkracht van de site niet overschrijden.

De planopties die in het RUP voor de zone van het woonzorgcentrum aanbod komen, zijn
samengevat de volgende:
- Programma woonzorgcentrum: Het woonzorgcentrum bevat een maximumcapaciteit van
96 bedden. De 96 te realiseren woongelegenheden zijn samengesteld uit 72
woongelegenheden vervangingsnieuwbouw van woongelegenheden van het
woonzorgcentrum Sint-Jozef en 24 woongelegenheden uitbreiding. Assistentiewoningen
dienen verbonden te worden met het WZC op minimale loopafstand voor verplegend
personeel. Nieuwe woonunits kunnen zorgen voor een aanvullende functie. Woningen
kunnen gecombineerd worden met gemeenschapsfuncties. 
Het OCMW wil 96 bedden voorzien op de site in Bellegem. Dit programma werd aan de
hand van een ontwerpend onderzoek naar draagkracht en ruimtelijkheid onderzocht.
Indien het OCMW later toch nog extra bedden wil toevoegen zal zij extra grond moeten
aankopen (een deel tuinen van de woningen aan de Bellegemsestraat in te richten als
woningenrij of uitbreiding van het WZC). De toevoeging van een extra bouwlaag is niet
mogelijk doordat de ruimtelijke draagkracht en de landschappelijke inpasbaarheid hierdoor
in het gedrang zou komen. 
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De publieke ruimte is in functie van meervoudig gebruik voor gemeenschapsfuncties
(bijvoorbeeld: school…). 
- Schaal: Het woonzorgcentrum vormt een middelschaal en krijgt centraal een groter
bouwelement of 'architecturaal accent' waardoor het zich inpast in de schaal van de
omgeving. Tegelijkertijd wordt het afmaken van de bestaande bouwblokken naar voor
geschoven als mechanisme voor verdichting en inbreiding.
- Autocirculatie: Een autolus ontsluit het zuidelijke woonplein en het woonzorgcentrum,
terwijl een semi-verharde weg functioneert als garageweg en het noordelijke plateau
bereikbaar maakt voor (nood)diensten. De voorziene parking moet multifunctioneel gebruik
toelaten: het personeel en de bezoekers van het woonzorgcentrum, bewoners en voor de
school.

Onteigeningsplan:
Op vraag van het OCMW wordt bij het gemeentelijk RUP Bellegem-Centrum een
onteigeningsplan opgemaakt om de verwezenlijking van de zone voor
gemeenschapsvoorzieningen te verzekeren. Er wordt verwezen naar de
stedenbouwkundige voorschriften van de desbetreffende zone.

Het OCMW Kortrijk wil binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een nieuw
woonzorgcentrum realiseren vanwege zijn maatschappelijke taak om kwalitatieve en
betaalbare ouderenzorg uit te bouwen. De te onteigenen zone is qua oppervlakte
noodzakelijk om het woonzorgcentrum te bouwen, het programma van het nieuw WZC
werd bepaald op basis van de vooropgestelde prognoses van de Vlaamse Overheid, die
een totale bijkomende woonzorgbehoefte van een 99 tal bedden voorziet voor de kernen
Bellegem, Rollegem en Kooigem. Er wordt voor Bellegem gekozen omdat het de grootste
kern is, in combinatie met zijn centrale ligging. Binnen Bellegem wordt gekozen voor de
site aan de Bellegemkerkdreef vanwege zijn centrale ligging en de mogelijkheid om het
WZC te linken aan bestaande gemeenschapsvoorzieningen.

Voor de te onteigenen percelen wordt het OCMW Kortrijk aangeduid als de onteigenende
instantie. In de toelichtingsnota van het RUP werd de argumentatie van de schaal, de
omvang en de locatie van het woonzorgcentrum al onderbouwd. Het OCMW trachtte reeds
in het verleden om de gronden binnen het plangebied aan te kopen. Deze
onderhandelingen voor minnelijke verwerving(en) slepen nog steeds aan of zijn
afgesprongen. De onteigening van de desbetreffende gronden is bijgevolg noodzakelijk om
tot de realisatie van het programma te kunnen komen.
Het OCMW heeft voor 2014 voldoende budget voorzien voor de aankoop van deze
gronden.

De hoogdringendheid van de onteigeningsbevoegdheid wordt drieledig onderbouwd:
- Uitstel of vertragingen zouden tot gevolg hebben dat de toenemende vraag tegen 2020
niet zal kunnen worden opgevangen.
- Om VIPA-subsidies te krijgen dient tegen eind 2014 een technisch-financieel plan
ingediend te worden bij VIPA. Op dit moment dient het OCMW Kortrijk eigenaar te zijn van
de terreinen.
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- De te verkrijgen VIPA-subsidies leggen duidelijke deadlines en bouwverplichtingen op,
waardoor de bouw van het WZC, de assistentiewoningen en het Lokaal Dienstencentrum
gegarandeerd is.

De onteigening steunt op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen (BS 16 december 2011, inwerking op 26 december 2011) en
het decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (BS
15 juli 2011, inwerking getreden op 25 juli 2011). Bovendien wordt er beroep gedaan op
de wet van 26 juli 1962, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
inzake onteigening ten algemenen nutte.

Openbaar onderzoek:
Na de voorlopige vaststelling werd het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen aan een
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. Dit openbaar onderzoek liep van 22 april 2014
tot en met 20 juni 2014. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 2 adviezen
ontvangen: een gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar en een
voorwaardelijk gunstig advies van de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Naar
aanleiding van het openbaar onderzoek werden 9 bezwaarschriften ingediend.

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

Het advies van de Gecoro over het ontwerp RUP is gunstig, mits enkele aanpassingen aan
het RUP worden doorgevoerd. De Gecoro stelt volgende aanpassingen voor in haar advies:
 - in de stedenbouwkundige voorschriften wordt de groenzone van 0,6ha verankerd;
- de aanduiding van de garagestraat op het grafisch plan wordt aangepast zodat zowel in-
en uitrijden via de Bellegemkerkdreef gebeurt;
- een bijkomende garageweg wordt aangeduid op het verordenend plan voor de woningen
langs de Bellegemsestraat. Hiervoor wordt een aparte grafische aanduiding gebruikt. Het
voorschrift moet de aanleg ervan mogelijk maken maar niet opleggen. In functie van de
realisatie van de weg is het wenselijk dat een achteruitbouwzone van 6m wordt voorzien
op de woonpercelen; 
- in het RUP wordt opgenomen dat de nieuwe parking van de brouwerij maximaal publiek
toegankelijk wordt gemaakt;
- de motivering rond de locatiekeuze voor het woonzorgcentrum wordt in de
toelichtingsnota aangevuld.

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

Ontwerp RUP - definitieve vaststelling:
Conform art. 2.2.14 §6 van het VCRO kan de gemeenteraad bij de definitieve vaststelling
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aan het plan wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan, die
gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde
bezwaren en opmerkingen of de adviezen door de aangeduide diensten en overheden of
het advies van de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt gevolgd. Het RUP wordt
aangepast conform het advies van de Gecoro, zoals hierboven omschreven.
Doordat deze wijzigingen tot gevolg hebben dat de garagestraat niet langer aansluit op de
Dottenijsestraat, wordt bijkomend in de voorschriften opgenomen dat de ontsluiting van de
twee bestaande woningen gelegen achter de woningen van de Dottenijsestraat ten allen
tijde moet gegarandeerd worden.

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP 'Bellegem Centrum' bevat een verordenend grafisch
plan met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een onteigeningsplan; een
weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; een opgave van de voorschrfiten die
strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; een overzicht van
de conclusies van de planMER-screening; en een register van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

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

De voorschriften van de geldende verkavelingen gelegen binnen het plangebied
verhinderen een eenduidig en vlot vergunningenbeleid. Deze verkavelingen worden
opgeheven na de inwerkingtreding van het RUP en zijn als dusdanig ook zo aangeduid op
het verordenend grafisch plan.

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

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

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

1 .
het RUP 'Bellegem Centrum' definitief vast te stellen. 
Het ontwerp van gemeentelijk RUP 'Bellegem Centrum' bevat een verordenend grafisch
plan met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; een onteigeningsplan; een
weergave van de feitelijke en juridische toestand; de relatie met het gemeentelijke
ruimtelijke structuurplan waarvan het een uitvoering is; een opgave van de voorschriften
die strijdig zijn met het gewestplan en die opgeheven worden; een overzicht van de
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1.  
2.  
3.  
4.  

conclusies van de planMERscreening; en een register van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 20140702_gecoro-verslag 2.pdf
Bijlage bij dit besluit: advies deputatie.pdf
Bijlage bij dit besluit: advies ruimte.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140915 RUP-KOR-Bellegem-centrum- definitieve
vaststelling_gecomprimeerd.pdf

13 oktober 2014 20:49 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
13 oktober 2014 20:51 — Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
13 oktober 2014 20:51 — Axel Weydts, raadslid verlaat de zitting

Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein

16 2014_GR_00227 B.O.D. Kruid en Blad 2015 nr. 2014/07 -
EC - Kruid en blad 2015 - Voorwaarden
en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen
sinds 1 januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
gebaseerd op het decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het gebruik van
sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet vanaf
1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)
We verwijzen hierbij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en
vergroent - Kortrijk Klimaatstad.

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar
domein niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag
nemen.
De taakopdracht voor de ploeg Blad bestaat erin om:

tijdens het zomerseizoen (maart-oktober) manueel het onkruid te verwijderen langs
straten, bruggen, voetwegen, open verhardingen en voetpaden (waar dit niet kan
toegewezen worden aan een bewoner);
tijdens het winterseizoen (november - februari) bladeren op te ruimen, zwerfvuil te
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verwijderen tussen de beplantingen, boomspiegels heraan te leggen om onkruid te
voorkomen.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.

Dit voor 1890 uren, geraamd op 184.000 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Kruid en Blad 2015 nr. 2014/07 - EC ter goedkeuring
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 184 000,00 (incl. BTW). Op artikel 2015 /
IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0984-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de
nodige kredieten voorzien door onze directie.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Reeds eerder positief visum gekregen op 2015/GBB - CBS/0680 00/61500 15/ IE GEEN. de
nota werd teruggestuurd op vraag van ons.
Gelieve deze reservatie van 184.000,00 euro te schrappen.

 voor 2015/GBB - CBS/0984 00/61500 15/IE GEEN voorGraag een nieuw positief visum
een bedrag van 184.000,00 euro (BTW inclusief) die door onze directie BOD nog wordt
voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Kruid en blad 2015, nr
2014/07 - EC, opgemaakt op 25 augustus 2014 door het team beheer openbaar domein.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen
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1.  
2.  

Bijlage bij dit besluit: bestek Kruid en blad 2015.docx
Bijlage bij dit besluit: raming.docx

17 2014_GR_00226 B.O.D. Manuele onkruidbestrijding 2015
nr. 2014/09 - EC - Manuele
onkruidbestrijding 2015 - Voorwaarden
en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen
sinds 1 januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
gebaseerd op het decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het gebruik van
sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet vanaf
1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)
We verwijzen hierbij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en
vergroent - Kortrijk Klimaatstad.

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar
domein niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag
nemen.
De taakopdracht bestaat uit het onkruid manueel verwijderen en diverse groenwerken in
beplantingsmassieven.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.

Dit voor 1500 uren, geraamd op 155.000 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Manuele onkruidbestrijding 2015 nr. 2014/09 - EC ter
goedkeuring voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 155 000,00 (incl. BTW). Op
artikel 2015 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen rekeningnummer
6150015 worden de nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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1.  
2.  

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2015/GBB - CBS/0680 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 155.000,00 euro (BTW
inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Manuele
onkruidbestrijding 2015, nr 2014/09 - EC, opgemaakt op 25 augustus 2014 door het team
beheer openbaar domein.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bestek Manuele onkruidbestrijding 2015.docx
Bijlage bij dit besluit: raming.docx

18 2014_GR_00228 B.O.D. Minawerkers 2015 nr. 2014/08 -
EC - Minawerkers 2015 - Voorwaarden en
wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
We verwijzen naar de ondertekening van het toetredingscontract op 28/05/2014 tussen
het Vlaams Gewest en een stad of gemeente voor de toekenning van een compensatie
voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor de periode
2014 - 2019.
Voor 1 VTE krijgen we een tegemoetkoming van 10.500 euro. Stad Kortrijk kreeg 4 VTE
toegewezen voor compensatie.
We verwijzen verder naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en
vergroent - Meer natuur, meer bos.

Argumentatie
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Met deze opdracht wensen we de parkgebieden, natuurgebieden, beekvalleien en gebieden
die ingericht worden of werden met het oog op natuureducatie en passieve recreatie te
beheren, onderhouden.
De taakopdracht bestaat uit het volgende:

Maaien van bermen, ruigtes en hooilanden, selectief maaien van distels, plaatsen en
herstel van kastanjeafsluitingen, sassen en afsluitingen in het kader van natuur
(educatieve) wandelpaden, hakhoutbeheer, aanplanten bosgoed, knotten van wilgen en
populieren, kappen van houtkanten, verwijderen uitzaaiingen, ongewenste planten(bramen
exoten,...), afvoeren maaisel, maken houtkanten en hooihoppers,... 

