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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht

1 2014_GR_00321 OCMW - ontslag OCMW-raadslid -
verkozenverklaring nieuw voorgedragen
kandidaten -

Inhoudelijke verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
De heer T. Holvoet bood bij brief van 10 november zijn ontslag als OCMW-raadslid aan. De
twee opvolgers vermeld op de voordrachtsakte verzaakten op hun beurt aan de opvolging.
Daarop werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend. Deze akte wordt nu aan de
gemeenteraad voorgelegd, ten einde de nieuw voorgedragen kandidaten verkozen te
verklaren.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Verkiezing van de OCMW-raadsleden.

Aanleiding en context
Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden
verkozen, waaronder de heer T. Holvoet. Als opvolgers van de heer T. Holvoet werden
verkozen: 1. G. Maddens en 2. M. De Wandel. 

Met brief, d.d. 10 november heeft de heer T. Holvoet zijn ontslag aangeboden als
OCMW-raadslid.
Beide opvolgers, zowel de heer G. Maddens als de heer M. De Wandel verzaakten aan de
opvolging en dit bij brief van 10 oktober 2014.

Argumentatie
Als een lid ophoudt deel uit te maken van de OCMW-raad en als hij geen opvolgers meer
heeft, kunnen conform artikel 14 van het OCMW-decreet alle gemeenteraadsleden die nog
in functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend
gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen.

Op 17 november 2014 werd een voordrachtsakte ingediend bij de stadssecretaris.
De heer D. Wemel wordt voorgedragen voor een periode tot 31 december 2016, met als
eerste opvolger de heer G. Maddens en als tweede opvolger de heer M. De Wandel.
Bij deze voordrachtsakte worden tevens de geloofsbrieven van de kandidaat-werkende
leden en de kandidaat-opvolgers voorgelegd.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

De ingediende voordrachtsakte is ontvankelijk:
- ze werd uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van
het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen
worden onderzocht aan de gemeentesecretaris overhandigd
- ze is ondertekend door alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de
voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend
- de akte vermeldt kandidaat-opvolgers in de volgorde waarin ze voorbestemd zijn om het
lid te vervangen. 

De raad gaat over tot het onderzoek van deze geloofsbrieven, die (met xxx) worden
goedgekeurd.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de
artikels 10, 14 en 26.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij naar artikel 10 van het OCMW-decreet.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Akte te nemen van het ontslag van de heer T. Holvoet als OCMW-raadslid en het verzaken
aan de opvolging door de heren G. Maddens en M. De Wandel.

2 .
De geloofsbrieven van de heren D. Wemel, G. Maddens en M. De Wandel goed te keuren.

3 .
De heer D. Wemel met als opvolgers 1. G. Maddens en 2. M. De Wandel verkozen te
verklaren als OCMW-raadslid.
De heren G. Maddens en M. De Wandel zijn van rechtswege en in de volgorde van de
voordrachtsakte opvolgers van de heer D. Wemel.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: ontslagbrief T. Holvoet.pdf
Bijlage bij dit besluit: verzaking G. Maddens.pdf
Bijlage bij dit besluit: verzaking M. De Wandel.pdf
Bijlage bij dit besluit: voordrachtsakte.pdf
Bijlage bij dit besluit: geloofsbrieven D. Wemel, G. Maddens en M. De Wandel.pdf
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2 2014_GR_00294 VZW Stedelijke Musea Kortrijk. -
Vervanging van een bestuurder. -
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Inhoudelijke verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 17 juni 2014 neemt mevrouw Veronique Lambert ontslag als lid van de raad
van bestuur van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 12 november 2014 draagt de fractie CD&V mevrouw Carine Detavernier
voor als vervanger van mevrouw Veronique Lambert als bestuurder van de VZW Stedelijke
Musea Kortrijk.

Mevrouw Veronique Lambert werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli
2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

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

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

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

Thans ligt de vervanging van mevrouw Veronique Lambert door mevrouw Carine
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1.  
2.  
3.  
4.  

Detavernier voor.

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

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Mevrouw Carine Detavernier voor te dragen, namens CD&V, als bestuurder van de VZW
Stedelijke Musea Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Veronique Lambert.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt
Bijlage bij dit besluit: GR01-07-2013-stedelijke musea.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 12-11-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 17-06-2014.pdf

3 2014_GR_00292 VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van
een bestuurder. - Aanduiden
vertegenwoordigers vanuit de
gemeenteraad

Inhoudelijke verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context
Mevrouw Tineke Dekimpe neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW
Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 12 november 2014 geeft de fractie CD&V aan dat zij mevrouw Tineke
Dekimpe wensen te vervangen door mevrouw Katrien Braem als bestuurder van de VZW
Toerisme Kortrijk.

Mevrouw Tineke Dekimpe werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli
2013, namens CD&V, als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.
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1.  
2.  
3.  
4.  

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

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

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

Thans ligt de vervanging van mevrouw Tineke dekimpe door mevrouw Katrien Braem voor.

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

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Mevrouw Katrien Braem voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de VZW
Toerisme Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Tineke Dekimpe.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013 (2).pdf
Bijlage bij dit besluit: GR01-07-2013-Toerisme.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 12-11-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 18-11-2014.pdf

4 2014_GR_00293 VZW AjKo - Vervanging lid raad van
bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers
vanuit de gemeenteraad
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

1.  
2.  
3.  

4.  

Inhoudelijke verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de vzw AjKo.

Beschrijving

Aanleiding en context
De heer Bram Verschuere neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van de vzw AjKo.

Argumentatie
Per e-mail van 12 november 2014 draagt de fractie CD&V de heer Hans Dhondt voor als lid
van de raad van bestuur van de vzw AjKo, ter vervanging van de heer Bram Verschuere.

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 de volgende elf bestuurders voor de
raad van bestuur van (de toen nog genaamde) VZW Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen
en Jongeren voor te dragen:

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

Thans ligt de vervanging van de heer Bram Verschuere door de heer Hans Dhondt voor.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De heer Hans Dhondt, namens CD&V, voor te dragen als lid van de raad van bestuur van
de vzw AjKo, ter vervanging van de heer Bram Verschuere.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Ontwerpstatuten_vzw_MKKJ_2013.doc
Bijlage bij dit besluit: GR10-06-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 12-11-2014.pdf
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4.  Bijlage bij dit besluit: mail Hannelore Vanhoenacker 18-11-2014.pdf

5 2014_GR_00283 Gemeentelijke administratieve sancties -
Bijzondere politieverordening in het
kader van GAS en parkeren en
protocolakkoord - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Catherine De Mulder

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt (1)   betreffende dede bijzondere politieverordening
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 (vb. autoluwe zones) en F103 (voetgangerszones), vastgesteld met
automatisch werkende toestellen,  en (2) ter goedkeuring voorgelegd het Protocolakkoord
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken 

.ter bekrachtiging voorgelegd

Beschrijving

Aanleiding en context
Op 1 juli 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013
gepubliceerd. In artikel 3,3° van deze nieuwe wet wordt aan de gemeenten de
mogelijkheid geboden om ook  envoor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren
de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 (vb. autoluwe zones) en F103
(voetgangerszones), vastgesteld met automatisch werkende toestellen (ANPR-camera’s), -
overtredingen die momenteel zijn opgenomen in het koninklijke besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg en die momenteel enkel strafrechtelijk worden afgehandeld -, 

 te voorzien.gemeentelijke administratieve sancties

Op 20 juni 2014 verscheen het lang verwachte koninklijk besluit van 9 maart 2014 dat
deze overtredingen opsomt. De overtredingen zijn ingedeeld in 4 categorieën, naargelang
de ernst van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Per categorie wordt
wettelijk vastgelegd hoeveel de geldboete bedraagt; het betreft een wettelijk vastgelegd
forfaitair bedrag (i.t.t. de “klassieke” GAS-boetes waar de sanctionerend ambtenaar over
een beoordelingsmarge beschikt).

De bedragen van de overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve
geldboete, zijn de volgende:

Overtredingen van de eerste categorie (20 vormen van fout parkeren zoals bv.het niet
rechts parkeren t.o.v. de rijrichting, het verkeersbord inzake beurtelings parkeren niet in
acht nemen, enz): boete van 55 EUR
Overtredingen van de tweede categorie (4 vormen van fout parkeren zoals bv. parkeren
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op een plaats voorbehouden voor personen met een handicap): boete van 110 EUR
Overtredingen van de vierde categorie (1 vorm van fout parkeren: parkeren op
overwegen): boete van 330 EUR

NB: Overtredingen van de derde categorie kunnen niet met GAS gesanctioneerd wordern.

Mits goedkeuring van bijgevoegde bijzondere politieverordening en na sluiting van een
protocolakkoord met de Procureur des Konings, kunnen deze overtredingen met een
gemeentelijke administratieve geldboete gesanctioneerd worden.  

Argumentatie
De  om deze overtredingen via administratieve geldboetes te sanctioneren vindtmotivering
men terug in de voorbereidende parlementaire werken en luidt als volgt:
“Het parkeerbeleid is immers een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk en stedelijk
mobiliteitsbeleid. De fout geparkeerde voertuigen zijn niet alleen een belemmering voor de
mobiliteit, maar ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit in de

. stadscentra en gemeenten Dankzij de instelling van de gemeentelijke administratieve
sancties in verband met stilstaan en parkeren zullen de steden en gemeenten een
doeltreffend en doelmatig parkeerbeleid kunnen uitbouwen dat de verkeersdoorstroming
alsook ieders veiligheid en levenskwaliteit ten goede moet komen.”