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.

Dit voor 1020 uren, geraamd op 110.000 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Minawerkers 2015 nr. 2014/08 - EC ter goedkeuring
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 110 000,00 (incl. BTW). Op artikel 2015 /
IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0340-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de
nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2015/GBB - CBS/0340 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 110.000,00 euro (BTW
inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Minawerkers 2015, nr
2014/08 - EC, opgemaakt op 25 augustus 2014 door het team beheer openbaar domein.

2 .
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1.  
2.  

Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: raming.docx
Bijlage bij dit besluit: bestek MINAwerkers 2015.docx

19 2014_GR_00229 B.O.D. Onderhoud groenzones in
woongebieden 2015 nr. 2014/10 - EC -
Onderhoud groenzones in woongebieden
2015 - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen
sinds 1 januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
gebaseerd op het decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het gebruik van
sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet vanaf
1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)
We verwijzen hierbij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en
vergroent - Kortrijk Klimaatstad. Pagina 16 maakt melding van meer aandacht voor groen
in de wijken van het centrum en van de deelgemeenten.

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar
domein niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag
nemen in de woonwijken.
De taakopdracht bestaat uit het onkruid manueel verwijderen, scheren van hagen en
beplantingsmassieven en het net en proper houden van groenzones in woongebieden.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.

Dit voor 755 uren, geraamd op 80.000 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Onderhoud groenzones in woongebieden 2015 nr.
2014/10 - EC ter goedkeuring voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 80.000,00
(incl. BTW). Op artikel 2015 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen
rekeningnummer 6150015 worden de nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
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1.  
2.  

Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
wordt gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
2015/GBB - CBS/0680 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 80.000,00 euro (BTW
inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

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

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Onderhoud
groenzones in woongebieden 2015, nr 2014/10 - EC, opgemaakt op 11  september 2014
door het team beheer openbaar domein.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bestek Onderhoud groenzones in woongebieden 2015.docx
Bijlage bij dit besluit: raming.docx

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn
Communicatie en Recht

20 2014_GR_00225 VZW AjKo -
Samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota - Goedkeuren

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
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VZW MKKJ - Aanwijzing van de nieuwe leden in de bestuursorganen

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

Aanleiding en context
Met het Ministerieel besluit d.d. 05/05/2014 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van
een nieuw gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, met name de VZW voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (voorlopige naam in afwachting van
definitieve keuze naam door de Algemene Vergadering), bij gemeentereaadsbesluit d.d.
13/01/2014 goed.

Met het gemeenteraadsbesluit d.d. 10/06/2014 werden de bestuursorganen van de VZW
aangesteld.

De nieuw samengestelde Algemene Vergadering van de VZW heeft in zitting d.d.
02/07/2014 gekozen voor de naam VZW AjKo (Actieve jongeren en kinderen in Kortrijk) en
dit werd als dusdanig in artikel 1 van de Statuten opgenomen.

Conform artikel 247 van het gemeentedecreet dient er vervolgens tussen de Stad en de
EVA-VZW een samenwerkingsovereenkomst gesloten te worden. Met deze
overeenkomst beoogt men om tot een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden
tussen de stad en de VZW te komen en tot een formulering van duidelijke doelstellingen.
Tevens worden de beschikbare middelen voor de VZW hierin bepaald. En tenslotte wordt
ook de manier van rapportering opgenomen met het oog op evaluatie.  

Argumentatie
Als basis voor deze nieuw af te sluiten samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota,
werd, naar analogie met de andere Kortrijkse gemeentelijke VZW's, teruggegrepen naar de
modelsamenwerkingsovereenkomst en -afsprakennota zoals principieel goedgekeurd door
het College van burgemeester en schepenen in zitting van 28 oktober 2013.

Het ontwerp van de concrete samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota werd
voorafgaandelijk uitvoerig besproken tussen Communicatie & Recht, de directie
Bedrijfsvoering, de secretaris van de VZW en de bevoegde directeurs.

De Algemene Vergadering van VZW AjKo keurde in zitting van 10 september 2014 het
voorgelegde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota mits lichte
aanpassingen goed (cfr. verslag van de AV d.d. 10/09/2014).

Met huidig dossier vragen wij de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst en de
afsprakennota tussen de stad en VZW AjKo, opgemaakt conform het goedgekeurde model
en gefinetuned naar de specifieke VZW, goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 247

Statuten van VZW AjKo, artikel 5
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is ook bevoegd op basis van artikel 5 en 16 van de statuten van VZW AjKo.

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 samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en VZW AjKo goed te keuren,
waarvan de tekst luidt als volgt:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD KORTRIJK EN VZW AjKo

TITEL I: VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1 - Voorwerp van deze overeenkomst

1.1. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de Stad en de
Vereniging, de afstemming van het beleid tussen de Stad en de Vereniging en de nadere
omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van de
Vereniging ten opzichte van de Stad.

1.2. Verder wordt tussen de Stad en de Vereniging een afsprakennota gesloten waarin een
aantal afspraken met de stad, meetindicatoren en financiële engagementen zijn
opgenomen. Deze afsprakennota maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst,
maar zal tussen Partijen jaarlijks worden geëvalueerd en, in onderlinge overeenstemming
worden herzien.

De beleidsdirecteur neemt steeds het initiatief voor de bespreking van de afsprakennota.
De verdere modaliteiten van dit overleg zijn vastgelegd in artikel 18 van de onderhavige
overeenkomst.

De afsprakennota handelt onder meer over volgende zaken:

a) Niet- financiële afspraken

- Verzekeringen

- Juridische ondersteuning

- Communicatie

- ICT

- Personeel

- Facility
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1.  

b) Financiële afspraken (toelage + return van de opbrengsten/retributies)

c) Inhoudelijke afspraken en meetindicatoren

d) Interne controle

Partijen verbinden zich ertoe binnen de kortst mogelijke termijn te komen tot een
afsprakennota als bijlage bij de onderhavige samenwerkingsovereenkomst.

1.3. Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen de bepalingen van het
Gemeentedecreet en meer in het bijzonder van het artikel 247.

1.4. De Vereniging voert de in de statuten en in deze samenwerkingsovereenkomst
omschreven opdrachten autonoom uit. De taakvervulling dient in overeenstemming te zijn
met het gemeentedecreet en met het door de Stad gevoerde beleid inzake jeugd. Hierbij
kan in het bijzonder verwezen worden naar: Plan Nieuw Kortrijk en het strategisch
MeerJarenPlan. De Vereniging krijgt ook inzage in de BBC en bijhorend document.

Artikel 2 - Publiekrechtelijke programmatie-opdracht

2.1 Missie en doelstellingen

:Missie vzw

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én
participatie van alle  kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de
meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de
brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen
van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator
en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.”

Doelstellingen vzw:

Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en
groepsgericht vrijetijdsaanbod

a. Via verschillende methodieken
           i.     Sport en Spel (activiteitenaanbod)
           ii.    Pretmobiel
           iii.   Instuif (organiseren van ontmoetingsruimtes en –momenten)
           iv.   Jeugdopbouwwerk
           v.    Projecten
b. Naar een divers doelpubliek: werkingen voor, door en met kinderen en jongeren
tussen 3 en 25 jaar, met specifieke aandacht voor:
            i.    Kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het "reguliere"
jeugdwerk 
            ii.   Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond
            iii.  Meisjes met een andere culturele achtergrond
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            iv.  Kinderen en jongeren die in armoede leven
            v.   Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand
            vi.  Nieuwkomers
c. Werkingsmomenten
            i.   Dagelijks aanbod
            ii.  Vakantiewerkingen
 

    2.   Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

a. Naar de doelgroep zelf
b. Naar het middenveld
c. Naar verschillende overheden

2.2. De Vereniging zal haar opdracht op een kwaliteitsvolle manier uitoefenen. De
Vereniging hanteert economisch verantwoorde principes, waaronder een maximale
kostentransparantie en - responsabilisering, evenwel zonder hierbij afbreuk te doen aan
haar programmatie-opdracht. De Vereniging zal zich bij de uitoefening van haar
bevoegdheden nauwgezet houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan
alle toepasselijke regelgeving (gemeentedecreet, wetgeving overheidsopdrachten,
openbaarheid van bestuur, ...).

Artikel 3 - Nadere toelichting en modaliteiten van de opdracht

3.1. De Vereniging mag haar opdracht niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een
derde die zou handelen in eigen naam en/of voor eigen rekening.

3.2. De Vereniging handelt autonoom en is vrij, binnen het kader van haar doelstellingen
en binnen het kader van de stedelijke beleidsplannen, in de manier waarop ze haar
opdracht vervult.

In het kader van het jaarlijks formeel overleg kunnen Partijen afspraken maken om de
aanpak van de Vereniging bij te sturen, dit met het oog op een betere realisatie van de
beleidsdoelstellingen en het beter vervullen van de opdrachten.

Artikel 4 - Duur

Deze overeenkomst gaat in op 13 oktober 2014 en neemt een einde op 31 december 2018.
Na verloop van 3 jaar, vindt, indien nodige een tussentijdse evaluatie plaats. Op basis
hiervan, kan de samenwerkingsovereenkomst desgevallend in onderling overleg aangepast
worden.

Na 31 december 2018 wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd tot een nieuwe
algemene samenwerkingsovereenkomst in voege treedt. Als geen nieuwe
samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na voormelde
verlenging of als de overeenkomst werd ontbonden of geschorst kan de stad na overleg
met de Vereniging voorlopige regels vaststellen inzake de in de
samenwerkingsovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als
samenwerkingsovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe in werking treedt.
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TITEL II : ENGAGEMENTEN EN VERBINTENISSEN

Artikel 5 - Engagementen van de Vereniging op het gebied van
beleidsuitvoering

5.1. De Vereniging engageert zich om haar opdrachten, zoals ze in de statuten en in artikel
2 van deze overeenkomst werden opgenomen, te realiseren.

5.2. De raad van bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor de algemene
beleidsuitvoering van de Vereniging en volgt hierbij de algemene en specifieke beleidslijnen
uitgetekend door de stad.

5.3. De Vereniging engageert zich om de strategische doelstellingen opgenomen in artikel
3 van de statuten te realiseren.

De realisatie van deze doelstellingen past in de door de stad uitgetekende Plan Nieuw
Kortrijk en het strategisch meerjarenplan 2014 -2019. De vereniging onderschrijft de visie
van de stad en helpt deze visie mee uitdragen en realiseren. Krachtlijnen van het Plan
Nieuw Kortrijk zijn:

-       Kortrijk moet de allure hebben van een grootstad, maar ook de charme van een dorp

-       Kortrijk moet durven groeien

-       Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn

-       Verrassend staat niet gelijk aan elitair

-       Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels

-       Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk

-       Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken

-       Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal

-       Een stadsbestuur dat transparant en sober is

De doelstellingen van de vereniging worden geoperationaliseerd in het jaarlijks actieplan
van de vereniging. De belangrijkste acties worden eveneens opgenomen in het strategisch
meerjarenplan en het jaaractieplan van de stad.

5.4. De Vereniging engageert zich om deze stedelijke beleidsdoelstellingen ook op vlak van
communicatie mee te helpen uitdragen.

Dit houdt onder meer in dat alle publicaties het stadslogo verplicht vermelden.

5.5. De Vereniging kan hierbij gebruik maken van het arsenaal aan stedelijke
communicatiekanalen en -diensten. In het kader van de afsprakennota maakt de
Vereniging hieromtrent concrete afspraken met de cel communicatie van de Stad.
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Artikel 6 - Engagementen van de Vereniging op het gebied van werkwijze

6.1. Alle middelen waarover de Vereniging beschikt, worden uitsluitend aangewend met
het oog op het bereiken van de doelstellingen en het vervullen van de opdrachten van de
Vereniging. Dit geldt zowel voor de toelagen van de Stad of van hogere overheden, als
voor middelen door de Vereniging zelf gegenereerd (o.m. toegangsgelden,
gebruiksvergoedingen, ...) of enig andere middelen waarover de Vereniging beschikt. Deze
verantwoording zal blijken uit de jaarrekening en het jaarverslag. De Vereniging kan
reserves aanleggen voor projecten die de jaarwerking overstijgen. Deze projecten dienen
te kaderen binnen de beleidsprioriteiten door de Stad uiteengezet.

6.2. Het in gebruik gegeven patrimonium zal door de Vereniging beheerd en geëxploiteerd
worden zonder dat daarbij rekening zal gehouden worden met de ideologische of
filosofische strekking van de gebruiker.

Alle verbeteringen die door de Vereniging aangebracht worden aan de in gebruik gegeven
infrastructuur, eigendom van de stad, worden bij wijze van natrekking eigendom van de
stad, zonder dat de stad daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. De wijzigingen worden
aangebracht na voorafgaand overleg met de stad, zodat de stad ze kan aanvaarden en in
voorkomend geval de te verzekeren waarde van de infrastructuur kan aanpassen.

6.3. De Vereniging kan beslissen tot het oprichten van, het deelnemen in en het zich laten
vertegenwoordigen in andere rechtspersonen, voor zover dat in overeenstemming is met
haar maatschappelijk doel en voor zover de gemeenteraad hiermee voorafgaandelijk heeft
ingestemd.

6.4. Bevoegdheden van de secretaris

Onverminderd de bevoegdheid van de stad en de bevoegdheden van de raad van bestuur
en rekening houdend met de algemene en specifieke beleidslijnen van de stad,
ondersteunt de secretaris de Vereniging maximaal bij de uitvoering van volgende
opdrachten:

- dagelijks beheer van de Vereniging

- dagelijks financieel beheer met gedeelde verantwoordelijkheid van de rekening
volmachtdragers

- behandeling van de lopende zaken

- vertegenwoordiger van de Vereniging voor de dagelijkse financiële en administratieve
organisatie

- materiële voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering

- secretaris-verslaggever van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering

- uitvoeren van de beslissingen van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de
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algemene vergadering.

De Stad en de Vereniging kunnen overeenkomen dat voormelde bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk kunnen worden toegekend aan een andere stadsmedewerker dan de secretaris
van de Vereniging (bvb. dienstchef die geen secretaris van de Vereniging is). Alle
verantwoordelijkheden zoals hierboven omschreven zijn van overeenkomstige toepassing.

De secretaris bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van alle
toepasselijke regelgeving (gemeentedecreet, wetgeving overheidsopdrachten,
openbaarheid van bestuur, ...).

De secretaris voert zijn taak steeds uit in zijn hoedanigheid van stedelijk ambtenaar en is in
die hoedanigheid gedekt door alle lopende polissen van de stad Kortrijk.

6.5. Vergunningen

De Vereniging zal voldoende rekening houden met de geldende milieu-, veiligheids- en
gezondheidsnormen. De Stad en de Vereniging overleggen wie de vereiste vergunningen
zal aanvragen.

TITEL III : MIDDELEN

Artikel 7 - Infrastructuur

De stad geeft aan de Vereniging, die aanvaardt, de volgende infrastructuur in gebruik:
gebouw (burelen op de derde verdieping) met toegangsdeur via doorgang Leiestraat
tussen huisnummers 9 & 11 (maakt deel uit van site beleidsstadhuis).

De stad helpt mee zoeken naar een oplossing voor de infrastructurele behoeften.

Deze infrastructuur wordt per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan de
Vereniging, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of
verhuring.

De verdere, concrete afspraken betreffende het onderhoud en de herstellingen zijn
opgenomen in de afsprakennota, die een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze
overeenkomst.

Artikel 8 - Gebruik infrastructuur

8.1. De Vereniging moet de infrastructuur in gebruik gegeven aan de Vereniging of
eigendom van de Vereniging uitsluitend voorbehouden voor manifestaties en activiteiten
die betrekking hebben op de opdracht en de doelstellingen van de Vereniging in de meest
ruime zin van het woord.

8.2. De Vereniging kan de door de stad in gebruik gegeven infrastructuur ter beschikking
stellen aan derden voor zover dit past binnen de opdracht en de doelstellingen van de
Vereniging. Er wordt steeds een gebruikersovereenkomst opgesteld tussen de Vereniging
en de gebruiker.
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8.3. De Stad kan gebruik maken van de onder artikel 7 genoemde infrastructuur of een
deel ervan of kan gebruik maken van de dienstverlening onder de volgende modaliteiten:

Het gebruik door de Stad en de eventuele dienstverlening wordt in overleg met de
Vereniging vastgelegd. Dit gebruik mag de gewone werking van de Vereniging niet in het
gedrang brengen en mag geen afbreuk doen aan reeds bestaande reservaties. De Stad kan
de infrastructuur enkel gebruiken voor eigen manifestaties en kan deze infrastructuur
onder geen beding ter beschikking stellen van niet-stedelijke diensten of niet-stedelijke
vzw's. Voor dit gebruik is de Stad geen extra vergoeding verschuldigd aan de Vereniging.
De kosten inherent aan de georganiseerde activiteit zijn wel ten laste van de Stad.

8.4. De Stad kan eigen dranken schenken. In alle andere gevallen worden de dranken van
de Vereniging afgenomen, tegen de voorwaarden zoals vastgelegd in het
gebruikersreglement van de Vereniging.

Artikel 9 - Vrijwaringsbeding en bevrijdingsbeding m.b.t. de gebouwen/
infrastructuur

9.1. De stad verklaart ter volledige ontlasting van de Vereniging alle aansprakelijkheid op
zich te nemen, voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, met betrekking tot de in gebruik gegeven infrastructuur.

9.2. De Stad verklaart de Vereniging volledig te ontslaan van haar aansprakelijkheid, sensu
lato, tegenover de Stad, voor eventuele schade, als gevolg van gerealiseerde of te
realiseren infrastructuur in stadsgebouwen die met instemming van de stad is aangebracht.

Artikel 10 - Toelagen

De jaarlijkse financiële toelage wordt in drie schijven overgemaakt aan de Vereniging, via
een storting op de rekening van de Vereniging met nummer (in aanvraag). Voor 2014
wordt de toelage volledig gestort na goedkeuring door gemeenteraad.      

Volgende regeling wordt vanaf 2015 daarbij toegepast :

- een voorschot van 33,33% op 15 januari van het nieuwe werkjaar op basis van de
gemeenteraadsbeslissing omtrent jaarplan en –budget (zie artikel 19)

- een volgende schijf van 33,33% op 15 mei van het nieuwe werkjaar op basis van de
gemeenteraadsbeslissing omtrent goedgekeurde jaarrekening van voorgaande werkjaar
(zie artikel 20)

- een resterende bedrag van 33,34% op 15 september.

Het bedrag van de jaarlijkse financiële toelage wordt onderhandeld tussen de Stad en de
Vereniging in het kader van de jaarlijkse bespreking van de afsprakennota.

De Stad laat toe dat alle toelagen of subsidies die betrekking hebben op de uitvoering van
de opdracht van de Vereniging en het behalen van de doelstellingen van de Vereniging
rechtstreeks uitbetaald worden aan de Vereniging. Bijzondere projecttoelagen of
projectsubsidies van de hogere overheid of andere toelagen van hogere overheden die
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gestort worden in de stadskas en die bestemd zijn voor de Vereniging, worden door de
Stad aan de Vereniging doorgestort, dit binnen de maand na ontvangst in de stadskas.

Artikel 11 - Toelagen tijdelijke en bijzondere projecten

Voor tijdelijke en bijzondere projecten kan de Vereniging een éénmalige toelage aanvragen
aan de Stad. De Vereniging doet hiertoe een schriftelijke aanvraag bij de stad voor 31
augustus van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat. Aldus kan deze aanvraag tijdig
meegenomen worden tijdens de budgetbesprekingen van de stad.

Artikel 12 - Personeel

12.1. De stad benoemt en ontslaat het personeel, bepaalt het personeelskader, statuut en
bezoldiging. De functieomschrijving van het personeel dat ter beschikking wordt gesteld
van de Vereniging, wordt door de Stad, in nauw overleg met de secretaris als
vertegenwoordiger van de Vereniging, bepaald.

Het is de Vereniging niet toegelaten om arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Er kan een
uitzondering worden gemaakt voor andere categorieën medewerkers (vrijwilligers,
stagiairs, PWA-medewerkers, brugprojectjongeren, sportlesgevers o.a. in het kader van
piekmomenten of in functie van specifieke kwalificaties...). Hieromtrent neemt de
Vereniging het initiatief om de nodige afspraken te maken met de Stad (directie
Bedrijfsvoering).

De aanwerving, selectie, evaluatie en ontslag van het personeel gebeurt door de Stad, in
nauw en gemeenschappelijk overleg met de secretaris van de Vereniging.

12.2. De Stad blijft de juridische werkgever van de personeelsleden die ter beschikking
gesteld worden van de Vereniging. Het volledig personeelsstatuut van de Stad blijft
integraal van toepassing. De modaliteiten betreffende verloven en andere afwezigheden
kunnen het voorwerp uitmaken van afspraken tussen de stad en de secretaris van de
Vereniging, dit in functie van de specifieke noden van de Vereniging.

De personeelsleden staan wel onder de dagelijkse leiding en gezag van de secretaris van
de Vereniging of van de dienstchef (bij toepassing van artikel 6.4. van onderhavige
overeenkomst), namelijk een stedelijke ambtenaar belast met jeugd, die hiervoor alleen en
rechtstreeks aan de Stad (directeur Mens en Samenleving - stadssecretaris)
verantwoording aflegt. De algemene leiding van het gemeentepersoneel blijft bij de
stadssecretaris die hiervoor rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

12.3. Voor uitzonderlijke, welbepaalde projecten en opdrachten die strikt omschreven zijn
en voor een bepaalde duur, kan de Vereniging evenwel zelf personeel voordragen. De
arbeidsovereenkomst met de personeelsleden voor deze welbepaalde en tijdelijke
projecten wordt in elk geval met de Stad aangegaan. We verwijzen hierbij in het bijzonder
naar artikel 26 van het rechtspositiebesluit van de stad Kortrijk (procedure voor
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aanwerving contractuele betrekkingen waarvan de tewerkstellingsduur tot maximum 2 jaar
beperkt is). De Vereniging betaalt hiervoor per kwartaal het loon en alle loongerelateerde
kosten terug aan de Stad.

Voor het seizoenspersoneel en de jobstudenten kan de secretaris van de Vereniging aan de
Stad zelf een voorstel van het personeel doen. De Stad stelt het seizoenspersoneel en
jobstudenten aan, in nauw overleg met de secretaris van de Vereniging.

12.4. De Stad staat in voor de loon- en personeelsadministratie.

Artikel 13 - Dienstverlening

13.1. Partijen overleggen op regelmatige basis omtrent alle dienstverlening sensu lato
(ICT, gebouwenzorg, verzekeringen, juridisch advies, communicatie, algemeen inhoudelijk
beleid e.a.) .De modaliteiten van dit overleg worden nader bepaald in artikel 18 van
onderhavige overeenkomst. Het initiatief hiertoe wordt genomen door de betrokken
beleidsdirecteur.

13.2. De basisprincipes in verband met de samenwerking en dienstverlening worden als
volgt bepaald:

1.De Stad faciliteert de interne werking van de Vereniging en dit op een analoge manier als
voor een stedelijke dienst. Partijen houden steeds rekening met onder meer de criteria van
de kwaliteit van de dienstverlening en het zuinigheidsbeginsel.

2. Specifieke acties die door de Vereniging geïnitieerd worden binnen het kader van haar
globale opdracht, vallen ten laste van de Vereniging en worden verder gespecificeerd in de
afsprakennota.

3. De verdere uitwerking van de samenwerking tussen partijen is bepaald in de
afsprakennota.

13.3. De Vereniging dient haar burgerlijke verantwoordelijkheid te verzekeren op zo'n
manier dat zij geniet van voldoende dekking voor elk schadegeval dat zich kan voordoen in
het kader van haar werking.

TITEL IV - FINANCIEEL BEHEER

Artikel 14 - Financieringsmethode

De Vereniging kan, voor zover dit past binnen de uitvoering van haar taken, eigen
inkomsten verwerven.

De Vereniging kan geen leningen aangaan die haar vermogen zouden kunnen aantasten.
De Vereniging dient voor het aangaan van de lening het uitdrukkelijk en schriftelijk
akkoord van de Stad (CBS) te ontvangen.

Wanneer op het einde van het werkingsjaar nog financiële middelen beschikbaar zijn, mag
de Vereniging deze aanwenden voor de aanleg van een reserve. De reserve kan worden
aangewend voor projecten die kaderen binnen de beleidslijnen zoals uiteengezet door de
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stad.

Artikel 15 - Retributies, tarieven en openingsuren

15.1. De gemeenteraad stelt jaarlijks de retributies vast tot vergoeding van het gebruik van
de infrastructuur en ermee gepaard gaande dienstverlening van de Vereniging
(zaalpersoneel, vestiaire, inzet technici, gebruik materialen, ...), alsook in voorkomende
geval de richtlijnen inzake openingsuren. De Vereniging doet hiervoor een voorstel aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad kan enkel op uitdrukkelijk gemotiveerde wijze afwijken
van het voorstel van de Vereniging. De retributies en eventueel de lijst van de
openingsuren wordt als bijlage aan onderhavige overeenkomst toegevoegd.

De opbrengst van deze retributies is bestemd voor de Vereniging. Uitzonderingen hierop
zijn evenwel mogelijk, maar dienen in de afsprakennota te worden vastgelegd.

De Vereniging kan steeds een voorstel tot wijziging van de retributies en van de richtlijnen
inzake openingsuren voorleggen aan de Gemeenteraad. De Gemeenteraad beslist tot de
wijziging, doch bij afwijking van het voorstel van de Vereniging wordt dit uitdrukkelijk
gemotiveerd.