“De gemeenten kunnen wel optreden tegen voertuigen die het retributiereglement niet
naleven, maar niet tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Dit
betekent paradoxaal genoeg dat men minder risico loopt door te parkeren waar het
verboden is (vb. plaats voorbehouden voor een persoon met een handicap) dan door te
parkeren aan een parkeerautomaat. Door de invoering van het GAS-systeem voor stilstaan
en parkeren, zullen de steden en gemeenten een effectief en efficiënt parkeerbeleid
kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de leefbaarheid

.” van iedereen tegemoet komt

Gelet op de specificiteit en de massaliteit van de parkeerovertredingen werd door de
wetgever ervoor geopteerd om  voor de toepassing van hetspecifieke regels en procedures
GAS-systeem in het leven te roepen. Die procedures zijn geïnspireerd op de huidige regels
die van toepassing zijn in de verkeerswetgeving, zoals de aansprakelijkheid van de houder
van de nummerplaat, de toepassing van het systeem van de onmiddellijke inning, enz. Er
wordt gestreefd naar uniformiteit voor alle steden en gemeenten inzake de toepasbare
geldboetes, zodat het systeem ook transparant blijft voor de automobilist die zijn voertuig
parkeert. De procedure wijkt dus af van de “gewone” GAS-procedure en ziet er als volgt
uit:

De sanctionerend ambtenaar deelt  na ontvangst van de vaststellingbinnen de 15 dagen
van de inbreuk, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. debij gewone zending, 
vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve
geldboete. (in “gewone” GAS: geen termijn bepaald voor eerste brief naar betrokkene,
eerste brief wordt aangetekend verstuurd en de boete, die niet bij wet vastligt, volgt
pas bij een tweede aangetekend schrijven na de termijn voor verweer)
Binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan, moet de boete betaald zijn, tenzij
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binnen deze termijn verweermiddelen of mondeling verweerbij gewone zending 
aangevraagd werd voor boete van meer dan 70 EUR. (in “gewone” GAS: krijgt de
overtreder slechts 15 dagen voor het indienen van verweer, kennisgeving altijd

)aangetekend
Als de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond verklaart, dan brengt
hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte, met de
verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn
van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt,
behoudens in geval van verweer, een herinneringsschrijven gestuurd met uitnodiging
tot betaling binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving
van die herinnering;
Indien de overtreder niet akkoord gaat met de boete, kan hij beroep aantekenen bij de
politierechter ( )gelijk aan gewone GAS

Dankzij de nieuwe GAS-wet zijn de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven
die hiertoe binnen het raam van hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden
aangewezen, bevoegd om vaststellingen te doen van overtredingen op het stilstaan en
parkeren (art. 21). Dientengevolge wordt voorzien in eneen samenwerking met AGB Parko 
werden personeelsleden van AGB Parko opgeleid tot GAS-vaststellers, conform art. 2 van
het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging
van een gemeentelijke administratieve sanctie. Hun aanwijzing tot vaststeller dient door de
gemeenteraad te gebeuren (cfr. afzonderlijke gemeenteraadsbesluit hieromtrent). 

Om uitvoering te geven aan deze politieverordening is er, zoals hierboven reeds
aangegeven,  met de Procureur des Konings nodig. Diteen verplicht protocolakkoord
protocolakkoord dient samen met deze politieverordening gepubliceerd te worden op de
website van de stad Kortrijk.

Dit protocolakkoord is een overeenkomst opgesteld tussen het college van burgemeester
en schepenen en de voor de gemengde inbreuken bevoegde procureur des Konings,
waarbij afspraken worden gemaakt omtrent de procedure en de afhandeling van
gemengde inbreuken (gewone gemengde inbreuken én de inbreuken betreffende stilstaan
en parkeren), meer bepaald inzake uitwisseling van informatie tussen de sanctionerend
ambtenaar en de procureur des Konings en inzake de behandeling van de gemengde
inbreuken.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 november 2014 (onder
voorbehoud) het ontwerpprotocolakkoord zoals voorafgaandelijk goedgekeurd door de
Procureur-generaal en doorgesproken met vertegenwoordigers van PZ Vlas en de
sanctionerende ambtenaren van de Stad Kortrijk goedgekeurd, zodat dit nu,
overeenkomstig artikel 23 van de GAS-wet, door de gemeenteraad bekrachtigd kan
worden. 

Juridische grond
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1.  

2.  

Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119 bis, 123 en 135;

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen;

Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 3,3° wat
betreft de goedkeuring van de bijzondere politieverordening. 

Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 23,§1°
wat betreft de bekrachtiging van het protocolakkoord.

K.B. 09.03.2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende
toestellen, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren

2 .
Het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van
gemengde inbreuken, zoals vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen
in zitting van 17 november 2014 en zoals opgenomen in bijlage, te bekrachtigen

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:
Bijzondere_politieverordening_betreffende_inbreuken_op_het_stilstaan_en_parkeren.doc
Bijlage bij dit besluit: Protocol Kortrijk.doc
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Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied

Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied

Art. 1 

Deze bijzondere politieverordening geeft uitvoering aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, dat bepaalt dat de gemeenteraad voor de inbreuken 
opgesomd in het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, kan voorzien in 
gemeentelijke administratieve sancties.

Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op het grondgebied van de stad Kortrijk met uitsluiting 
van de autosnelwegen die dit grondgebied doorkruisen.

Afdeling 2. Personeel toepassingsgebied

Art. 2

Deze bijzondere politieverordening is van toepassing op :

1° meerderjarige natuurlijke personen; 

2° rechtspersonen.

HOOFDSTUK 2. Definities 
Art. 3
De definities opgenomen in  het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg  zijn evenzeer van toepassing op 
onderhavige politieverordening.

HOOFDSTUK 3. Vaststellers

Art. 4 

De inbreuken op het verkeersbord C3 en het verkeersbord F103 dienen te worden vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen conform artikel 62 van de Wet dd.16 maart 1968 betreffende de politie 
over het wegverkeer.

Alle andere inbreuken in deze bijzondere politieverordening kunnen worden vastgesteld door :

1° politieambtenaren en agenten van politie;

1
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2° gemeentelijke ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden van het K.B. van 21 december 2013 tot 
vaststelling van de minumumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de 
ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen 
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sancties

3° personeelsleden van het autonoom gemeentebedrijf Parko die voldoen aan de voorwaarden van het 
voormeld koninklijk besluit.

HOOFDSTUK 4. Overtredingen van de eerste categorie

Art. 5

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve :

- Op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere 
kleur en waar de letter “P” aangebracht is;

- Op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat

Art. 6

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden 
A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A 14, of die gelegen 
zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b, is stilstaan en parkeren verboden op 
deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

 A14      F87     F4a      F4b

Art. 7

In voetgangerszones is het parkeren verboden.

Art. 8

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn rijrichting.

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere kant 
opgesteld worden.

Art. 9

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld :

- Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke 
berm;
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- Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de 
openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;

- Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op 
de rijbaan opgesteld worden;

- Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan worden opgesteld.

Art. 10

Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden :

1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;

2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;

3° in één enkele file.

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan parkeren 
voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.

Art. 11

Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg opgesteld worden zonder het verkeer van de andere 
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 
70.2.1.3°.f van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Art. 12

Motorfietsen mogen buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer van het gebruik van 
de openbare weg, opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of 
onveilig te maken.

Art. 13

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar 
zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou kunnen hinderen, 
inzonderheid :

1° Op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan 
te verlaten om op het fietspad te rijden;

2° Op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
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3° In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen 
rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;

4° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijke 
reglementering;

5° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die 
verkeerslichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;

6° Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading 
inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden zich ten 
minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

Art. 14

Het is verboden een voertuig te parkeren :

1° Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op elke 
plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen;

2° Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte 
aanwijst;

3° Voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op 
die inrij is aangebracht;

4° Op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou 
verhinderen;

5° Buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9 is 
aangebracht;

 B9

6° Op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord 
E9a of E9b is aangebracht;

 E9a      E9b

7° Op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2° van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg;
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8° Op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig, 
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;

9° Op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 

10° Buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met twee 
rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.

Art. 15

Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen van de schijf  
mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

Art. 16

Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens 
langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.

Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en aanhangwagens 
met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te parkeren, 
behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

 E9a          E9c      E9d

Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te parkeren.

Art. 17

Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld 
document op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het 
op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde voertuig.

Art. 18

Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en parkeren niet in acht nemen.

E1  E3  E5  E7    E9a   E9b   E9c   E9d

Art. 19

Het verkeersbord E11 niet in acht nemen.
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E11

Art. 20

Het stilstaan of parkeren is verboden op markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.

Art. 21

Het stilstaan of parkeren is verboden op witte markeringen bedoeld in artikel 77.5 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 
het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.

Art. 22

Het stilstaan of parkeren is verboden op de dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten die op 
de grond zijn aangebracht.

Art. 23

Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen.

       C3

Art. 24

Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door 
automatisch werkende toestellen.

  F103

HOOFDSTUK 5. Overtredingen van de tweede categorie

Art. 25

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op autowegen, behalve op de 
parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.

 E9a
6

20 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Art. 26

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar het duidelijk een 
gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen 
hinderen, inzonderheid :

1° Op de trottoirs en binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens 
plaatselijke reglementering;

2° Op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de 
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;

3° Op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;

4° Op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering onder de 
bruggen;

5° Op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.

Art. 27

Het is verboden een voertuig te parkeren :

1° Op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen op de 
rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;

2° Op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 

3° Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

Art. 28

Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 
70.2.1.3°c, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 
27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

HOOFDSTUK 6. Strafbepalingen 

Art. 29

De inbreuken op de artikelen 5 tot en met 24 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 55 euro.

Art. 30
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De inbreuken op de artikelen 25 tot en met 28 worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete 
van 110 euro.

HOOFDSTUK 7. Procedure

Art. 31

De sanctionerende ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de 
inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten 
en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve geldboete. 

Art. 32

De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de kennisgeving 
ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden 
aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek gehoord worden 
wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro. 

Art. 33

Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond , dan brengt hij de overtreder 
hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met verwijzing naar de te 
betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving 
moet worden betaald.

Art. 34

Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, 
behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone zending met uitnodiging 
tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die 
herinnering.

Art. 35 

De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen worden 
uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de herinnering zoals 
bepaald in artikel 34 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn een beroep instelt bij  
de Politierechtbank.

HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen

Afdeling 1. Bekendmaking

Art. 36

Deze bijzondere politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet.  Zij zal tevens worden gepubliceerd op de website van stad Kortrijk samen met het 
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verplicht protocolakkoord dat werd afgesloten met de Procureur des Konings van de provincie West-
Vlaanderen.

Afdeling 2. Inwerkingtreding

Art. 37

Onderhavige bijzondere politieverordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Afdeling 3. Overgangsbepalingen

Art. 38

Alle overtredingen m.b.t. die worden vastgesteld na de inwerkingtreding van deze politieverordening 
worden onderworpen aan de sancties van huidige politieverordening.