15.2. De Vereniging kan de tarieven voor haar opdrachten bepalen binnen de
goedgekeurde beleidslijnen door de Stad uiteengezet.

Artikel 16 - Financiële doelstellingen

De Vereniging streeft ernaar haar budget in evenwicht af te sluiten.

De Vereniging zal alle mogelijke inspanningen leveren om maximale subsidiëring van
hogere overheden en sponsoring te verkrijgen.

Artikel 17 - Financieel beheer

17.1. De dagelijkse financiële verrichtingen worden door de Vereniging waargenomen. De
Stad begeleidt de Vereniging bij het opmaken van de jaarrekening en bij vragen van
financiële, fiscale of boekhoudkundige aard. De boekhouding van de Vereniging wordt
gevoerd conform de geldende wettelijke bepalingen en wordt zo georganiseerd dat de
financiële controle op de aanwending van de subsidies mogelijk is.

17.2. De Vereniging stemt in met een externe auditcommissie, bij de inwerkingtreding van
het Uitvoeringsbesluit van de betreffende bepalingen van het gemeentedecreet en bij de
toepassing binnen de Stad. De wijze waarop de externe auditcommissie haar taken uitvoert
en de rapportering hierover zal op dat ogenblik nader uitgewerkt worden. Partijen sluiten
op dat ogenblik een aanhangsel bij onderhavige overeenkomst.

In afwachting van de inwerkingtreding van de voorgaande bepaling omtrent de
auditcommissie, wordt het toezicht over de financiën van de Vereniging opgedragen aan
één onafhankelijke commissaris, die geen lid is van de Vereniging en die terzake over de
nodige bekwaamheid en deskundigheid beschikt. Deze commissaris wordt aangesteld door
de gemeenteraad van de stad Kortrijk en wordt betaald door de stad.

127 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



TITEL V - PLANNING EN RAPPORTERING

Artikel 18 - Jaarlijks overleg - (beleid, begroting, beheer)

In het voorjaar vindt een formeel overleg plaats tussen de Stad en de Vereniging. Het
overleg is onderverdeeld in 2 luiken, met name een beheersmatig en een inhoudelijk luik.

a) Binnen het inhoudelijke luik komt de evaluatie van het jaarverslag (indiening april cf.
artikel 20) en de plannen voor het volgend werkjaar gekoppeld aan het budgetvoorstel van
de vzw aan bod. Partijen behandelen hierbij de beleidsprioriteiten.

b) Het overleg op beheersmatig niveau behandelt de evaluatie van de afsprakennota,
waarna deze al dan niet wordt bijgestuurd. De afspraken voor het volgend werkjaar
worden opgemaakt. Op die manier maken Partijen keuzes omtrent uit te voeren
investeringen of geplande aankopen.

Indien nodig, vindt in het najaar een tweede formeel overleg plaats waar zowel op
inhoudelijk als beheersmatig vlak beslissingen kunnen genomen worden.

De Beleidsdirecteur is de coördinator van dit formeel overleg.

Artikel 19 - Jaarplan en budget

De vereniging maakt een jaarplan en budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad
voorgelegd. Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de
maand december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Naar aanleiding van de bespreking van het budget van de Vereniging in de gemeenteraad,
presenteert de voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging, of zijn
afgevaardigde, tevens het jaarplan voor het volgende jaar in de raadscommissie
voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.

Artikel 20 - Rapportering - jaarverslag - financieel verslag

20.1. Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de onderhavige
overeenkomst en de aanwending van de middelen die door de Stad ter beschikking gesteld
worden aan de Vereniging, alsook met het oog op de evaluatie van de uitvoering van de
genoemde opdracht, legt de Vereniging een jaarverslag en een financieel verslag ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad met betrekking tot elk werkingsjaar.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. Indien de vooropgestelde
resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld worden,
alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige
Samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:
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- de jaarrekening (balans en resultatenrekening)

- de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van
het budget;

- het verslag van de bedrijfsrevisor.

20.2. Het jaarverslag en het financieel verslag moet worden bezorgd aan de directie
Bedrijfsvoering van de Stad tegen uiterlijk 30 april van elk jaar volgend op het
werkingsjaar. De beleidsdirecteur ontvangt hiervan een kopie en maakt desgevallend een
advies over aan de directie financiën.

20.3. Jaarlijks, tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar,
worden het jaarverslag en het financieel verslag van de Vereniging van het voorgaande
jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op vraag van de stad brengt de
voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging, of zijn afgevaardigde, naar
aanleiding daarvan, verslag uit bij de aan de gemeenteraad voorafgaande raadscommissie
met betrekking tot de evaluatie van het gevoerde beleid van de Vereniging.

20.4. De Vereniging verbindt zich ertoe om op elk moment buiten de opgelegde
rapporteringsdatum en rapporteringsverplichting de Stad te informeren over dreigende
afwijkingen t.o.v. deze Samenwerkingsovereenkomst en het budget.

Artikel 21 - Verslaggeving van vergadering van de raad van bestuur en
algemene vergadering

De Vereniging bezorgt onverwijld een goedgekeurd verslag van alle vergaderingen van de
raad van beheer en van de algemene vergadering aan Communicatie en Recht - dienst
Bestuurszaken ( ) van de stad en de beleidsdirecteur, alwaar dezestadsbestuur@kortrijk.be
verslagen ter kennis worden gegeven aan het college van burgemeester en schepenen en
ter inzage worden gelegd van de leden van de gemeenteraad.

Artikel 22 - Toezicht en opvolging door de Stad

De activiteiten georganiseerd door de Vereniging zijn steeds onderworpen aan het toezicht
van de Stad.

De Vereniging zal op elk ogenblik toegang verlenen tot de verschillende gebouwen en
installaties aan de leden van het college van burgemeester en schepenen of aan de
aangestelde van de Stad die de mogelijkheid moeten krijgen om zich rekenschap te geven
van de manier waarop de activiteiten worden georganiseerd.

Artikel 23 - Interne controle

De Vereniging voorziet in een systeem van interne controle. De concrete afspraken
hierover worden vastgelegd in de afsprakennota.

TITEL VII - SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 - Ontbinding
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Bij ontbinding van de Vereniging of indien de overeenkomst één jaar na het einde ervan
niet hernieuwd werd, komen alle goederen die door de stad in gebruik werden gegeven,
evenals deze die door de Vereniging werden verworven, in volle eigendom toe aan de stad.

2 .
De afsprakennota tussen de Stad Kortrijk en VZW AjKo goed te keuren, waarvan de tekst
luidt als volgt:

AFSPRAKENNOTA VZW AjKo

Artikel 1 - Uitgangspunt

Deze afsprakennota is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Kortrijk en vzw AjKo en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

Deze afsprakennota treedt in werking op de datum van goedkeuring door de
gemeenteraad, zijnde 13 oktober 2014.

De afsprakennota betreft de verdere concretisering van de afspraken waarvan de principes
reeds in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. De afsprakennota handelt in het
kort over welke partij instaat voor welk aspect van de beheersmatige ondersteuning.
Tijdens een jaarlijks overlegmoment in het voorjaar zullen partijen met elkaar in overleg
treden omtrent enerzijds een beleidsmatig-inhoudelijk luik en anderzijds een beheersmatig
luik. Indien nodig wordt in het najaar een tweede overlegmoment georganiseerd.

Tijdens deze overlegmomenten zullen de aspecten van beheersmatige ondersteuning
verder worden gespecificeerd, alsook de beleidsmatige overkoepeling verder worden
uitgediept. Partijen zullen deze overlegmomenten op een constructieve manier aanpakken,
waarbij het uitgangspunt is dat 'maatwerk' voor elke Vereniging en volgens de noden van
de Vereniging moet mogelijk zijn, doch waarbij ook rekening wordt gehouden met de
gangbare normen en de budgettaire mogelijkheden bij de stad. Een verslag van deze
overlegmomenten wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Partijen zullen te goeder trouw overleg voeren en uitvoering geven aan de
samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota.

Artikel 2 - Afspraken m.b.t. de medewerking van en ondersteuning door de
directie Bedrijfsvoering en Communicatie en Recht van de stad Kortrijk

Het onderscheid tussen een exploitatie- en programmatie-opdracht kan als volgt worden
omschreven:

"Aan de Extern Verzelfstandigde Agentschappen worden gebouwen en medegaande
infrastructuur ter beschikking gesteld in functie van de operationele uitvoering van het
stedelijk beleid. Wanneer de verzelfstandigde structuur met betrekking tot deze gebouwen
en medegaande infrastructuur minstens een deel van de onderhoudsverplichting dient op
te nemen die eigen is aan de huurder, is er sprake van een exploitatie-opdracht naast de
programmatie-opdracht die vervat is in de hem toevertrouwde operationele uitvoering van
het stedelijk beleid."
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De Vereniging heeft in essentie een 'programmatie-opdracht', hetgeen impliceert dat alle
uitzonderlijke en specifieke kosten en uitgaven die een uitvloeisel zijn van deze opdracht,
worden gedragen door de Vereniging, behoudens hetgeen anders wordt overeengekomen.

Indien een gezamenlijk project door de Vereniging en de Stad wordt gerealiseerd, waarbij
de Stad hoofdopdrachtgever is van het project, zullen de beheersmatige kosten evenwel
door de Stad worden gedragen, met dien verstande dat (een gedeelte van) de
opbrengsten naar de Stad kunnen terugvloeien. Partijen maken hieromtrent concrete
afspraken per project. De betrokken beleidsdirecteur houdt hierover toezicht en signaleert
dit aan de bevoegde diensten.

2.1. Communicatie en Recht

2.1.1. Verzekeringen

De Stad sluit op eigen kosten de volgende verzekeringen af:

- brandverzekering van alle stadsgebouwen en de roerende goederen die eigendom zijn
van de Stad of door de Stad gehuurd worden

- omniumverzekering voor dienstgebruik van aan personeelsleden toebehorende
voertuigen

Ten opzichte van de Vereniging als gebruiker van een stadsgebouw geldt de clausule van
afstand van verhaal in het kader van de brandverzekering.

De Stad sluit tevens volgende verzekering af: de verzekering der burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor deelnemers aan diverse culturele en
(re)creatieve activiteiten (inclusief grabbelpasactiviteiten en speelpleinwerking) in opdracht
van de stedelijke jeugddienst.

De Stad biedt voor een gemeenschappelijke activiteit tussen de Stad en de Vereniging een
contingent van vrijwilligers aan aan de vereniging. Hierdoor genieten deze vrijwilligers van
de vrijwilligers-verzekering van de Stad op het vlak van lichamelijke ongevallen. De
Vereniging betaalt hiervoor geen vergoeding aan de Stad.

Indien de Vereniging activiteiten zou organiseren waarbij de link met de Stad minder
duidelijk is of niet bestaande is, dient de Vereniging zelf en op eigen kosten een minimale
verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers af te sluiten.

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de BA- verzekering voor de vrijwilligers in principe
dient vervat te zijn in de algemene BA-verzekering van de Vereniging. Zo niet, moet
daartoe een afzonderlijke verzekering worden afgesloten.

De Vereniging sluit verplicht op eigen kosten volgende verzekeringen af:

- verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

- verzekering der objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (enkel
voor deze verenigingen die daar wettelijk toe verplicht zijn als uitbater van een inrichting
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die gewoonlijk toegankelijk is voor publiek, opgenomen in het uitvoeringsbesluit).

De Vereniging kan bijkomende specifieke verzekeringen afsluiten op eigen kosten. De
Vereniging weegt zelf de opportuniteit van deze verzekeringen af. Het gaat onder meer om
volgende verzekeringen:

- verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor de leden van de raad van bestuur

- verzekering lichamelijke ongevallen leden raad van bestuur en leden algemene
vergadering

- brandverzekering van de inboedel in het geval de Vereniging hiervan eigenaar is

- tijdelijke verzekering n.a.v. bepaalde activiteiten

- vestiaireverzekering

De Vereniging geeft jaarlijks aan Communicatie & Recht - cel verzekeringen een overzicht
van de afgesloten verzekeringen. Communicatie & Recht - cel verzekeringen kan een kopie
van de polissen opvragen. De Vereniging kan een beroep doen op adviesverlening omtrent
hun verzekeringspolissen door Communicatie en Recht - cel verzekeringen.

2.1.2. Communicatie

De Vereniging voert een eigen communicatiestrategie, doch passend binnen de stedelijke
beleidsdoelstellingen. Dit houdt onder meer in dat op alle publicaties het Stadslogo
prominent in de typische eigen kleuren vermeld wordt en dat voor alle publicaties (voor
zover als mogelijk) de huisstijl van de Stad gebruikt wordt.

De Stad ondersteunt de Vereniging in het regelmatig en substantieel promoten van de
activiteiten via de reguliere promotiekanalen van de Stad (stadskrant, Uit-publicaties,
website, ledwall, ...).

De Vereniging kan een beroep doen op de cel Communicatie voor het grafisch ontwerp van
haar advertenties, publicaties, e.d. Partijen kunnen hieromtrent concrete afspraken maken
tijdens de overlegmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de werklast bij de cel
Communicatie en met de omvang van de opdracht. Indien mogelijk, kan de cel
Communicatie een sjabloon ter beschikking stellen. In het geval de Vereniging een beroep
wenst te doen op externe communicatiebureaus of grafische ontwerpbureaus, staat de cel
Communicatie in voor de adviesverlening en begeleiding.

2.2. Informatie en Communicatietechnologie (ICT)

§1. De basissoftware en hardware is ten laste van de Stad.

Tot dit basispakket behoren onder meer Office (Word, Excel, Powerpoint en
Outlook), de reservatie-, inschrijvings- en ticketverkoopssoftware,
betalingssoftware, boekhoudingssoftware (Fiadpro, Octopus, …) en

die bij meerdere directies wordensjabloonsoftware. In principe zijn dit de pakketten
gebruikt en/of die een normale administratieve werking toelaten. Eveneens worden de
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toegang tot en het aansluiten van alle werkposten op het PC-netwerk van de stad, op het
internet, een e-mailadres op kortrijk.be en telewerken hierbij gerekend.

Tot dit algemene pakket behoren gewone beamers met inbegrip van de ophanging,
gewone digitale fototoestellen e.d..

De directie Bedrijfsvoering staat in voor de aankoop, installatie, onderhoud en bijstelling
van deze hard -en software. De Stad volgt hierbij de professionele IT-evoluties en voorziet
ook bijhorende opleidingen.

§2. De website (met hosting) binnen het DRK-project wordt ten laste genomen door de
stad. De vereniging kan gebruik maken van alle faciliteiten van de website. In geval een
afwijkende lay-out op de website (binnen DRK) of een aparte website gewenst zijn, zijn de
specifieke kosten voor de afwijkende lay-out of aparte website (hosting inbegrepen) ten
laste van de vereniging. Hiervoor wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd met de directie
Bedrijfsvoering.

§3. Specifieke hard- en software, websites buiten DRK en installatiekosten vanwege derden
zullen in principe ten laste genomen worden door de Vereniging. Dit zal gebeuren in
overleg met de directie Bedrijfsvoering die instaat voor adviesverlening en de nodige

 installatie door eventuele derden.ondersteuning bij de

§4. De Stad bereidt de digitale integratie voor van alle administratie, met inbegrip van
betalingen over internet en automatische koppelingen met de boekhouding.

2.3. Facility

Zowel het eigenaarsonderhoud als het huurdersonderhoud zijn voor rekening van de Stad.
De Vereniging verbindt er zich toe als gebruiker van de stadsgebouwen de richtlijnen
inzake zuinig energieverbruik van de directie Bedrijfsvoering op te volgen.

De Vereniging koopt geen eigen wagens, maar maakt gebruik van het wagenpark van de
Stad, bij toepassing van het reservatiesysteem van de Stad.

De werkkledij wordt ten laste genomen door de Stad. Indien promotiekledij aangekocht of
verworven wordt via sponsoring, wordt de dienst IDPB steeds op de hoogte gebracht.

Voor de overige facilitaire kosten worden de grote lijnen als volgt uitgetekend:

a) De Stad neemt de volgende kosten voor haar rekening:

- onderhoudskosten van de gebouwen (hiertoe behoort het schoonmaakmateriaal, alsook
de dienstverlening inzake schoonmaak)

- de overige investeringen aan de gebouwen (zoals overeengekomen tijdens de
overlegmomenten)

- de keuringen

- eventuele werkkledij voor de techniekers
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- energiekosten

- de infrastructuur voor de telefonie

- de kantoorbenodigdheden en de kopiemachines en fax

- de telefoonkosten

De Vereniging verbindt er zich toe de richtlijnen van de directie Bedrijfsvoering nauwgezet
te volgen en het zuinigheidsbeginsel te respecteren. Dit principe geldt in het bijzonder voor
de telefoonkosten.

b) De Vereniging neemt de volgende kosten voor haar rekening:

- drukwerk en frankeerkosten. De Vereniging maakt voor grote zendingen gebruik van de
stedelijke frankeermachine en betaalt 3-maandelijks de gemaakte frankeerkosten terug
aan de Stad. Voor het drukwerk maakt de Stad een kostennota over aan de Vereniging.

- abonnementen en aankoop van boeken.

2.4. Personeel en Organisatie

§1. De Stad stelt een contingent van medewerkers ter beschikking van de Vereniging. De
Stad doet inspanningen om de juiste personeelsbezetting te garanderen. De Stad pleegt
hiertoe overleg met de Vereniging.  

De personeelsleden toegewezen aan de Vereniging blijven echter een onderdeel vormen
van de personeelsgroep van de directie Mens & Samenleving. Het personeel van de
Vereniging zal in die zin meehelpen om de missie van de directie en van de Stad te
realiseren. Voor het overige gelden de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst.

Het personeel voorgedragen door de Vereniging voor tijdelijke projecten kan niet worden
gemuteerd naar andere stedelijke diensten en staat onder de dagelijkse leiding en gezag
van de secretaris van de Vereniging.

§2. De Stad staat in voor de opleiding en vorming van personeelsleden. In het geval de
Vereniging wenst dat de personeelsleden die haar ter beschikking zijn gesteld, een
uitzonderlijke en specifieke vorming volgen (bv. voor specifieke softwarepakketten),
worden hieromtrent de nodige afspraken gemaakt met de directie Bedrijfsvoering. Indien
nodig koppelt de directie Bedrijfsvoering hieromtrent terug met de betrokken
Beheersdirectie.

2.5. Financiën

De toelage wordt in drie schijven aan de Vereniging overgeschreven.

De directie Bedrijfsvoering - kernadministratie treedt op als fiduciaire voor de Vereniging.
Dit houdt in dat de Vereniging een beroep doet op de directie Bedrijfsvoering -
kernadministratie voor het opmaken van de jaarrekening, het vervullen van de
BTW-verplichtingen en bij vragen van financiële, fiscale of boekhoudkundige aard.
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2.6. Studiewerk en adviesverlening

Het eerstelijnsadvies is kosteloos en gebeurt binnen de bestaande werking van de
stedelijke directies.

Voor het studiewerk en uitgebreide adviesverlening wordt overleg gepleegd met de
betrokken Beheersdirectie. Bij het overleg wordt rekening gehouden met de werklast bij de
betrokken Beheersdirectie en met de omvang van de opdracht. In het geval de
Beheersdirectie studiewerk verricht, gebeurt dit kosteloos.

De Stad biedt in de mate van het mogelijke een gecoördineerde inhoudelijke
ondersteuning bij bijkomende lasten/kosten die worden opgelegd door of die voortvloeien
uit nieuwe decreten en/of wetten.

Artikel 3 - Inhoudelijke afspraken

3.1. Inhoudelijke afspraken

In het jaarverslag wordt een uitvoerige beschrijving van alle activiteiten gegeven. Het
jaarverslag maakt het voorwerp uit van voorafgaandelijk overleg tussen de Stad en de
Vereniging. De betrokken beleidsdirecteur coördineert dit overleg. De overkoepelende
beleidslijnen komen hierin aan bod.

3.2. De jaarrekening (balans en resultatenrekening)

In de jaarrekening wordt verslag van de financiële werking en toestand van de Vereniging
gegeven. Dit document wordt door een bedrijfsrevisor gecontroleerd en goedgekeurd.
Hiervoor kan verwezen worden naar artikel 17.2 van de samenwerkingsovereenkomst.

Zowel het jaarverslag als het financieel verslag worden opgestuurd naar de subsidiërende
instanties en naar de stad Kortrijk. Op basis van deze documenten beoordelen zij de
werking van de Vereniging.

3.3. Meetindicatoren

Per deelwerking (Boothuis, Buurtsport, Jenga, Jenga Meisjeswerking, Jeugdwerk
Bissegem…)

Aantal activiteiten en/of werkingsmomenten tijdens schooljaar en in vakantieperiodes
Aantal bereikte jongeren - aantal unieke jongeren
Profiel van de deelnemende jongeren
Geografische gegevens

Invulling van de brugfunctie
Opgevangen signalen en gegeven gevolg
Taal en geletterdheid: Nederlands in vrije tijd: (mede)gerealiseerde projecten

Artikel 4 - Financiële engagementen

Voor het jaar 2014 zal de Stad aan de vereniging een werkingstoelage toekennen ten
bedrage van  € 44.151,43 via een storting op het rekeningnummer van de Vereniging.
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Deze toelage kan aangepast worden naar aanleiding van de overlegmomenten tussen de
Stad en de Vereniging, wanneer de Vereniging kan verantwoorden dat de toelage van de
Stad niet afdoende is om de werkingsmiddelen te kunnen betalen.

Deze toelage wordt niet geïndexeerd.

In het geval extra beleidsuitvoerende of – voorbereidende opdrachten aan de Vereniging
worden toegekend, zullen hiervoor bijkomende middelen worden ter beschikking gesteld.
Dit wordt besproken tijdens de jaarlijkse overlegmomenten.

Artikel 5 - Interne controle

De Vereniging werkt een systeem van interne controle uit dat een relatieve zekerheid
verschaft over:

- het bereiken van de doelstellingen

- het naleven van wetgeving en procedures

- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie

- het efficiënt en economisch gebruik van middelen

- de bescherming van activa

- het voorkomen van fraude

 Deze interne controle gebeurt aan de hand van:

-       de directie Bedrijfsvoering –Kernadministratie die optreedt als fiduciaire

-       de controle door de bedrijfsrevisor

-       de voorlegging van het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad

-       de tussentijdse evaluatiemomenten met de Stad

 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Verslag AV vzw AjKo 10 september 2014.pdf

13 oktober 2014 21:20 — Wout Maddens, schepen verlaat de zitting
Koen Byttebier
Projecten
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21 2014_GR_00230 2014/819 - Diverse domeinen: renovatie
draadafsluitingen en poorten -
raamovereenkomst van 2014 t/m 2017 -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar jaarlijkse gewoonte worden de onderhoudswerken voor draadafsluitingen en poorten
gegroepeerd in een lastenboek "draadafsluitingen en poorten op diverse domeinen". We
opteren voor een raamovereenkomst voor vier jaar waarvan volgens de noodwendigheden
deelopdrachten kunnen afgeroepen worden.

Argumentatie
Dit ontwerp, opgemaakt door de directie bedrijfsvoering, omvat het leveren en plaatsen
van nieuwe afsluitingen en poorten op diverse stadsdomeinen voor de directies mens en
samenleving - sport, ruimte en economische stadsontwikkkeling - beheer openbaar domein
en bedrijfsvoering.

Het ontwerp omvat het leveren en plaatsen van verschillende types afsluitingen en
poorten: draadafsluitingen met en zonder bovenbuis, windschermdoek,
kastanjespijlenafsluiting, ballenvangnetten voor voetbal- en tennisterreinen, panelen,
metalen spijlenpoorten en een post voor kleine onvoorziene werken. 

De uitgave voor deze raamovereenkomst wordt geraamd op 98.755 euro (exclusief btw) of
119.493,55 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van vier jaar. Volgens de
noodwendigheden worden deelbestellingen beslist door het college van burgemeester en
schepenen van 2014 tot 2017.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Volgende firma’s zullen worden geïnformeerd over de publicatie van deze opdracht:
- Euro Afsluitingen bvba, KBO nr. BE 0427.270.548, Aime Behaeghestraat 54 te 8870
Izegem
- Segaert Afsluitingen bvba, KBO nr. BE 0416.405.459, Handzamestraat 4 te 8610
Kortemark
- Afsluitingen Beyls bvba, KBO nr. BE 0430.665.251, Kruisstraat 74-76 te 8560 Wevelgem
- Afsluitingen Vermeulen bvba, KBO nr. BE 0411.559.320, Moenkouterstraat 6 te 8552
Moen
- Afsluitingen Wille nv, KBO nr. BE 0425.282.246, Mannebeekstraat 23 te 8790 Waregem
- Geert Derez, KBO nr. BE.525277962, Hoge Dreef 14 te 8501 Kortrijk-Heule

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
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1.  
2.  

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

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

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

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek 2014/819 'Diverse domeinen:
renovatie draadafsluitingen en poorten - raamovereenkomst van 2014 tot en met 2017".

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking, in toepassing van de wet van 15 juni 2006

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014819_Raming.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014819_2014_09_17_Bestek - Model 3P.doc

Servicepunt

22 2014_GR_00236 2014/703 - Aankoop en levering van
kantoorartikelen voor stad en OCMW
Kortrijk voor een periode van vier jaar
(2015-2018) - Voorwaarden en wijze van
gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
In het kader van een goede dienstverlening en kostenbesparing wenst de stad Kortrijk een
raamcontract af te sluiten voor de aankoop en levering van kantoorartikelen voor een
periode van 4 jaar. Door een raamcontract af te sluiten worden er gunstigere prijzen
bekomen.
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2.  