Art. 39

Een afschrift van deze politieverordening wordt toegestuurd aan het Provinciebestuur van de Provincie 
West-Vlaanderen, de Procureur des Konings van West-Vlaanderen, de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, de griffie van de politierechtbank van Kortrijk, aan de bevoegde sanctionerende 
ambtenaren, de korpschef van de Pz Vlas en aan de voorzitter van het politiecollege.
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PROTOCOLAKKOORD 

BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN 
GEMENGDE INBREUKEN

TUSSEN: De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
namens wie handelen de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert,  
stadssecretaris;

EN

De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, vertegenwoordigd 
door de heer Jean-Marie Cool;

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inzonderheid 
op artikel 23, § 1, eerste lid, voor wat de gemengde inbreuken betreft,

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Algemene politieverordening van de stad Kortrijk (APV), zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 17.11.2008 en laatstelijk gewijzigd in de gemeenteraad van 09.12.2013;

WORDT HETGEEN VOLGT OVEREENGEKOMEN:

A. Toepassingsgebied

Overeenkomstig  de  richtlijnen  inzake  het  strafrechtelijk  beleid  opgenomen  in  de  op  30.01.2014 
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herziene versie van de Col 1/2006 van het  College van Procureurs-Generaal  wordt,  gelet  op de 
onzekerheid  die  er  bestaat  ten  aanzien  van  de  grondwettelijkheid  van  de  bepalingen  inzake  de 
toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van minderjarigen, besloten om, minstens tot 
tegenbericht,  minderjarigen uit te sluiten van huidig protocolakkoord. Inbreuken van de tweede 
en derde soort begaan door minderjarigen zullen uitsluitend op het niveau van het parket worden 
behandeld.

Conform de hierboven vermelde richtlijnen en de Col3/2006 zullen alle misdrijven in het kader van 
intrafamiliaal geweld (IFG) op het niveau van het parket worden behandeld.

Overeenkomstig  de COL3/06 is  IFG  iedere vorm van fysiek,  seksueel,  psychisch of  economisch  
geweld tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.

Iedere vorm van geweld: 

− fysiek geweld: slagen en verwondingen

− seksueel geweld: aanranding, verkrachting

− psychisch geweld: bedreigingen, belaging, laster, eerroof, beledigingen

− economisch  geweld:  indien  gepleegd  om  schade  te  berokkenen  (vb.  familieverlating,  bep. 
gevallen van bedrieglijk onvermogen)

Leden van dezelfde familie:

− verwanten in opgaande/neergaande lijn

− verwanten in zijlijn tot de tweede graad (broers en zussen, halfbroers en-zussen)

− (ex)echtgenoten, (ex)samenwonenden, (ex)partner of bijzit

− verwanten in opgaande/neergaande lijn van de echtgenoot/samenwonende

Gezien de constitutieve bestanddelen van het misdrijf beledigingen, veel gelijkenis kunnen vertonen 
met deze van smaad, laster, of belaging, en derhalve de kans groot is dat deze dossiers dienen te  
worden geherkwalificeerd, worden ook dergelijke dossiers uitgesloten van huidig protocolakkoord.

Ten vierde worden ook  uitgesloten de dossiers waarbij de feiten niet vaststaan,  de uitvoering 
van de gemeentelijke administratieve sanctie niet mogelijk is gelet op de vigerende Europese 
regelgeving (richtlijn 2011/82/EU van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende 
uitwisseling van informatie over  verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen; kaderbesluit 
2005/214/JBZ  van  de  Raad  van  24  februari  2005  inzake  de  toepassing  van  het  beginsel  van  
wederzijdse erkenning op geldelijke sancties) of verdachte geen gekende woon- of verblijfplaats 
heeft.
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B. Wettelijk kader

1.  Artikel 3, 1° en 2°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties (B.S. 1  juli  2013),  hierna de "GAS-wet"  genoemd,  bepaalt  dat  de gemeenteraad in  zijn 
reglementen of verordeningen kan voorzien in een administratieve sanctie voor volgende inbreuken 
op het Strafwetboek:

− Artikel 398

− Artikel 448

− Artikel 521, derde lid

− Artikel 461

− Artikel 463

− Artikel 526

− Artikel 534bis

− Artikel 534ter 

− Artikel 537

− Artikel 545

− Artikel 559, 1° 

− Artikel 561, 1° 

− Artikel 563, 2° 

− Artikel 563, 3° 

− Artikel 563bis

Voor de bovenvermelde inbreuken kan een protocolakkoord worden afgesloten tussen de bevoegde 
procureur  des  Konings  en  het  college  van  burgemeester  en  schepenen of  het  gemeentecollege 
betreffende de gemengde inbreuken. Dit protocol respecteert alle wettelijke bepalingen betreffende 
inzonderheid de voorziene procedures voor de overtreders en mag niet afwijken van hun rechten. 

2.  Artikel 3, 3°, van de GAS-wet bepaalt dat de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen 
kan voorzien in een administratieve sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij 
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een  besluit  vastgesteld  na  overleg  in  de  Ministerraad,  op  basis  van  de  algemene  reglementen 
bedoeld  in  artikel  1,  eerste  lid,  van  de  wet  van  16  maart  1968  betreffende  de  politie  over  het  
wegverkeer. 

In  het  onderhavige  geval  maakt  het  artikel  23,  §  1,  vijfde lid,  van  de GAS-wet  daarentegen de 
opstelling van een protocolakkoord voor de verwerking van de bovenvermelde inbreuken verplicht. 
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C. Gemengde inbreuken 

Artikel 1 - Uitwisseling van informatie

a.  Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van  
hun  bevoegdheden  en  zij  verzekeren  de  vertrouwelijkheid  van  deze  uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna 
"referentiemagistraat  GAS"  genoemd.  De referentiemagistraten  kunnen door  de door  dit  akkoord 
verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij  het toepassen 
van  de  wet  of  onderhavig  akkoord  of  om informatie  te  verkrijgen  over  het  gevolg  gegeven aan 
bepaalde processen-verbaal.

b.   De  contactgegevens  van  de  referentiemagistraten  en  van  de  referentiepersonen  binnen  de 
steden/gemeenten  zijn  vermeld  in  een  bijgevoegd  document.  De  briefwisseling  en/of 
telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden aan 
hen gericht.

c.  De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde 
personen onverwijld te melden.

d.  De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en 
het  adres  van  de  sanctionerende  ambtenaren  waarnaar  de  briefwisseling  aangaande  de 
administratieve sancties moet worden verstuurd.  Indien de gemeente beslist om een verordening of  
een besluit op te stellen of bestaande besluiten of verordeningen te wijzigen en aan hun schending de  
mogelijkheid  van een administratieve sanctie  te  koppelen,  verbinden zij  zich ertoe om binnen de 
termijn van één maand na publicatie een exemplaar van deze verordeningen of besluiten over te 
maken  aan  de  procureur  des  Konings,  evenals  een  elektronische  versie  ervan  aan  de 
referentiemagistraat.

Artikel 2 - Behandeling van de gemengde inbreuken

I. Opties betreffende de behandeling van de gemengde inbreuken

De procureur des Konings verbindt zich ertoe voor de hierna opgesomde gemengde inbreuken geen 
vervolging  in  te  stellen,  en  de  betrokken  gemeenten  verbinden  zich  ertoe  de  naar  behoren 
vastgestelde inbreuken af te handelen:
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1. artikel 526 Strafwetboek1 –vernieling of beschadiging monumenten, grafsteden, ... (art. 69 
APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

2. artikel 534bis Strafwetboek2 – graffiti (art. 64 APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte;

3. artikel 534ter Strafwetboek3 – beschadiging onroerende goederen (art. 65 APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

4. artikel 537 Strafwetboek4 – vernielen bomen en enten (art. 156, 7° APV)

5.  artikel  545  Strafwetboek5 –  vernieling  afsluitingen,  verplaatsing  of  verwijdering  van 
grenspalen en hoek-bomen (art. 109 APV: grachten opvullen of verleggen)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijk aangifte.

1 Zie bijlage 2

2 Zie bijlage 2

3 Zie bijlage 2

4 Zie bijlage 2

5 Zie bijlage 2
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6. artikel 559, 1° Strafwetboek6 – opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen 
(art. 68 APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

7. artikel 561, 1° Strafwetboek7 – nachtlawaai (art. 9 APV)

8. artikel 563, 2° Strafwetboek8 - opzettelijke beschadiging landelijke of stedelijke afsluitingen 
(art. 66 APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

9. artikel 563bis Strafwetboek9 – zij die zich, behoudens andersluidende bepalingen, in de voor 
het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 
verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn (art. 160 APV)

10.  artikel  461  en  463  Strafwetboek10 –  winkeldiefstal  -  gewone  diefstal  -  poging  gewone 
diefstal (art. 159 ter APV – winkeldiefstal – poging winkeldiefstal)

Voor zover de winkeldiefstal of de poging van dergelijke winkeldiefstal een nadeel heeft dat kleiner is 
dan of gelijk is aan een richtwaarde van 125 euro, zoals blijkt uit de aanvankelijke aangifte of een 
poging tot dergelijke diefstal én de dader van het feit geen gelijkaardige voorgaanden, zijnde diefstal 
al  dan  niet  met  strafverzwarende  omstandigheid  en  afpersing  volgens  de  Algemene  Nationale 
gegevensbank, heeft in de afgelopen twee jaar, zoals blijkt uit de vaststelling.

6 Zie bijlage 2

7 Zie bijlage 2

8 Zie bijlage 2

9 Zie bijlage 2

10 Zie bijlage 2
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11. artikel 521, 3de lid Strafwetboek11 - gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, 
met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen (art. 159 quinquies 
APV)

Voor zover het materieel nadeel kleiner is dan of gelijk is aan een richtwaarde van 500 euro, zoals  
blijkt uit de aanvankelijke aangifte.

12. Verkeersinbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke  administratieve  sancties  en  het  Koninklijk  besluit  dd.   betreffende  de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen

Overtredingen van de vierde categorie  zoals  bedoeld  in  artikel  2,  §3 van het  KB betreffende de 
gemeentelijke  administratieve  sancties  voor  de  overtredingen  betreffende  het  stilstaan  en  het 
parkeren worden uitgesloten en de procureur des Konings verbindt zich deze feiten te behandelen.

In geval van verkeersinbreuken vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die op directe 
of indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een ongeval of wanneer er een verband is met een andere 
gemengde inbreuk zoals bedoeld in punt 12 van dit protocol en of feiten die in verband staan met 
andere feiten die niet in aanmerking komen voor de administratieve sancties of tot een gerechtelijke 
vrijheidsberoving hebben geleid, wordt het proces-verbaal binnen een termijn van 1 maand aan de 
procureur des Konings overgemaakt. Voor het geheel van de feiten volgt een gevolg die exclusief 
bepaald wordt door de procureur des Konings, met uitsluiting van enige administratieve sanctie.

II Bijzondere modaliteiten 

1.  Indien de feiten bedoeld in dit protocol samenhangen met andere feiten die niet in aanmerking 
komen voor  de administratieve  sancties  of  tot  een  gerechtelijke  vrijheidsberoving  hebben geleid, 
wordt de toepassing van de procedure van de GAS uitgesloten. 

2.  Indien  de  bevoegde  sanctionerende  ambtenaar  vaststelt  dat  de  verdachte  zich  kennelijk  ook 
schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven (eventueel herkwalificatie), geeft hij de feiten aan bij de 
referentiemagistraat GAS, overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

11 Zie bijlage 2
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Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij  
zich  verbindt  tot  het  geven  van  een  gevolg  voor  het  geheel  van  de  feiten.  Hij  brengt  de 
sanctionerende  ambtenaar  daarvan  op  de  hoogte  binnen  een  termijn  van  2  maanden  vanaf  de 
aangifte aan de referentiemagistraat,  die vervolgens de procedure afsluit.  Lopende de voormelde 
termijn mag de sanctionerende ambtenaar geen initiatief nemen.

3.  Als het gaat om vaststellingen met een onbekende verdachte, zal geen kopie van het proces-
verbaal worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar. Indien de aanvankelijk onbekende 
verdachte later wordt geïdentificeerd, kan de procureur des Konings beslissen geen vervolging in te 
stellen  en  de  zaak  binnen  een  billijke  termijn  overmaken  aan  de  bevoegde  sanctionerende 
ambtenaar.

4.  Voor alle gemengde inbreuken zoals bepaald in art. 3, 1°, 2° en 3° van de GAS-wet en voor zover  
de daarin opgenomen feiten overeenstemmen met de bepalingen die vermeld worden in artikel 2 van 
onderhavig  protocolakkoord,  geldt  dat  er  toelating  wordt  gegeven om een GAS-procedure  op  te 
starten. 

De  sanctionerend  ambtenaar  kan  in  dat  geval  vanaf  ontvangst  van  de  vaststellingen,  de  GAS-
procedure  opstarten.  Hij  zal  dus  geen  mededeling  van  de  procureur  des  Konings  dienen  af  te 
wachten.

Uitzondering

De procureur des Konings behoudt zich het recht voor, omwille van specifieke omstandigheden eigen 
aan het dossier, een bepaald dossier naar zich toe te trekken om zelf tot strafrechtelijke vervolging 
over te gaan.  Deze omstandigheden kunnen betrekking hebben op:

- de omvang van de schade

- recidive

- de hoedanigheid van de verdachte

- de leeftijd van de verdachte

- veelheid van de feiten 

- publieke beroering

- andere bijzondere omstandigheden 

- samenhang met correctionele misdrijven die in het geheel niet voor

administratieve sancties in aanmerking komen
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In  geval  er  geen  overeenstemming  zou  zijn  met  de  bepalingen  van  artikel  2  in  onderhavig 
protocolakkoord,  worden  de  desbetreffende  processen-verbaal  door  de  sanctionerend  ambtenaar 
terug overgemaakt aan de procureur des Konings.  Indien de procureur des Konings een onderzoek 
heeft  ingesteld,  doch  naderhand  blijkt  dat  de  sanctionerende  ambtenaar  bevoegd  is,  blijven  de 
processen-verbaal bij het parket die verder zijn onderzoek zal voeren.

5.  De sanctionerend ambtenaar beschikt over de mogelijkheid om bijkomende informatie op te 
vragen bij de vaststellers indien hij dit noodzakelijk acht na lezing van het proces-verbaal of na 
verweer van de overtreder.

6.  In uitvoering van artikel 12,§2 van de GAS-wet, verklaren partijen zich akkoord dat er in het kader  
van de afhandeling van de GAS-dossiers, in het bijzonder bij bemiddeling, in alle gevallen zal worden 
gestreefd naar volledig herstel van de geleden schade.

7.  Overeenkomstig art. 27 van de GAS-wet, brengt de sanctionerend ambtenaar zijn beslissing m.b.t. 
de in artikel 3, 1° en 2° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, per aangetekende brief ter kennis te 
brengen van de overtreder. 

De kennisgeving aan de procureur des Konings gebeurt maandelijks door op uniforme wijze digitaal 
een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des Konings, met 
vermelding  van  de  proces-verbaalnummers,  namen  en  voornamen  van  de  overtreders,  de 
geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de genomen beslissingen. De sanctionerend 
ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings 
is goedgekeurd.

8. Overeenkomstig art. 29 van de GAS-wet, deelt  de sanctionerend ambtenaar m.b.t. de in artikel 3, 
3° van de GAS-wet bedoelde inbreuken, binnen de vijftien dagen  na ontvangst van de vaststelling 
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee m.b.t. de vastgestelde feiten 
en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete. 

De kennisgeving aan de procureur des Konings overeenkomstig art.22§6 van de GAS-wet gebeurt 
maandelijks door op uniforme wijze digitaal een lijst te bezorgen aan de bevoegde afdeling van het 
parket van de procureur des Konings, met vermelding van de proces-verbaalnummers of nummering 
vaststelling , namen en voornamen van de overtreders, de geboorteplaats en -datum, de aard van de 
inbreuken  en  de  genomen  beslissingen.  De  sanctionerend  ambtenaar  zal  hiertoe  een  sjabloon 
aanwenden dat voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.

9. Om te voldoen aan artikel 22 §3 van de GAS-wet (overmaken aan de procureur des Konings van  
een  kopie  van  de  vaststellingen  van  niet  gemengde  GAS-inbreuken  lastens  minderjarigen)  zal 
maandelijks op uniforme digitale wijze aan de bevoegde afdeling van het parket van de procureur des 
Konings een lijst  worden overgemaakt houdende de niet  gemengde GAS-inbreuken begaan door 
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minderjarigen,  met  vermelding  van  de  proces-verbaalnummers,  de  naam  en  voornamen,  de 
geboorteplaats en -datum en de aard van de inbreuken.
De  sanctionerend  ambtenaar  zal  hiertoe  een  sjabloon  aanwenden  dat  voorafgaandelijk  door  de 
procureur des Konings is goedgekeurd.

10.  De bijlagen maken integraal deel uit van het onderhavig protocolakkoord om er samen mee te 
worden uitgevoerd, en worden door de partijen bijkomend ondertekend.

11.  Elke  wijziging  aan  huidig  protocolakkoord  kan  worden  voltrokken  bij  wijze  van  addendum, 
behoorlijk  te  dagtekenen en te  ondertekenen door  alle  partijen vermeld in  de aanhef  van huidig 
protocolakkoord.

D. Inwerkingtreding

Onderhavig protocolakkoord treedt in werking op 1 januari 2015
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Opgemaakt te Kortrijk, op xx november 2014, in zo veel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de stad Kortrijk, Parket  van  de  procureur  des  Konings  te 
West-Vlaanderen

Burgemeester, 

Stadssecretaris
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Bijlage 1

Contactgegevens

Parket West-Vlaanderen - Afdeling Kortrijk
Referentiemagistraat GAS
Burgemeester Nolfstraat 10A
8500 Kortrijk
056 269 311

Stad Kortrijk
Sanctionerende ambtenaren 
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Telefoonnummer
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Bijlage 2

Art. 526 Strafwetboek

Met  gevangenisstraf  van  acht  dagen  tot  een  jaar  en  met  geldboete  van  zesentwintig  euro  tot  
vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt: 

Grafsteden, gedenktekens of grafstenen;

Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering 
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht;

Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of 
andere openbare gebouwen zijn geplaatst.

Art. 534bis Strafwetboek

Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti  
aanbrengt op roerende of onroerende goederen.

Art. 534ter Strafwetboek

Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of  met een van die straffen alleen wordt  gestraft  hij  die opzettelijk  andermans 
onroerende eigendommen beschadigt.

Art. 537 Strafwetboek
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Hij  die  kwaadwillig  een  of  meer  bomen omhakt  of  zodanig  snijdt,  verminkt  of  ontschorst  dat  zij  
vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft: 

Voor  elke  boom,  met  gevangenisstraf  van  acht  dagen  tot  drie  maanden  en  met  geldboete  van 
zesentwintig euro tot honderd euro;

Voor  elke  ent,  met  gevangenisstraf  van  acht  dagen  tot  vijftien  dagen  en  met  geldboete  van 
zesentwintig euro tot vijftig euro of met een van die straffen alleen.

Art. 545 Strafwetboek

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot  
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten  
dempt,  levende  of  dode  hagen  afhakt  of  uitrukt,  landelijke  of  stedelijke  afsluitingen,  uit  welke  
materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de  
grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.

Art. 559,1° Strafwetboek

Met geldboete van tien euro tot twintig euro worden gestraft:

1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans 
roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen;

Art. 561,1° Strafwetboek

Met geldboete van tien euro tot twintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of met  
een van die  straffen alleen worden gestraft:  1°  Zij  die  zich schuldig  maken aan nachtgerucht  of 
nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord;

Art. 563, 2° Strafwetboek

Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen  of  met  een  van  die  straffen  alleen  worden  gestraft:  
2°  Zij  die  stedelijke  of  landelijke  afsluitingen,  uit  welke  materialen  ook  gemaakt,  opzettelijk  
beschadigen;

Art. 563bis Strafwetboek

Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende 
wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of  
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.

Het  eerste  lid  geldt  echter  niet  voor  hen  die  zich  in  de  voor  het  publiek  toegankelijke  plaatsen  
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begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en 
wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.

Art. 461 en 463 Strafwetboek

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.

Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.

Diefstallen, in dit  hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft  met gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro.

In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie 
jaren.

Art. 521, 3de lid Strafwetboek

Bij  onbruikbaarmaking  met  het  oogmerk  om  te  schaden,  is  de  straf  vijftien  dagen  tot  drie  jaar 
gevangenis en geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro

De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of  
van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen.