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering stelt voor om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure op
te starten voor de samenaankoop en levering van kantoorartikelen voor een periode van
vier jaar in samenwerking met het OCMW Kortrijk.

Door schaalvergroting vergroot deze samenaankoop de kans op prijsgunstiger biedingen.
Voor dit dossier treedt de stad Kortrijk op als aanbestedende overheid in
gemeenschappelijke naam van het OCMW Kortrijk en de stad. Het lastenboek bestaat uit 2
percelen, 1 perceel voor de stad Kortrijk en 1 perceel voor het OCMW Kortrijk. Binnen het
perceel van de stad zullen ook HVZ Fluvia, de AGB's en Parko afnemen van dit contract.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

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

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

1 .
De voorwaarden voor de aankoop en levering van kantoorartikelen voor stad en OCMW
Kortrijk voor een periode van vier jaar (2015-2018) vast te stellen zoals beschreven in het
bestek 2014/703.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure in
toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen
waarbij de stad Kortrijk optreedt als aanbestedende overheid.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014703_2014_09_11_Bestek - Model 3P.doc
Bijlage bij dit besluit: 2014703_Raming.xls
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23 2014_GR_00232 2014/844 - Duurzaam drukwerk van de
Kortrijkse stadskrant voor een periode
van 4 jaar (2015-2018) - Voorwaarden
en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
In het kader van een goede dienstverlening naar de burger toe en kostenbesparing wenst
de stad Kortrijk een raamcontract af te sluiten voor het drukken van de Kortrijkse
stadskrant voor een periode van 4 jaar. Door een raamcontract voor meerdere jaren af te
sluiten worden er gunstiger prijzen bekomen.

Argumentatie
De Stadskrant omvat traditioneel duiding bij een aantal stadsdossiers en een uitgebreide
UIT-kalender waarin evenementen beschreven worden. Standaard gaat het over een
magazine van 28 pagina's; bij een uitgebreide activiteitenkalender kan dit eventueel
uitgebreid worden naar 32 of 36 pagina's. De Stadskrant verschijnt maandelijks, met
uitzondering van de maand augustus, dus 11 keer per jaar.

In het kader van de opdracht “Duurzaam drukwerk van de Kortrijkse stadskrant voor een
periode van 4 jaar (2015-2018)” werd een bestek met nr. 2014/844 opgesteld door directie
bedrijfsvoering.

De vermoedelijke hoeveelheden (aantal kranten en aantal pagina's) worden louter ten
indicatieven titel meegegeven. Enkel de daadwerkelijke prestaties zullen worden
gefactureerd.
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 35

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

2 Levering drukwerk 35

  Na goedkeuring van de proofing door Stad Kortrijk wensen wij de levertermijn van
het drukwerk te weten (hiermee houden we geen rekening met bijlagen):

< 4 werkdagen: 35 ptn

> 4 en < 6: 20 ptn
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> of = 7 werkdagen: 10 ptn

3 Papierkwaliteit en kwaliteit van het geleverde drukwerk 20

  Via de referenties moet de inschrijver blijk geven van een optimale drukkwaliteit.

Als bewijs hiervan levert hij bij het indienen van de offerte enkele voorbeelden af van
eerder gemaakt gelijkaardig drukwerk.

De papiersoort bepaalt mee de kwaliteit van de krant.

Het stadsbestuur verlangt in het kader van de voorbeeldfunctie van ecologische stad
papier met het FSC-label.

Bij het indienen van de offerte worden enkele stalen afgeleverd, alsook het attest dat
de inschrijver erkend verdeler is van papier met het FSC-label.

voldoet: 20 ptn

voldoet in mindere mate: 10 ptn

voldoet niet: 0 ptn

4 Duurzaamheid 10

  bij elk positief antwoordje wordt er 1 punt gegeven:

1: gebruikt uw bedrijf groene energie? graag toelichting bij positief antwoord

2. gebruikt uw bedrijf vegetale inkten?

3. gebruikt uw bedrijf energievriendelijke vrachtwagens?

4. gebruikt uw bedrijf gerecycleerd verpakkingsmateriaal?

5. recycleert uw bedrijf papierafval? graag toelichting bij positief antwoord

6. gebruikt uw bedrijf reiningsmiddelen op plantaardige basis?

7. beschikt uw bedrijf over een FSC-certificiëring?

8. wordt er een natuurlijke droging toegepast? graag toelichting bij negatief
antwoord,
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9. werkt uw bedrijf samen met organen van sociale economie? graag toelichting bij
positief antwoord

10. wordt plastiekoverschot selectief opgehaald? graag toelichting bij positief
antwoord

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. De oorspronkelijke
toewijzing heeft betrekking op het eerste jaar (2015). De opdracht kan drie keer verlengd
worden (2016 - 2017 - 2018).

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 382.415,00 euro (exclusief btw) of
462.722,15 euro (inclusief 21% btw) voor vier jaar.
De raming is gebaseerd op de huidige prijs per exemplaar van een editie van 28 pagina's
(24 binnenpagina's + 4 pagina's kaft), dit is € 0,2045.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
25.

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

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

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

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

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

1 .
1. De voorwaarden vast te stellen zoals beschreven in het bestek 2014/844 'Duurzaam
drukwerk van de Kortrijkse Stadskrant voor een periode van vier jaar (2015-2018)',
opgemaakt door de directie bedrijfsvoering.

2 .
2. Als wijze van gunnen te kiezen voor de open offertevraag in toepassing van de wet van
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming

142 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  
2.  

1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014844_Basisopdracht_Raming.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014844_2014_09_12_Bestek - Model 3P.doc

24 2014_GR_00231 2014/883 - Vernieuwen
preventief-curatief onderhoud en
leveringscontract zout voor
waterverzachters in diverse
stadsgebouwen (2015-2016) -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het water in de streek van Kortrijk is zeer kalkrijk (hard water). Bij het verwarmen van het
water, voor onder andere douches, afwasmachines, wasmachines, enz. zet de kalk zich af
in de leidingen en toestellen. Dit heeft tot gevolg dat de levensduur van de leidingen en
toestellen merkelijk korter wordt.

Om dit te voorkomen wordt het water 'verzacht' of 'onthard' met behulp van een
waterverzachter. In de meeste stadsgebouwen waar er warmwaterproductie is
(sportcentra, ontmoetingscentra, zwembaden, ...) is een waterverzachter geïnstalleerd.
Deze waterverzachter moet op regelmatige tijdstippen worden aangevuld met zout en
hars. De reactie tussen het zout en het harde water levert verzacht water dat de leidingen
en toestellen niet meer aantast.

Het huidige contract loopt ten einde op 31 december 2014.

Argumentatie
Het voorgestelde onderhouds- en leveringscontract omvat volgende elementen:

Maandelijks leveren van zout en vloeibare harsenreiniger voor waterverzachters in
diverse stadsgebouwen
Maandelijks zout en vloeibare harsenreiniger aanvullen in de zoutbak en snelle
controle op goede afstelling van de toestellen
Jaarlijks preventief onderhoud en desinfectie van de toestellen
Herstellen van defecten, na goedkeuring door het bestuur
(Optie) Plaatsen van tussentellers voor maandelijkse opname waterverbruik

In het kader van de opdracht “Vernieuwen preventief-curatief onderhoud en leveringscontract zout voor 
waterverzachters in diverse stadsgebouwen (2015-2016)” werd een bestek met nr. 2014/883 opgesteld 
door stad Kortrijk.
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41.650,00 euro (exclusief btw) of 50.396,50 euro 
(inclusief 21% btw) en dit voor de duurtijd van het contract (2 jaar).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5,
§ 2.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

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

1 .
De vaststelling van de voorwaarden goed te keuren, zoals opgenomen in het bestek met nr. 2014/883 voor de
opdracht “Vernieuwen preventief-curatief onderhoud en leveringscontract zout voor waterverzachters in diverse
stadsgebouwen (2015-2016)”, opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

2 .
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Het
standaard publicatieformulier wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 2014883_Raming.xls
Bijlage bij dit besluit: 2014883_2014_09_18_Bestek - Model 3P.doc

13 oktober 2014 21:45 — Wout Maddens, schepen betreedt de zitting
13 oktober 2014 21:46 — Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
13 oktober 2014 21:47 — Axel Weydts, raadslid betreedt de zitting
13 oktober 2014 21:48 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
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An Vandersteene
Musea en Erfgoed

25 2014_GR_00233 Straatnaamgeving: Heule - Gerard
Debaetsstraat - Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en de
Kortrijksestraat (Heule), moet een naam toegekend worden. De commissie bestudeerde, in
vergadering van 29 januari 2014, voorstellen voor de naam van de straat. Het betreft een
doodlopende straat eerst in zuidoostelijke richting en vervolgens, na een rechte hoek, in
zuidwestelijke richting met daar wat verder een eveneens doodlopende zijstraat. De
commissie is van oordeel dat voor de ganse verkaveling één straatnaam volstaat.  

De commissie stelt dan ook voor de straat in de nieuwe verkaveling de naam “Gerard
Debaetsstraat” voor.

Argumentatie
Als naam opteert de commissie voor een verwijzing naar een sportfiguur uit het
omliggende gehucht “Watermolen” en wel naar de wielrenner Gerard Debaets (Heule
17/04/1899-North Haledon (New Jersey, Verenigde Staten) 27/04/1959). Hij was
beroepsrenner van 1924 tot 1940. Op de weg won hij in 1924 en in 1927 de Ronde van
Vlaanderen, in 1925 Parijs-Brussel en hij was Belgisch kampioen in 1925. Op de piste
behaalde hij, tussen 1925 en 1934 in de Verenigde Staten en in Canada, niet minder dan
19 zesdaagsenoverwinningen.

Naar aanleiding van 'Heule, Dorp van de Ronde' kwam er ongeveer op hetzelfde moment
een voorstel om een nieuw fietspad te noemen naar Gerard Debaets. Beide voorstellen zijn
niet te verzoenen omdat dit verwarrend zou werken. De vraag werd doorgespeeld naar het
Heuls Denkplatform dat op 4 juni een gesprek had met de werkgroep 'Dorp van de Ronde'
en de vertegenwoordiger van de commissie voor Straatnaamgeving.

Na aanvullende vraagstelling ging de voorkeur van de vergadering uit naar het voorstel van
de straatnaamcommissie, omwille van de grotere zekerheid dat er dan effectief een straat
komt die gewijd is aan de gevierde kampioen.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een
princiepsbeslissing nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en
advies gevraagd moet worden aan de culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad
definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987
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- 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 .
principieel, de straatnaam voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob
Vandervaetstraat en de Kortrijksestraat (Heule) goed te keuren: Gerard Debaetsstraat.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Gerard Debaetsstraat (2) commissie.doc
Bijlage bij dit besluit: Advies HDP 2014-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan G Debaetsstraat.pdf

13 oktober 2014 21:51 — Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
Philippe De Coene
Welzijn

26 2014_GR_00238 Kinderopvang - Stedelijk reglement ter
ondersteuning van zelfstandige
ondernemers binnen de kinderopvang -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Om de stad aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen en om mensen te activeren moet
er voldoende aanbod zijn aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang. De stad Kortrijk
zoekt daarom naar de meest efficiënte, haalbare, betaalbare en duurzame manier om
kinderopvang in de stad te organiseren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de
spreiding van de initiatieven, het aantal kinderen in buurten en moet er gezorgd worden
dat kwetsbare gezinnen zeker aan bod komen.
(PNK - Engagement 6: een stad die houdt van alle kinderen en alle opa's en oma's)

De stad Kortrijk besliste reeds om de eigen expoitatie van kinderopvang over te dragen
naar het OCMW Kortrijk om op die manier kinderopvang op een efficiëntere manier te
kunnen organiseren. Het OCMW Kortrijk heeft niet de intentie om hun eigen aanbod uit te
breiden. We willen vooral de private sector ondersteunen in het aanbieden van
kinderopvang.

Daarnaast kunnen ouders in een aantal gevallen terecht bij het OCMW Kortrijk voor een

146 / 160
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Argumentatie
Om zelfstandige ondernemers te stimuleren om kinderopvang te organiseren, willen we
hen een starterspremie aanbieden. Deze premie bestaat uit:

een vast bedrag per opvangplaats die bijkomend gecreëerd wordt;
een tegemoetkoming voor een coachingtraject;
een extra premie indien men opvang aanbiedt daar waar de nood het grootst is.

Het vaste bedrag per opvangplaats is een tegemoetkoming om o.a. de lokalen waar de
kinderopvang georganiseerd wordt conform de geldende voorschriften te maken. De
laatste jaren zijn de voorschriften voor kinderopvang strikter geworden. Binnen het nieuwe
decreet betreffende de opvang van baby's en peuters zijn de voorschriften vastgelegd
waaraan groepsopvang moet voldoen. Aangezien groepsopvang buiten de eigen woning
georganiseerd wordt, zijn de investeringskosten om aan de slag te gaan een stuk hoger
dan bij gezinsopvang die in de eigen woning doorgaat.