Art. 448 Strafwetboek

Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van 
de omstandigheden in  artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee maanden en met geldboete van zesentwintig  euro tot  vijfhonderd euro of  met een van die  
straffen alleen.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in  artikel 444 bepaald, 
iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare 
hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.
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6 2014_GR_00290 Immobiliën (immo 2014/005) - Collector
"Pietje Patersbeek" (project Aquafin nr.
22.525): wijziging innemingen 5-16-17
op stadsgronden - aangepaste
verkoopbelofte. - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
In het kader van de aanleg en uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur door de NV
Aquafin in de omgeving van "Pietje Patersbeek", wenst de NV Aquafin, een aantal onder-
en bovengrondse innemingen te realiseren op diverse stadsgronden in de omgeving van de
Etienne Sabbelaan - Maandagweg - Bad Godesberglaan - Gerstelaan - Beeklaan - Albert
Einsteinlaan te Kortrijk. De gemeenteraad heeft in zitting van 7 april 2014 reeds ingestemd
met de vestiging van erfdienstbaarheden op en de verkoop van verschillende stadsgrond
hiervoor. Het plan voor de verkoop werd echter nog aangepast conform de nieuwe
richtlijnen van het kadaster, waardoor het voorwerp van de verkoop gewijzigd is en er een
nieuw ontwerp van verkoopbelofte werd opgemaakt dat thans ter goedkeuring aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_GR_00041 - Immobiliën (Immo 2014/005) - Collector "Pietje Patersbeek" (project
Aquafin nr. 22.525): onder- en bovengrondse innemingen op stadsgronden voor aanleg
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Naar aanleiding van de aanleg van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de omgeving van
de "Pietje Patersbeek" heeft de gemeenteraad in zitting van 7 april 2014, punt 7, beslist:

1. In te stemmen met de vestiging van erfdienstbaarheden, om reden van openbaar nut,
op stadsgronden in de omgeving van de Pietje Patersbeek en kadastraal gekend Kortrijk,
4de afdeling, sectie C, nrs. 401/D, 401/F, 368/W, 367/W, 371/C, 715/A, 717/A, 718/A,
746/C, 748/A, 752/C, 750/A, 751/C, 758/D, 749/B en 411/M3 ten behoeve van de aanleg
en uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen
opgenomen in het ontwerp van overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden,
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

2. In te stemmen met de verkoop van ongeveer 307m² stadsgrond, om reden van
openbaar nut, in de omgeving van de Pietje Patersbeek en te nemen uit de kadastrale
percelen Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nrs. 368/W, 758/D en 749/B ten behoeve van de
aanleg en uitbating van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen
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1.  
2.  
3.  

4.  

opgenomen in het ontwerp van verkoopbelofte, waarvan de integrale tekst als bijlage bij
dit besluit is opgenomen.

Beide goedgekeurde ontwerpen werden ondertekend op 02 juni 2014.

Met een brief d.d. 03 november 2014 laat Aquafin nu weten dat het plan voor de
innemingen 5-16-17 nog werd gewijzigd naar aanleiding van de wetgeving in verband met
PRECAD en nieuwe richtlijnen van het kadaster. Concreet betekent dit dat de inneming
meer op het kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie C, nr. 758/D komt te liggen en
het voorwerp van de verkoopbelofte als volgt gewijzigd wordt:

-inneming 5 blijft ongewijzigd: 111m² x €220 per m² of €24.420

-inneming 16 (perceel 758/D) wordt 124m² in plaats van 61m²: 124m² x €104 per m² of
€12.896

-inneming 17 (perceel 749/B) wordt 94m² in plaats van 135m²: 94m² x €104 per m² of
€9.776

Het totaal wordt dan €47.092 in plaats van €44.804.

Een nieuw ontwerp van verkoopbelofte werd opgemaakt en dit ter vervanging van de
eerder ondertekende d.d. 02 juni 2014.

Argumentatie
De goedkeuring van deze gewijzigde verkoopbelofte, met een nieuw voorwerp en prijs,
maakt een daad van beschikking uit en behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In te stemmen met de verkoop van 329m² stadsgrond, om reden van openbaar nut, in de
omgeving van de Pietje Patersbeek en te nemen uit de kadastrale percelen Kortrijk, 4de
afdeling, sectie C, nrs. 368/W, 758/D en 749/B ten behoeve van de aanleg en uitbating
van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dit conform de bepalingen opgenomen in het
gewijzigde ontwerp van verkoopbelofte, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit
is opgenomen en dit ter vervanging van de eerder goedgekeurde en ondertekende
verkoopbelofte d.d. 02 juni 2014.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kadastrale gegevens.pdf
Bijlage bij dit besluit: Beslissing Gemeenteraad 07april2014 .pdf
Bijlage bij dit besluit: Ondertekende overeenkomst tot vestiging van
erfdienstbaarheden 02juni2014.pdf
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4.  
5.  
6.  
7.  

Bijlage bij dit besluit: Ondertekende verkoopbelofte 02juni2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Brief Aquafin 03november2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Nieuw plan.pdf
Bijlage bij dit besluit: Nieuwe verkoopbelofte.pdf
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7 2014_GR_00282 Audio. - Meerjarenplan 2015-2019.
Budget 2015. Budgetwijziging 2014. -

Inhoudelijke verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019 van de vereniging
Audio, de kennisname van het budget 2015, alsmede de kennisname van de
budgetwijziging 2014.

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 3 november 2014 bezorgt Audio de stad haar meerjarenplan 2015-2019,
het budget 2015, alsmede budgetwijziging 2014.
Audio verzoekt deze aan de gemeenteraad voor te leggen.

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

Artikel 33 van de statuten van Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt
volgens de bepalingen van het OCMW-Decreet.”.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt dat het meerjarenplan ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen :
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 150 van het OCMW-Decreet bepaalt dat als een budget past binnen het
meerjarenplan, de gemeenteraad er kennis van neemt.

Deze materie wordt tevens omschreven in omzendbrief BB 2013/6

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

Besluit
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2.  
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4.  
5.  
6.  
7.  

Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2015-2019 van de vereniging Audio.

2 .
Kennis te nemen van het budget 2015 van de vereniging Audio.

3 .
Kennis te nemen van de budgetwijziging 20014 van de vereniging Audio.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 1A4 - Statuten Audio (3).pdf
Bijlage bij dit besluit: mail 03-11-2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Uittreksel RvB 20141003 - goedkeuring MJP en budget 2015 en
budgetwijziging 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Audio meerjarenplan 2015-2019.pdf
Bijlage bij dit besluit: Audio budget 2015.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budgetwijziging 102014.pdf
Bijlage bij dit besluit: Omzendbrief_BB_2013_6.pdf

Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht

8 2014_GR_00313 Reglementering inzake taxidiensten en
diensten voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder. - Wijziging
van Deel 2, Titel 10 (Vervoersdiensten) in
de Algemene Politieverordening. -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Pol Hiergens

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van Deel 2, Titel 10 van de Algemene
Politieverordening goed te keuren. Titel 10 betreft de reglementering inzake
'Vervoersdiensten', zijnde de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder.

De voorgestelde wijziging, na overleg met de sector, beoogt de kwaliteit van de
dienstverlening inzake vervoersdiensten, inzonder taxidiensten, te verbeteren. Daartoe
worden scherpere voorwaarden gesteld zowel wat betreft de actoren (exploitanten,
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chauffeurs) als wat betreft de voertuigen.

Zo zal een taxi-exploitant moeten slagen in een schriftelijk examen alvorens een
vergunning te bekomen. De exploitant is ook verantwoordelijk voor de bekwaamheid van
zijn chauffeurs waarbij o.a. wordt rekening gehouden met een praktische kennis van het
Nederlands en een degelijke topografische kennis van de Stad Kortrijk. De in Kortrijk
vergunde taxivoertuigen zullen een eenvormig en herkenbaar taxilicht voeren. Vanaf 2016
zullen deze voertuigen noch ouder mogen zijn dan 7 jaar noch meer dan 500.000 km
hebben.

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor bezoekers van een stad is de taxi niet zelden de eerste kennismaking die meteen een
'eerste indruk' geeft. Die kan positief maar ook eerder negatief zijn. De taxisector is een
uithangbord van de stad. De taxichauffeur kan een waardig ambassadeur zijn van zijn
stad. De kwaliteit van de dienstverlening door de taxisector is belangrijk, voor de klant,
voor de stad én uiteraard voor de sector zelf.

Vanuit de wederzijdse bezorgdheid voor een goede dienstverlening hebben er het
afgelopen jaar enkele overlegmomenten plaatsgevonden tussen taxi-exploitanten en de
stad. De schepenen van economie en van mobiliteit waren hierbij aanwezig evenals
medewerkers van de juridische en economische diensten van de stad. Tijdens deze
overlegmomenten zijn ideëen gerijpt, zijn voorstellen op tafel gekomen om de bestaande
reglementering aan te passen met het oog op een betere dienstverlening. De
taxi-exploitanten zijn daarbij volop in het verhaal meegestapt. De taxisector wil een
waardig uithangbord zijn van onze stad.

Argumentatie
De voorgestelde wijziging beoogt de kwaliteit van de dienstverlening inzake
vervoersdiensten, inzonder taxidiensten, te verbeteren. Daartoe worden
scherpere voorwaarden gesteld zowel wat betreft de actoren (exploitanten, chauffeurs) als
wat betreft de voertuigen.

De verantwoordelijkheid ligt essentieel bij de taxi-exploitant. Hij zal moeten slagen in een
schriftelijke Nederlandstalige proef alvorens een exploitatievergunning te bekomen. Daarbij
wordt gepeild naar de kennis van de geldende regelgeving, inclusief de minimale
topografische en toeristische kennis waarover zijn chauffeurs moeten beschikken. Indien
de kandidaat-exploitant een rechtspersoon is, dient één van de bestuurders of
zaakvoerders de proef af te leggen.

De exploitant is ook verantwoordelijk voor de bekwaamheid van zijn chauffeurs. Daarbij
wordt minstens met volgende aspecten rekening gehouden: rijgerechtigdheid, kennis
van het Nederlands, topografische en toeristische kennis over de Stad Kortrijk, en de
zedelijke waarborgen (moraliteit).

De chauffeur moet de gebruikelijke instructies van een klant volledig kunnen begrijpen.
Hij moet ook beschikken over een goede topografische kennis van de Stad Kortrijk en haar
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1.  
2.  

officiële gebouwen en bezienswaardigheden. De minimale kennis waarover een
taxichauffeur dient te beschikken, wordt opgenomen in bijlage aan de Algemene
politieverordening.

De exploitant zal er ook op letten dat de chauffeur een net voorkomen heeft en fatsoenlijk
gekleed is om zijn beroep uit te oefenen. Sportkledij en baseballcaps kunnen niet meer.

Uiteraard is ook het taxivoertuig zelf cruciaal voor een kwalitatieve dienstverlening. Voor
de in Kortrijk vergunde taxivoertuigen zal de stad een eenvormig taxilicht ter beschikking
stellen.  Dit zal de herkenbaarheid ongetwijfeld ten goede komen, zowel voor de klanten
als voor de politiediensten die controles uitvoeren.

De voertuigen mogen noch ouder zijn dan 7 jaar noch meer dan 500.000 km hebben. Deze
laatste bepaling treedt op 01.01.2016 in werking zodat de exploitanten nog een jaar de tijd
hebben om hun wagenpark waar nodig te vervangen.

Juridische grond
De stedelijke reglementering op de vervoersdiensten maakt onderdeel uit van de Algemene
Politieverordening, met name de Titel 10 van het (bijzonder) deel 2 van deze verordening.

Een aantal bepalingen moeten wijzigen of toegevoegd worden. Veel bepalingen uit de
bestaande reglementering blijven uiteraard inhoudelijk ongewijzigd. Voor de
overzichtelijkheid van de volledige reglementering wordt voorgesteld de desbetreffende
Titel 10 in Deel 2 van de Algemene Politieverordening integraal te vervangen door een
nieuwe tekst met waar nodig een nieuwe nummering van de artikelen.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De Titel 10 in Deel 2 van de Algemene Politieverordening Stad Kortrijk te vervangen door
de in bijlage van dit besluit gevoegde 'Titel 10. Vervoersdiensten'.

2 .
De bijlage 'Vervoersdiensten: topografische en toeristische kennis' te voegen als bijlage bij
de Algemene Politieverordening Stad Kortrijk.

3 .
De nieuwe tekst van 'Titel 10. Vervoersdiensten', met bijhorende bijlage treedt in werking
op 1 januari 2015.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bijlage topografische en toeristische kennis.pdf
Bijlage bij dit besluit: Nieuwe TITEL 10 van Deel 2 van de Algemene
Politieverordening.pdf
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 1 

 

Vervoersdiensten: TOPOGRAFISCHE en TOERISTISCHE KENNIS 

 
1. Deelgemeenten 

Plaats van : Aalbeke / Bellegem / Bissegem / Heule / Kooigem / Marke /  Rollegem 
 

2. Musea en beurzen 

Kortrijk 1302 / Broelmuseum / Texture / Bakkerijmuseum; 
Kortrijk XPO, (o.a. Eurodogshow / Interieur / Fugare / Busworld / Vellofolies). 

 
3. Monumenten en kerken 

Begijnhof/ Belfort/ Broeltorens  /  Budatoren  / Groeningemonument / Rozentuin / 
Sint Maartenskerk / OLVrouwe kerk / Sint Antoniuskerk  

 

4. Ziekenhuizen 
AZ Groeninge campus: Kennedylaan/ Loofstraat/ Reepkaai/ Vercruysselaan 

 
5. Begraafplaatsen 

St Janskerkhof, Meensesteenweg  /  Hoog Kortrijk 

 
6. Sportcentra & Zwembaden 

Lange Munte / Wembley/ Lagaeplein / Olympiadeplein / Budapark – Skatebowl / 
Guldensporenstadium / Mimosa / Magdalena / Openluchtzwembad 

 
7. Stadsdiensten: stadhuis Kortrijk / Ocmw / Toerisme Kortrijk 

 Openbare bibliotheek Leiestraat 

 
8. Politie  

Commissariaat centrum, Oude Vestingsstraat; 
Federale politie, Graaf Boudewijn IX laan  /  Politie, Baliestraat 3, Marke 

 

9. Hotels, B&B 
 Zie recentste lijsten op www.toerismekortrijk.be/hotels en www.toerismekortrijk.be/b&b 

 
10. Luchthaven  Kortrijk-Wevelgem 

 

11. Hogescholen/ Kulak / Howest / Vives (Katho) 
 

12. Theater en cinema 
Stadsschouwburg / Budascoop / Budafabriek / Kinepolis 

OC’s : Aalbeke / De Wervel, Marke / De Troubadour / De Vonke 
Conservatorium / Muziekcentrum Track / De Kreun 

 

13. Shopping 
Ringshopping / K in Kortrijk / Enkele winkelstraten: Lange Steenstraat, Steenpoort, Voorstraat, 

Doorniksestraat, Doorniksewijk, Wijngaardstraat, Leiestraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, 
Overbekeplein, Sionstraat, Jozef Vandaeleplein, Rijselsestraat. 
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TITEL 10. VERVOERSDIENSTEN  

 

 
Afdeling 1. Vergunning en exploitatie  

 
Art. 409  

Niemand mag, zonder vergunning, op het grondgebied van de Stad Kortrijk een taxidienst of een dienst 

voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB-dienst) exploiteren.  
 

Art. 410  
§1.Een vergunning voor taxidienst of een vergunning voor VVB-dienst wordt afgeleverd door het *college 

van burgemeester en schepenen. Er kan van elke soort slechts één vergunning per exploitant worden 
afgeleverd.  

De vergunningaanvraag voor taxidienst kan pas worden ingediend na het slagen voor het 

examen zoals bepaald in Art. 412. De exploitant die bij de inwerkingtreding van deze 
bepaling reeds over een vergunning beschikt dient het examen af te leggen bij de 

eerstvolgende hernieuwing van de vergunning. 
§2. De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij 

kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of 

hernieuwingakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen.  
§3. Verhuurvoertuigen met bestuurder kunnen als taxi ingezet worden, en taxi’s als verhuurvoertuig met 

bestuurder. Daarvoor dient de overeenkomstige vergunning aangevraagd te worden en de 
overeenkomstige belasting te worden betaald. 

§4. De vergunning vermeldt het aantal voertuigen waarvoor ze afgegeven werd en, voor wat de 
taxidiensten betreft of er al dan niet gebruik gemaakt mag worden van standplaatsen op de openbare 

weg.  

§5.De vergunning wordt afgeleverd of hernieuwd volgens de modaliteiten bepaald in het decreet.  
§6. De afgeleverde vergunning kan geschorst of ingetrokken worden in de gevallen zoals voorzien in het 

*decreet en in het *besluit. Aldus moet de vergunninghouder de nodige zedelijke waarborgen geven en 
waarborgen inzake beroepsbekwaamheid en solvabiliteit. Dit impliceert ook dat hij vóór de indienstneming 

van een bestuurder en vervolgens jaarlijks, in de loop van de maand november, voor elk van zijn 

bestuurders een bewijs van goed zedelijk gedrag, bestemd voor openbaar bestuur, moet voorleggen. Het 
college van burgemeester en schepenen is gerechtigd om, onverminderd het bepaalde 

hierna, de gegeven zedelijke waarborgen te toetsen aan een moraliteitsverslag dat het in 
voorkomend geval kan opvragen bij de politiezone Vlas. 

 

Onverminderd de bepalingen in het *decreet en het *besluit  kan de vergunning tevens voor bepaalde 
duur worden geschorst (niet-limitatief):  

 
-In geval de vergunninghouder zijn voertuigen laat besturen door een persoon die hiertoe niet als 

bekwaam wordt beschouwd overeenkomstig art 413 van huidig reglement;  
-In geval van inbreuken op het gebruik van de taxameter en randapparatuur;  

 

Onverminderd de bepalingen van het *decreet en van het *besluit kan de vergunning tevens 
worden ingetrokken:                      

 
-Wanneer de exploitant blijvend weigert de exploitatievoorwaarden met betrekking tot de 

bekwaamheid van de in te zetten chauffeurs na te leven; 

 
In het kader van de hoorzitting, zoals bepaald in artikel 10 §3 van het *besluit wordt 

rekening gehouden met de stappen die reeds door de exploitant zijn ondernomen ten 
aanzien van zijn chauffeurs wat betreft de exploitatievoorwaarden die met betrekking tot de 

chauffeurs zijn opgelegd. 
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Art. 411 

§1. Specifieke voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met 

bestuurder worden als volgt vastgesteld:  
1° het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet het door het cliënteel vereiste 

comfort en accessoires bieden aan passagiers;  
2° het voertuig kan door de gemeente gecontroleerd worden ten einde na te gaan of het nog voldoet aan 

alle exploitatievoorwaarden;  

3° elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register, dat gehouden wordt op de zetel van 
de onderneming en waarin de datum en het uur van de bestelling voorkomen alsook het precieze 

voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dit register dient gedurende vijf jaar vanaf de 
ingebruikname ervan, op de zetel van de onderneming te worden bewaard;  

4° het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of 
rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst naar het model vastgelegd door de Vlaamse 

regering, waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord 

van het voertuig, wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de 
klant, of waarvan het origineel zich aan boord van het voertuig bevindt, in de andere gevallen. De 

schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de 
persoon voor een duur van ten minste drie uren;  

5° het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op 

de zetel van de onderneming verhuurd is;  
6° het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan;  

7° de voertuigen moeten vooraan en achteraan voorzien zijn van een herkenningsteken, conform het 
model dat door de Vlaamse regering vastgesteld wordt. De aanvrager dient voor het verkrijgen van dit 

herkenningsteken de vergunning en een uittreksel uit het handelsregister voor te leggen, waaruit blijkt 
dat hij ingeschreven werd als exploitant van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;  

8 ° kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen 

noch in noch op het voertuig aangebracht worden;  
9° het voertuig mag niet uitgerust zijn met een zend-of ontvangtoestel voor radioverbinding, zoals 

bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving;  
10° de exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen 

reclame maken onder de benaming « taxi » of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.  

 
§2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 8°, mag de taxi die ingezet wordt als dienst voor het verhuren 

van voertuigen met bestuurder overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, een taxameter houden aan 
boord van het voertuig.  

Paragraaf 1, eerste lid, 9°, is niet van toepassing op de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde 

taxidienst. 
 

Art. 412 – Examen beroepsbekwaamheid (taxidienst) 
 

§1 De aanvrager-natuurlijk persoon of één van de bestuurders of zaakvoerders van een 
exploitant-rechtspersoon dient, onverminderd de vereisten bepaald door decreet en besluit, 

te slagen voor een examen dat georganiseerd wordt door de Stad Kortrijk. Om te slagen 

dient de betrokkene een score van 60% te behalen. 
 

§2. Het examen omvat enkel een schriftelijke Nederlandstalige proef.  
Hierin wordt gepeild naar de kennis van de kandidaat-exploitant van de geldende 

regelgeving betreffende taxidiensten en in het bijzonder van desbetreffende stedelijke 

regelgeving, inclusief de minimale topografische en toeristische kennis waarover diens 
chauffeurs moeten beschikken; 

 
§3. Indien de betrokkene niet slaagt, is herkansing mogelijk in de vorm van een tweede en 

derde zittijd. Tussen iedere zittijd dient een minimum wachttijd van twee weken te worden 
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gerespecteerd. Indien de betrokkene niet slaagt in de derde zittijd dan kan hij/zij slechts een 

nieuw dossier laten openen na een wachttijd van één jaar.  