Wij willen de ondernemers ook ondersteunen om een duurzame kinderopvang uit te
bouwen en doen hiervoor beroep op een coachingtraject. Het Ondernemerscentrum
Kortrijk werkte een traject uit waarbij in eerste instantie gepolst wordt naar de kennis
i.v.m. boekhouding, fiscale wetgeving, wetgeving kinderopvang, brandveiligheid, etc. Op
basis van een eerste verkennend gesprek wordt een traject op maat uitgewerkt. Hiervoor
wordt beroep gedaan op diverse specialisten. Voor dit coachingtraject is een
maximumbedrag voorzien van 1500 euro per traject, dit bedrag moet de kosten van
externe experten vergoeden. Deze samenwerking past binnen het Jaaractieplan 2014 in
het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en
Ondernemerscentrum Kortrijk -  vzw Provinciaal netwerk van stedelijke
ondernemerscentra.

Aangezien we ook rekening willen houden met de spreiding van de opvanglocaties wordt
er een extra premie voorzien voor ondernemers die opvang aanbieden daar waar de nood
het hoogst is. Wij streven naar 50 opvangplaatsen per 100 kinderen. In bepaalde gebieden
in Kortrijk wordt die 50% overschreden, in andere gebieden wordt deze 50% niet gehaald.
Het spreekt voor zich dat we extra opvang willen realiseren daar waar de norm niet
gehaald wordt. Ouders moeten in hun directe omgeving terecht kunnen voor
kinderopvang. Grosso modo zijn er in Kortrijk 46 opvangplaatsen per 100 kinderen. Indien
ondernemers hun opvang vestigen in een gebied met minder dan 50 opvangplaatsen per
100 kinderen, kunnen zij beroep doen op een extra premie van 2.500 euro. Op die manier
willen we de spreiding mee bepalen en willen we ook rekening houden met
woonuitbreidingsgebieden en de bijhorende noden. De cijfers voor de spreiding worden
door de cel data van de stad Kortrijk aangeleverd.

Er is een jaarlijks budget voorzien van 50.000 euro. Deze middelen ontvangt het OCMW
Kortrijk in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit lokale kinderarmoedebestrijding. Het
OCMW Kortrijk ontvangt deze middelen en stelt dit ter beschikking van de stad Kortrijk in
het kader van dit nieuwe reglement. De middelen in het kader van de lokale
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kinderarmoedebestrijding werden uitbetaald aan het OCMW Kortrijk maar de regierol
inzake kinderopvang en de ondersteuning van ondernemers blijven een bevoegdheid van
de stad Kortrijk.

Aanvragen voor deze premie worden ingediend via het team WELT en worden verder
opgevolgd door dit team in samenwerking met de Directie Welzijn en het
Ondernemerscentrum Kortrijk. De stad maakt in de loop van de procedure een officieel
document op tav het OCMW Kortrijk waaruit blijkt dat de premie mag uitbetaald worden
aan de ondernemer.

Situering lokale kinderarmoedebestrijding:

Onderzoek naar het opnamebeleid van de kinderopvang toont aan dat wie (nog) geen job
heeft, wie laag geschoold is, wie van allochtone afkomst is of wie alleenstaande ouders is,
minder vaak opvang vindt voor zijn of haar kind. Nochtans blijkt dat kwaliteitsvolle opvang
heel veel kansen kan bieden aan kinderen in armoede. Kinderopvang van een goede
kwaliteit kan een verschil maken voor kinderen en een hefboom zijn om de ongelijke
kansen te verkleinen. Goede kinderopvang kan, althans gedeeltelijk, een kansarme
gezinsomgeving compenseren. In de kinderopvang komen kinderen in contact met
zorgverstrekkers waardoor mogelijkheden tot interactie vergroten. Een kwaliteitsvolle
opvang biedt een emotioneel veilige omgeving, met sensitieve, ondersteunende en
stimulerende interacties tussen de zorgverstrekker en het kind. Kinderopvang biedt de kans
om te investeren op heel jonge leeftijd.

Vanuit de Vlaamse Overheid investeert men in de verruiming van het aantal plaatsen in de
kinderopvang die betaalbaar is volgens inkomen. Zij stellen ook voorwaarden met
betrekking tot het percentage kinderen uit kansengroepen die bereikt moet worden.
Ondanks de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de voorbije jaren, is er nog
steeds een tekort aan opvangplaatsen, wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de
toegankelijkheid van de kinderopvang. Er is een sterk positief verband tussen
opvanggebruik en een betaalde job uitoefenen. Moeders uit lage inkomensgroepen blijven
langer ongewenst werkloos dan moeders uit midden- en hogere inkomensgroepen. De
wachtlijsten voor kinderopvang zorgen ervoor dat vooral laaggeschoolde ouders moeilijk
gepaste kinderopvang vinden. Door het totale aanbod aan kinderopvang te verhogen willen
wij ook de toegankelijkheid voor kansengroepen verhogen.

In Kortrijk zijn er nog heel wat opvangplaatsen waar een vaste dagprijs aangerekend
wordt. Wij willen deze opvangplaatsen toegankelijk maken voor een breder publiek.
Ouders betalen een bedrag dat berekend werd op basis van hun inkomen en het OCMW
Kortrijk past het verschil met de dagprijs bij. Deze tussenkomst zal toegekend worden in 2
situaties:

indien het arbeidstraject belemmerd wordt omdat er geen inkomensgerelateerde
opvang gevonden werd;
indien de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang niet meer betaald kan worden door
een daling van het gezinsinkomen met meer dan 20% (daling los van de eigen wil van
de ouders)
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1.  

De OCMW-raad keurde hiervoor in zitting van april '14 een budget van 42.000 euro goed
om naar ouders toe in bepaalde situaties tussen te komen binnen de niet inkomen
gerelateerde kinderopvang.

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

Adviezen

Juridische dienst
Advies: Gunstig onder voorwaarden

Motivering: opmerkingen in bijlage

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

1 .
Het stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de
kinderopvang, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

2 .
Opdracht te geven aan team Economie en de directie Welzijn om dit reglement
administratief en inhoudelijk op te volgen in samenwerking met het Ondernemerscentrum
Kortrijk.

3 .
Akkoord te gaan dat het OCMW Kortrijk de premie uitbetaalt op basis van een officieel
schrijven van de stad Kortrijk.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige
ondernemers binnen de kinderopvang.docx
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Stedelijk reglement ter ondersteuning van ondernemers binnen de kinderopvang

Hoofdstuk I: Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement moet verstaan worden onder:

Ondernemingsdoeleinden: uitoefenen van een dienstverlenende activiteit.

Verfraaiings –en inrichtingswerken: elke duurzame investering in een pand bestemd voor kinderopvang waardoor het 
uitzicht en /of de structuur ervan extern en/of intern wordt verbeterd en die noodzakelijk is voor de uitbating van een 
kinderopvang en die minstens voldoet aan de voorwaarden opgelegd door K&G.

Vormings- en vervolmakingscursussen: aanvullende vormings- en opleidingscursussen, noodzakelijk voor 
ondernemingsdoeleinden, die gevolgd worden in een onderwijsinstelling of vormingscentrum, erkend door de Vlaamse 
Overheid. Onder ‘aanvullend’ moet verstaan worden andere dan deze worden opgelegd krachtens deontologische of 
dwingende reglementaire voorschriften.

Professioneel advies: advies en begeleiding door een deskundige, waaronder oa een erkend boekhouder, fiscalist, 
accountant, revisor, advocaat,… waarvan de begeleiding noodzakelijk is voor ondernemingsdoeleinden.

Coaching traject: een traject dat wordt opgesteld door het Ondernemerscentrum Kortrijk in samenspraak met de stad 
Kortrijk om de startende ondernemer te ondersteunen in het uitbouwen van zijn/haar kinderopvang. 

Adviescommissie: een commissie onder leiding van de Cel Economie van de stad Kortrijk aangevuld met een 
vertegenwoordiger van het Ondernemerscentrum Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Directie Welzijn van de stad 
Kortrijk.

K&G: het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin

Voorschoolse opvang: het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van 
baby’s en peuters tot ze naar de kleuterschool, vermeld in artikel 3, 26°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997, gaan.

Lokaal loket kinderopvang: neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in 
de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang.

Hoofdstuk II: Starterscontract Kinderopvang

Artikel 2

De stad Kortrijk kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een premie toekennen aan ondernemers met het doel 
de economische activiteit én het aanbod aan kinderopvang in de stad te verhogen.

Artikel 3

De aanvrager van de premie dient te voldoen aan alle navolgende voorwaarden:

• een opvanginitiatief zijn die een groepsopvang met een geldige vergunning van K&G organiseert;

• een opvanginitiatief zijn dat nieuwe kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende 
kinderopvangplaatsen inricht op een bestaande locatie en daarmee uitbreidt in capaciteit;

• zijn uitbatingsadres op het grondgebied van Kortrijk hebben;
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• een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon zijn, in geval van een rechtspersoon 
moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van natuurlijke personen, en voor minstens 50% eigendom 
zijn van personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen;

• er zich toe verbinden zich aan te sluiten of reeds aangesloten zijn bij het digitaal lokaal loket kinderopvang van de 
stad Kortrijk en zich engageren om minimaal online aanvragen van ouders via dit kanaal te behandelen.

Om in aanmerking te komen voor een premie dienen de nieuwe of bijkomende opvangplaatsen te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

• voorschools zijn, met andere woorden: dienen voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar;

• bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 opvangdagen per week;

• binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht te worden;

• minstens 4 kalenderjaren te blijven bestaan;

• open te staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk. Kinderen mogen bij de invulling van de opvangplaatsen 
niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging.

Artikel 4

Het bedrag van de premie voor het starten of uitbreiden van een voorschoolse kinderopvang bedraagt:

• 400 euro per nieuwe of bijkomende gerealiseerde kinderopvangplaats;

• aangevuld met:

o maximum 1.500 euro voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingtraject 

o 2.500 euro indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 50 opvangplaatsen per 
100 kinderen zijn. Deze gebieden worden jaarlijks vastgelegd door de Cel Data van de stad Kortrijk.

De premie is in ieder geval begrensd tot het bedrag waarvan de aanvragen conform artikel 7 de nodige overtuiggingsstukken 
van kan voorleggen.

Artikel 5

De verstrekte steunmaatregelen mogen slechts aangewend worden voor de financiering van de volgende kosten:

1. registratierechten, verschuldigd bij de aankoop van panden voor ondernemingsdoeleinden;

2. verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden, 
uitgevoerd en voordele van de begunstigden bedoeld in artikel 3;

3. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemingsdoeleinden;

4. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemingsdoeleinden

5. aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang.

De verkrijger van de premie dient met behulp van overtuigingsstukken aan te tonen dat hij de premie voor één of meerdere 
van bovenstaande kosten zal aanwenden.

Artikel 6
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Bij aanvaarding van de steunmaatregelen verbindt de ondernemer zich ertoe:

• om een coachingtraject, die specifiek uitgewerkt werd in functie van kinderopvang door de stad Kortrijk en het 
Ondernemerscentrum Kortrijk, te volgen en met succes te beëindigen;

• om gedurende een periode van ten minste 4 jaar een beroep te doen op de diensten van een erkend boekhouder, 
accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van zijn onderneming;

• om de contractueel vastgelegde begeleiding te respecteren en vormings-en vervolmakingscursussen nauwgezet te 
volgen;

• om, op eerste verzoek, alle informatie te verstrekken die de stad Kortrijk de mogelijkheid biedt om controledaden 
te stellen in het raam van de toepassing van dit reglement;

• de kinderopvangplaatsen waarvoor een premie werd toegekend voor minstens 4 kalenderjaren te laten bestaan;

• binnen de 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag de bijkomende of nieuwe kinderopvangplaatsen in te 
richten.

Hoofdstuk III Aanvraagprocedure

Artikel 7

De aanvraag tot toekenning van de premie moet gebeuren door de natuurlijke of rechtspersoon die daadwerkelijk het 
dagelijks beheer van de onderneming waarnemen. De aanvrager moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden bepaald 
in artikel 3. De aanvraag dient te gebeuren door middel van een ter post aangetekende zending bij de stad ter attentie van 
het college van Burgemeester en Schepenen op de daartoe bestemde formulieren, eventueel met de nodige bijlagen.

Na ontvangstmelding door het college van Burgemeester en Schepenen wordt de aanvrager binnen de 14 worden 
uitgenodigd om gehoord te worden door  de adviescommissie om bijkomende informatie te verstrekken rond de aanvraag 
om het dossier, indien nodig, te vervolledigen én om het persoonlijke coachingtraject op te stellen in samenspraak met de 
adviescommissie.

De adviescommissie maakt binnen de 14 dagen nadat het dossier volledig is, een voorstel van starterscontract aan de 
aanvrager over. Dit ‘starterscontract’ legt de rechten en plichten van de ondernemer, in het raam van dit reglement, vast. 
Het maximale bedrag van de toegekende premie wordt ook in het contract opgenomen. Dit contract dient door de 
aanvrager onderschreven en nageleefd te worden.

Voor effectieve uitbetaling van de premie dient de verkrijger van de premie de nodige overtuigingsstukken van de gemaakte 
kosten conform artikel 5 aan de stad over te maken. Na aanvaarding van deze overtuigingsstukken, op voorstel van de 
adviescommissie, gebeurt de uitbetaling van de premie (begrensd tot het bedrag waarvoor overtuigingsstukken werden 
ingediend en maximaal het bedrag van de toegekende premie zoals opgenomen in het starterscontract) door het OCMW 
Kortrijk binnen de drie maanden.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 8

De premie, bedoeld in artikel 2, worden volgens datum van ontvangst van de aanvraag behandeld en kan slechts worden 
toegekend binnen het beschikbare budget voorzien op de begroting van het OCMW Kortrijk. Het gaat om jaarlijks 50.000 
euro die kan ingezet worden voor een periode van 6 jaar, zijnde 2014-1019.

Artikel 9
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De premie wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan en in zoverre alle nodige 
vergunningen zijn verkregen. Uit de vergunning afgeleverd door K&G moet het aantal nieuwe of bijkomende 
opvangplaatsen blijken. Indien niet voldaan wordt of niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement en in 
geval van fraude of oneigenlijk gebruik kunnen deze premies worden teruggevorderd.

Artikel 10

Het college van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. Alle betwistingen inzake dit 
reglement worden in eerste instantie beslecht door het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op 1 november 2014.
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Programmaregisseurs

27 2014_GR_00234 Consumentenbescherming - Afsluiten
Samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad Kortrijk en verbruikersvereniging
Test-Aankoop cvba - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context
Via de samenwerking wensen beide partners de Kortrijkse beleidsdoelstellingen  rond de
uitbouw van een Dienst Consumentenbescherming te realiseren, meer bepaald door:

- het promoten van de dienstverlening van Test-Aankoop;

- het samen organiseren en promoten van activiteiten in het kader van de
consumenten-bescherming;

- het kosteloos en al dan niet tijdelijk openstellen van een aantal artikels, applicaties en
rekenmodules van Test-Aankoop.

Argumentatie
Test-Aankoop is in ons land de enige non-profit organisatie die uitsluitend voor de
belangenbehartiging van Consumenten is opgericht. Zij beschikt over een heel uitgebreid
en uniek aanbod van informatie, diensten en adviezen ten behoeve van de consument. De
samenwerking beoogt een praktisch partnerschap waarbij de mogelijkheden van
Test-Aankoop kunnen ingebracht worden bij de ontwikkeling van het beleidsdomein.

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

Adviezen

Juridische dienst
Advies: Gunstig advies

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de openbare stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
38 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R.
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele
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1.  

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

 

1 .
de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Test-Aankoop, zoals opgenomen in
bijlage, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Samenwerkingsovereenkomst Test-Aankoop.docx
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Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst

Tussen:

Stadsbestuur Kortrijk vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreedt de Burgemeester Vincent Van Quickenborne en de Secretaris Geert Hillaert, 
handelend in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
Gemeentedecreet. 

hierna genoemd: "de Stad"

en 

Verbruikersunie Test-Aankoop cvba met maatschappelijke zetel gevestigd Hollandstraat 13 - 
1060 Brussel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dominique Henneton, directeur-beheerder,

hierna genoemd “Test-Aankoop”

Samen genoemd “de Partijen”

Inleg

Overwegende dat:

In het kader van het Programma Consumentenzaken, wil de Stad in de eerste plaats haar inwoners sterker maken door 
hen bewuster te maken, te verenigen en te informeren over hun rechten en mogelijkheden als consument. 

Daarbij komt de insteek van de betaalbaarheid: het wonen/leven in de stad kan betaalbaarder. Concreet wil de Stad 
allerlei initiatieven bevorderen en bekendmaken die voordeel opleveren voor haar inwoners, o.m. de groepsaankopen. 

Tevens willen we verbindend werken, met name door het bevorderen van alles wat met de zgn “nieuwe deeleconomie” 
te maken heeft, allerlei initiatieven waarbij mensen gebruiksvoorwerpen, materialen, ruimte of diensten samen delen of 
ter beschikking stellen van elkaar. 

Bij de uitbouw van de consumentenzaken zal bijzondere aandacht uitgaan naar personen en gezinnen in armoede, 
zodat het aanbod van dienstverlening en informatie in de eerste plaats ook hen zal ten goede komen.

De missie van Test-Aankoop bestaat erin de belangen van de consumenten te behartigen, oplossingen te zoeken voor 
hun problemen, en hen te helpen om hun rechten te laten gelden (recht op keuzevrijheid; recht op toegang tot 
informatie; recht op toegang tot het gerecht; recht op gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu; recht op 
onderwijs en vorming).

Test-Aankoop wil met deze overeenkomst ook gestalte geven aan één van haar drie andere waarden, namelijk deze van 
‘dicht bij u’.

Door vergelijkende tests uit te voeren en daarna de producten of diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de 
verf te zetten draagt Test-Aankoop actief bij tot de verbetering van

producten en diensten bestemd voor consumenten. 

Bovendien probeert Test-Aankoop telkens wanneer mogelijk de behartiging van de belangen van de consumenten te 
koppelen aan duurzame ontwikkeling. Concreet leidt men de consumenten in hun keuze naar oplossingen die enerzijds 
goed van kwaliteit en voordelig geprijsd zijn en anderzijds rekening houden met het milieu. 

Verder wordt ook aandacht besteed aan ethisch consumeren en de implicaties inzake CSR (Corporate Social 
Responsibility of maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
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Ten slotte vergeet Test-Aankoop ook de meest kwetsbaren onder de consumenten niet. Er wordt bijvoorbeeld voor 
geijverd om het begrip "universele dienstverlening" in verschillende sectoren te laten toepassen (o.m. banken, telecom, 
energie). En er wordt ook aandacht besteed aan het gebruiksgemak van huishoud- en andere toestellen voor personen 
met lichamelijke beperkingen.

Test-Aankoop is bereid met de Stad samen te werken aan de realisatie van haar doelstellingen m.b.t. het uitbouwen van 
het lokaal beleid consumentenzaken in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK).

De Partijen wensen met deze overeenkomst de verbintenissen en modaliteiten van hun samenwerking te bepalen. De 
concrete details zullen achteraf in onderling overleg afgesproken worden.

Wordt overeengekomen :

Artikel 1 - Doel van de samenwerkingsovereenkomst
Via de samenwerking wensen beiden partners de Kortrijkse beleidsdoelstellingen rond de uitbouw van een Dienst 
Consumentenzaken te realiseren, meer bepaald door:

- het samen organiseren en promoten van activiteiten in het kader van de 

consumentenbescherming; 

- het gratis, al dan niet tijdelijk, ter beschikking stellen van een aantal publicaties, applicaties en rekenmodules van 
Test-Aankoop. 

- het promoten van de dienstverlening van Test-Aankoop;

Artikel 2 – Publiciteit - referenties 
1° De Stad verbindt er zich toe om de verschillende initiatieven rond groepsaankopen van Test-Aankoop te promoten 
dmv. de verschillende communicatiekanalen van de Stad. Daarnaast zal periodiek een artikel in de stadskrant gewijd 
worden aan een actueel thema rond consumentenbeleid, waarbij aandacht wordt besteed aan de initiatieven van Test-
Aankoop. 

2° de Stad zal periodiek - minstens 2 maal per jaar - een campagne organiseren of meewerken aan campagnes die door 
een ander overheid worden georganiseerd, waarbij de bevolking gesensibiliseerd wordt om de meest aangewezen 
product of de meest aangewezen leverancier van een dienstverlening te kiezen. Test-Aankoop verbindt er zich toe om 
volgens de modaliteiten later te bepalen, haar rekenmodules en haar relevante informatieve artikels ter beschikking te 
stellen van de Kortrijkse bevolking. 

De partijen bespreken voorafgaandelijk de inhoud van elke vorm van externe communicatie rond de onderhavige 
overeenkomst en zijn inhoud.

Beide partijen zullen elkaars naam, logo en merken niet gebruiken zonder het wederzijds voorafgaandelijke 
uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord.

Artikel 3 – Adviesverlening Test-Aankoop 
1° Test-Aankoop verbindt er zich toe om het nodige eerstelijns juridisch advies te verlenen aan elke Kortrijkse inwoner 
die, nadat hij de stad Kortrijk contacteerde, door het stadsbestuur verwezen werd. Minstens één adviesvraag wordt 
gratis beantwoord. Pas vanaf een tweede advies of een vervolgvraag zal Test-Aankoop de aansluiting van de 
adviesvrager als voorwaarde stellen. 

2° Voor een te bepalen aantal adviesvragen op verwijzing van het OCMW of een van de partners van het sociaal huis 
zal de voorwaarde van aansluiting niet gesteld worden. Dit aantal wordt jaarlijks in gemeenschappelijk overleg 
geëvalueerd en vastgelegd.

Alle modaliteiten betreffende de concrete uitvoering van de prestaties bepaald in dit artikel zullen later vastgelegd 
worden. 

Artikel 4 - Rapportering en data uitwisseling
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Elke 6 maanden wordt in gezamenlijk overleg tussen beide partijen een rapport over de voorbije 
samenwerking opgemaakt.

Daarnaast levert de stad op vraag van Test-Aankoop elke maand een lijst, waarvan de template door Test-
Aankoop geleverd wordt, met de naam, voornaam en adres van de consumenten die gebruik maakten van 
de diensten van Test-Aankoop..

In het kader van de Wet op de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer informeert de stad eveneens 
de leden van Test-Aankoop over het feit dat hun gegevens door Test-Aankoop gebruikt worden voor 
commerciële doeleinden. 

Artikel 5 – Bescherming van persoonsgegevens 

Beide partijen hechten veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming 
van persoonsgegevens en stemmen ermee in om de wetgeving terzake na te leven.

Als de partijen persoonsgegevens moeten uitwisselen in de uitvoering van het akkoord, verbinden elk van 
de partijen zich ertoe om de wettelijke en reglementaire bepalingen te respecterenbij het behandelen van 
dergelijke gegevens, in het bijzonder de wet van 8 december 1992.

Elke partij verbindt zich ertoe dergelijke persoonsgegevens te beschermen tegen toegang, 
openbaarmaking, wijziging of onvrijwillige vernietiging door de invoering van alle nodige organisatorische 
maatregelen en technieken.

Als dit vereist is door de wet, zullen de partijen de uitwisseling van persoonsgegevens bepalen door een 
overeenkomst of een wijziging in het huidige akkoord.

Artikel 6 - Evaluatie

De Stad en Test-Aankoop evalueren jaarlijks de uitvoering van de samenwerking die uit deze overeenkomst 
vloeit. In onderling akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen.

De criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling worden in gezamenlijk overleg bepaald en 
omvatten de wijze waarop zal beoordeeld worden of de afspraken werden nagekomen. De opgenomen 
criteria moeten direct gelinkt zijn aan de realisatie van de doelstellingen opgenomen in artikels 1 en 2.

De evaluatiecriteria en -modaliteiten worden later vastgelegd.

Artikel 9 - Duur en beëindiging van deze overeenkomst

Het huidige akkoord treedt in werking vanaf de dag van ondertekening en wordt gesloten voor de duur van 
de legislatuur tenzij er voordien een einde aan wordt gemaakt per aangetekend schrijven of conform het 
huidige artikel.

Bij het verstrijken van de afgesproken termijn, wordt het huidige akkoord beëindigd van rechtswege, tenzij 
door de partijen anders wordt overeengekomen.

Elk van beide partijen kan de overeenkomst beëindigen door het sturen van een schriftelijke kennisgeving 
aan de andere partij per aangetekend schrijven mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 14 
dagen.

In volgende gevallen wordt de overeenkomst per aangetekend schrijven onmiddellijk verbroken :

(a) Er werd een ernstige fout begaan door de andere partij in de uitvoering van de contractuele 
verplichtingen die niet onderhevig is aan een oplossing of die niet verholpen is binnen de 15 dagen na de 
verwittiging aan de partij in overtreding. 

(b) Er werd een ernstige fout, hetzij contractueel of niet begaan door de andere partij die haar reputatie 
schaadt en/of haar capaciteit om het akkoord uit te voeren

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen
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De overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Geschillen naar aanleiding van de totstandkoming, 
de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 
hoven en rechtbanken van Brussel.

Artikel 11 Handtekeningen

Opgesteld in twee originele exemplaren op ……………………… te …………….,

Elke partij ontving zijn versie.
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13 oktober 2014 22:03 — Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
Aanvullende punten

13 oktober 2014 22:10 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

13 oktober 2014 22:59 — De voorzitter opent de besloten zitting

BESLOTEN ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

28 2014_GR_00235 Ombudsdienst - Aanstellen van een
ombudsman/-vrouw -

13 oktober 2014 23:03 — De voorzitter sluit de zitting
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