 
§4. Indien de betrokkene zonder verwittigen niet opdaagt op de afgesproken datum van het 

examen kan hij een tweede en derde afspraak maken. Tussen elke afspraak dient minimum 
een wachttijd van twee weken te worden gerespecteerd. In geval de Stad Kortrijk niet op 

voorhand werd verwittigd dat de betrokkene niet op de afgesproken datum kon aanwezig 

zijn, wordt een forfait van 25 euro aangerekend, dat dient te worden gestort alvorens een 
tweede of derde afspraak kan worden vastgelegd. Indien de betrokkene, zonder vooraf te 

verwittigen, drie maal niet opdaagt op de afgesproken datum, kan hij/zij slechts een nieuw 
dossier laten openen na een wachttijd van één jaar. 

 
Afdeling 2. De chauffeurs  

 

Artikel 413  
§1. Het is de exploitant verboden zijn voertuigen te laten besturen door personen die hiertoe 

niet bekwaam zijn. De bekwaamheid van de chauffeurs wordt door de exploitant beoordeeld, 
rekening houdend met het feit dat deze personen het uithangbord zijn van zijn firma 

enerzijds en de Stad Kortrijk anderzijds.  

 
§2. Ter beoordeling van de bekwaamheid wordt minimaal met volgende aspecten rekening 

gehouden: rijgerechtigdheid, taalkennis, topografische en toeristische kennis over de Stad 
Kortrijk, en de zedelijke waarborgen.  

 
§3. Indien de exploitant-natuurlijk persoon of de zaakvoerders of bestuurders van een 

exploitant-rechtspersoon als chauffeur van taxi-of VVB-voertuigen wenst te rijden, moet 

hij/zij ook zelf voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in onderhavig reglement.  
 

§4. Rijgerechtigdheid  
Een chauffeur wordt als rijgerechtigd beschouwd om als taxi-of VVB-bestuurder te werken, 

wanneer hij: 

-reeds meer dan drie jaar over een geldig rijbewijs beschikt;  
-medisch geschikt werd verklaard om aan bezoldigd personenvervoer te doen.  

De rijgerechtigdheid van een chauffeur komt in het gedrang als hij niet meer voldoet aan de 
zedelijke waarborgen zoals vereist in art. 410, §6, 1ste alinea. 

 

Het staat de exploitanten vrij in hun arbeidsrechtelijke relatie met de chauffeurs de 
voorwaarden met betrekking tot de rijgerechtigdheid te verscherpen.  

 
§ 5. Taalkennis  

Teneinde gebruikers van taxivoertuigen op een goede manier te kunnen bedienen is het 
noodzakelijk dat elke chauffeur minstens de Nederlandse taal voldoende machtig is. 

Hieronder wordt verstaan dat de chauffeur de gebruikelijke instructies van een klant volledig 

kan begrijpen.  
 

§ 6. Topografische en toeristische kennis  
Elke chauffeur dient in staat te zijn de gebruikers van taxivoertuigen op een efficiënte 

manier te bedienen. Daartoe dient hij te beschikken over een onberispelijke topografische 

kennis van de Stad Kortrijk en haar officiële gebouwen en bezienswaardigheden.  
De minimale kennis waarover een taxichauffeur dient te beschikken, wordt opgenomen in 

bijlage aan de Algemene politieverordening.  
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§ 7. Zedelijke waarborgen  

De exploitant dient de zedelijke waarborgen van elke chauffeur die hij in dienst neemt te 

toetsen aan de hand van het uittreksel uit het strafregister. De exploitant is ertoe gehouden 
de zedelijke waarborgen van zijn chauffeurs op regelmatige basis te controleren. Deze 

controle dient minstens jaarlijks te worden uitgevoerd. 
 

Art. 414  

 
§1 De exploitant dient zijn chauffeurs te wijzen op volgende verplichtingen:  

een net voorkomen te hebben, alsook fatsoenlijk gekleed te zijn om zijn beroep uit te 
oefenen. Hieronder wordt verstaan:  

- een hemd eventueel aangevuld met een effen jas of trui  
- een effen broek of rok 

- gesloten schoeisel;  

Sportkledij en baseballcaps worden aldus niet toegelaten. 
 

§2 Het is de taxibestuurder verboden om:  
1° aan de klant een ander tarief of een andere prijs te vragen dan het tarief of de prijs, vermeld in de 

vergunning, in de geafficheerde tarieven, door de taxameter of de randapparatuur; 

2° in geval van een *collectieve taxi, aan de klant een andere prijs te vragen dan die welke berekend 
wordt op basis van de op- en afstapplaatsen van elke klant, tenzij er een forfaitair tarief wordt toegepast; 

3° zijn dienst te verzekeren in gezelschap van andere personen dan het cliënteel, behalve als het gaat om 
een kandidaat- taxibestuurder die zijn stage doet; 

4° klanten op te nemen die zich bevinden op minder dan honderd meter van een standplaats voor taxi’s 
waar één of meer voertuigen beschikbaar zijn; 

5° tijdens zijn dienst het voertuig door derden te laten besturen, behalve als het om een kandidaat- 

taxibestuurder gaat die zijn stage doet; 
6° met zijn voertuig heen en weer te rijden om klanten te ronselen; 

7° de gegevens vermeld op de dienststaat of het vervoerbewijs te wijzigen; 
8° op hun toegelaten standplaats zonder reden de motor van het voertuig te laten draaien; 

9° zonder reden hun voertuigen op de standplaatsen te verplaatsen en om daar een overtal te creëren of 

buiten de vastgelegde limieten te stationeren; 
10° te roken tijdens de dienst.  

 
Art. 415  

De taxibestuurder mag:  

1° weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil worden gebracht, tenzij een 
identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door interventie van de politie; 

2° een voorschot eisen voor lange ritten; 
3° klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in 

het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren. 
 

Art. 416  

De bestuurder geeft de in zijn voertuig gevonden voorwerpen af bij de politie uiterlijk binnen twee 
kalenderdagen.  

 
 

Art. 417  

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 36 van het besluit, rijdt de taxibestuurder na elke rit of 
na elke ononderbroken reeks ritten onmiddellijk terug naar de plaats waar de exploitant het voertuig mag 

laten stationeren. 
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Art. 418  

Als alle standplaatsen voor taxi’s bezet zijn op dezelfde locatie, wordt het voertuig naar een andere 

standplaats op een andere locatie gereden, waar wel een plaats vrij is.  
 

Art. 419  
Het voertuig mag alleen de toegelaten standplaatsen bezetten als het in dienst is. De bestuurder moet op 

elk moment het voertuig kunnen verplaatsen om aan te schuiven in de rij of op verzoek van een 

bevoegde ambtenaar of agent.  
 

 
Afdeling 3. Voertuigen  

 
Art. 420  

De norm voor het aantal taxivoertuigen waarvoor, overeenkomstig artikel 3, §1 van het besluit, een 

vergunning mag afgeleverd worden bedraagt één voertuig per duizend inwoners. Het aantal 
vergunningen en voertuigen voor een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder in de gemeente is 

onbeperkt. 
 

Art. 421 

Voertuigen die als taxi worden geëxploiteerd mogen noch ouder zijn dan 7 jaar noch meer 
dan 500.000 km hebben. 

 
Art. 422  

De taxivoertuigen dienen uitgerust te zijn zoals bepaald in de artikelen 12 tot en met 18 van het besluit. 
De in artikel 15 vermelde kaarten hebben een rode kleur. In afwijking van artikel 14 van het besluit 

mogen de exploitanten reclame aanbrengen op het voertuig.  

 
Art. 423  

§1. De taxameter en de randapparatuur worden in het voertuig geïnstalleerd en gebruikt zoals bepaald in 
de artikelen 19 tot en met 23 en de artikelen 25 en 26 van het besluit.  

§2. De taxameter en de randapparatuur moeten over de mogelijkheid beschikken om, overeenkomstig de 

artikelen 27 tot en met 31 van het besluit, dienststaten, vervoerbewijzen en controlerapporten af te 
drukken.  

 
Art. 424  Taxilicht en herkenbaarheid. 

§1Met uitzondering van een *motortaxi is er op het dak van elk taxivoertuig een taxilicht aanwezig dat 

gekoppeld is aan de taxameter. Het taxilicht vermeldt in het middengedeelte het woord “TAXI” op de 
voor-en achterkant van de lichtinstallatie. Het taxilicht staat enkel en alleen aan als de taxi vrij is.  

 
§2  Voor de herkenbaarheid van een door de Stad Kortrijk vergunde taxi wordt door de Stad 

het taxilicht ter beschikking gesteld waarvan het model wordt voorgeschreven door het 
college van burgemeester en schepenen. Herstellingen zijn ten laste van de exploitant. Het 

taxilicht moet bij het eindigen van de vergunning terug ingeleverd worden. 

Dit taxilicht moet aangebracht zijn vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze 
waarin het door de Stad aan de exploitant tegen ontvangstbewijs wordt afgeleverd. 

 
Art. 425  

Een collectieve taxi wordt herkenbaar gemaakt voor het publiek door middel van een bord met de 

vermelding “collectieve taxi” dat vooraan in het voertuig geplaatst wordt.  
 

Art. 426  
De voertuigen in dienst bevinden zich in goede staat en bieden de nodige kwaliteit, comfort, gemak en 

netheid, zowel met betrekking tot de carrosserie als met betrekking tot de cabine.  
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Afdeling 4. Tarievensysteem  

 
Art. 427  

Het college van burgemeester en schepenen stelt de tarieven vast op voorstel van de exploitant. 
 

 

Afdeling 5. Overgangsbepalingen 
 

Art. 427bis  
 

Artikel 421 is van toepassing vanaf 1 januari 2016. 
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9 2014_GR_00295 Vzw Toerisme Kortrijk - Budget 2015.
Jaaractieplan 2015. - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Eliza Bruneel

Beknopte samenvatting
De vzw Toerisme Kortrijk heeft in haar Algemene Vergadering dd. 12 november 2014 het
budget en jaaractieplan 2015 goedgekeurd. Conform de samenwerkingsovereenkomst
worden deze documenten ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 12 november 2014 het
actieplan 2015 goed. 
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 12 november 2014 het
budget 2015 goed.

Het actieplan 2015 dient als leidraad voor de vzw Toerisme Kortrijk en is gebaseerd op de
aanbevelingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’. Dit plan werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortrijk op 13 mei 2013.

De doelstellingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’ zijn vertaald
in het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Kortrijk onder 9.4.” Kortrijk staat op de
toeristische kaart van België”. De 3 doelstellingen zijn dan ook integraal terug te vinden in
het actieplan 2015.

Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de
Eurometropool door Kortrijk te positioneren als trendy mini-city-break-bestemming.
Een zichtbaar en trendy project ontwikkelen rond 1) architectuur en creatieve
maakeconomie, 2) historisch centrum en erfgoed en 3) funshopping (of een combinatie
daarvan).
Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk door te vertrekken vanuit de
verschillende contactkansen van (potentiële) bezoekers
Een toeristisch project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners zoals
Toerisme Leiestreek of de Eurometropool.

Er is een toelage voorzien van € 126.100 vanuit de Stad Kortrijk voor vzw Toerisme Kortrijk
vanuit het Beleidsveld 0521 –sectorondersteuning toerisme.

De begroting 2015 is in evenwicht met € 213.000 activa en passiva.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan
en het budget 2015 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Verder verwijzen we naar:
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het budget 2015 van vzw Toerisme Kortrijk, welke sluit in evenwicht waarbij de geraamde
inkomsten en uitgaven € 213 000 bedragen, goed te keuren.

2 .
Het jaaractieplan 2015 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Actieplan 2015 vzw Toerisme Kortrijk.pdf
Bijlage bij dit besluit: Begroting vzw Toerisme Kortrijk 2015.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag AV 12 november 2014.docx
Bijlage bij dit besluit: samenwerkingsovereenkomst vzw Toerisme Kortrijk.docx
Bijlage bij dit besluit: afsprakennota toerisme kortrijk.docx

10 2014_GR_00296 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk -
Samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Met ministerieel besluit van 26 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering de omvorming van
de vzw Ontmoetingscentra tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm goed. Ook werden inmiddels de nieuwe leden in de
bestuursorganen aangeduid.
Conform artikel 247 van het gemeentedecreet dient vervolgens tussen de Stad en de
EVA-vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.
Hierbij leggen we deze samenwerkingsovereenkomst met bijhorende afsprakennota ter
goedkeuring van de gemeenteraad voor.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
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2014_GR_00045 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Omvorming tot een gemeentelijke
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm - motiveringsverslag -
statutenwijziging - Goedkeuren
2014_GR_00044 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Aanwijzing van de nieuwe leden in
de bestuursorganen.

Aanleiding en context
De gemeenteraad besloot in zitting van 07 april 2014:
1. Akte te nemen van het motiveringsverslag van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk.
2. Op basis van de afweging van de voor- en nadelen zoals opgenomen in dit
motiveringsverslag, de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk om te vormen tot een gemeentelijk
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
3. De statuten van de EVA-VZW Ontmoetingscentra goed te keuren.

In dezelfde zitting heeft de gemeenteraad de nieuwe leden in de bestuursorganen
aangeduid.

Met Ministerieel Besluit d.d. 26 mei 2014 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van de
vzw Ontmoetingscentra Kortrijk in de vorm van een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap bij gemeenteraadsbesluit van 7 april 2014 goed.

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 met bijhorende
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 besproken tussen Communicatie & Recht, de directie Bedrijfsvoering en
de secretaris van de vzw. Tevens werd dit ontwerp voorgelegd aan de plaatselijke
beheerscomités.

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde in zitting van 24
juni 2014 de samenwerkingsovereenkomst goed. Tijdens de algemene vergadering van 5
november 2014 werd nog een aanvulling in deze samenwerkingsovereenkomst
aangebracht (art. 7: toevoeging buurthuis Sint-Paulus). In dezelfde algemene vergadering
van 5 november 2014 werd tevens de afsprakennota goedgekeurd.

Het komt nu aan de gemeenteraad toe om de samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota tussen de stad en de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:
- de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder artikl 247
- de statuten van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, in het bijzonder de artikels 5 en 15

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

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

2 .
De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te
keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: goedkeuring omvorming vzw OC
Bijlage bij dit besluit: samenwerkingsovereenkomstvzwoc2014.docx
Bijlage bij dit besluit: verslag AV 24-06-2014.doc
Bijlage bij dit besluit: verslag AV 05-11-2014.doc
Bijlage bij dit besluit: afsprakennotaVZWSTAD2014.docx

59 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de Stad en vzw Ontmoetingscentra Kortrijk 

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
b) Financiële afspraken 
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. In afwachting van de opmaak en goedkeuring van de afsprakennota, geldt 
tussen Partijen de afsprakennota gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 13 januari 2014.
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. 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
De Vereniging heeft een programmatie-opdracht met volgende concrete invulling:
De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. In 
het bijzonder heeft de vereniging tot doel gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie maximaal te 
faciliteren en desgewenst te organiseren. Hierbij heeft de vereniging speciale aandacht voor de initiatieven van lokale 
verenigingen en cultuurmakers en zorgt voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de lokale bevolking in al haar 
geledingen. Daartoe krijgt de vereniging een welbepaalde infrastructuur ter beschikking die zo efficiënt en maximaal 
mogelijk dient ingezet te worden. 
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  8  december  2014  en  neemt  een  einde  op  31  december  2018.
Na  verloop  van  3  jaar,  vindt,  indien  nodig  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 
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aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als samenwerkingsovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een 
nieuwe in werking treedt.
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 het 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
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. 
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. De programmatie in de verschillende oc’s behoort toe aan de vzw.  De plaatselijke beheerscomités formuleren een 
voorstel van programmatie in het betrokken oc aan de raad van bestuur. De raad van bestuur die deze programmaties 
formeel vastlegt, kan enkel op uitdrukkelijk gemotiveerde wijze afwijken van het voorstel van de plaatselijke 
beheerscomités. 
6.5. Binnen de goedgekeurde begroting van de vzw kan het beheerscomité zelf initiatief nemen en een programmatie 
ontwikkelen voor het eigen oc of buurthuis. Bij overschrijding dient dit ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
Raad van Bestuur. 
6.6. 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 algemene vergadering
De penningmeester, is de vertegenwoordiger van de Vereniging voor de dagelijkse financiële organisatie en beheer. Hij 
wordt ondersteund door de secretaris.
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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. 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.
6.7. 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:

1. Ontmoetingscentrum Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke
raadszaal oud-gemeentehuis Aalbeke
gedeelte feestzaal Aalbeke
jeugdhuis ’t Skut, Lauwsestraat Aalbeke 

2. Ontmoetingscentrum De Wervel, Processiestraat 6, 8510 Bellegem.

3. Ontmoetingscentrum De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem. 
oud-gemeentehuis Bissegem

4. Ontmoetingscentrum De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule.
koetshuizen en oud-gemeentehuis Heule. 

5. Ontmoetingscentrum Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke.
schuurgebouw
gedeelte consiergerie
annex gelegen in de Jean de Bethune straat te 8510 Marke. 

6. Buurthuis ’t Kastanjehuis Kooigem, Kooigemplaats 23, 8510 Kooigem.

7. Buurthuis Rollegem, Tombroekstraat 1, 8510 Rollegem. 
parochiaal centrum Rollegem

8. Buurthuis Molenheem, Izegemsestraat 205, 8501 Heule. 

9. Buurthuis Sint-Paulus, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.

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. 
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. 
Tussen de Stad, de politiezone Vlas en / of het OCMW en de Vereniging kunnen afspraken gemaakt worden omtrent het 
ter beschikking stellen van kleine kantoren. 
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 
gebouwen/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 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 
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.
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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 beleidsdirecteur 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, ...). 
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. 
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 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 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. 
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 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 (inzet technici, gebruik materialen, ...), alsook in voorkomend 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 worden als bijlage aan onderhavige overeenkomst toegevoegd. 
De opbrengst van deze retributies is bestemd voor de Stad. 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. In dit verband verleent de 
Vereniging financiële delegatie aan de voorzitters van de plaatselijke beheerscomités. De afbakening van deze 
financiële delegatie, zowel op het vlak van de doelstelling als op het vlak van het bedrag, wordt uitdrukkelijk 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. 
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Het budget en de financiële stromen worden bijgehouden, niet enkel op het niveau van de vzw, maar ook op het niveau 
van de oc’s, zodat het volledige financiële luik transparant is. 
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.

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 cfr. 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, op vraag van de Stad, 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:
- 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 Bedrijfsvoering - Kernadministratie. 
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 alle bestuursorganen aan 
Communicatie en Recht - dienst Bestuurszaken (stadsbestuur@kortrijk.be) van de stad en de beleidsdirecteur, alwaar 
deze 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
Het beheer en de uitbating, evenals 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 uitbating en het beheer gedaan worden en van de toestand van de 
lokalen, de accommodaties, het materieel, het meubilair en de eventuele collecties.

64 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



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
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.

65 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



AFSPRAKENNOTA VZW ONTMOETINGSCENTRA KORTRIJK

Artikel 1 - Uitgangspunt

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

Deze afsprakennota treedt in werking op de datum van goedkeuring door de gemeenteraad, zijnde 08 december  
2014. De (bestaande) afsprakennota zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 08 februari 2010 wordt hierbij  
beëindigd. 

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."
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 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. 

In de andere gevallen  dient de Vereniging zelf en op eigen kosten een minimale verzekering BA & 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.
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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 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, Recreatex, 

…) en sjabloonsoftware. In principe zijn dit de pakketten die bij meerdere directies worden gebruikt en/of die 
een normale administratieve werking toelaten. Eveneens worden de 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 ondersteuning bij de installatie door eventuele derden.
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§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)

- onderhoud van de bijhorende grond en accommodaties (zowel onderhoud zelf als de onderhoudskosten zijn voor de  
rekening van directie RES, team BOD).

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

- de keuringen

- eventuele werkkledij voor de techniekers

- energiekosten

- de infrastructuur voor de telefonie

- de kantoorbenodigdheden en de kopiemachines en fax

- de telefoonkosten

- drukwerk- en frankeerkosten

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.
Voor het drukwerk en frankeerkosten wordt met directie bedrijfsvoering een budget afgesproken. 
De Vereniging volgt de kostprijs voor drukwerk en frankeerkosten nauwgezet op. 

De Vereniging kan een beroep doen op ondersteuning van directie Bedrijfsvoering bij het uitvoeren van  
overheidsopdrachten. 

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

- 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 exploitatieverantwoordelijke 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  
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specifieke softwarepakketten), worden hieromtrent de nodige afspraken gemaakt met de directie Bedrijfsvoering.  
Indien nodig koppelt de directie Bedrijfsvoering hieromtrent terug met het betrokken team.

2.5. Financiën

De vereniging int de retributies voor het gebruik van de infrastructuur en maakt hiertoe de facturen naar de gebruikers  
op. De vereniging stort deze retributies éénmaal per jaar door naar de stad.

De toelagen en subsidies van andere overheden kunnen rechtstreeks uitbetaald worden aan de vereniging of worden  
door de stad aan de vereniging doorgestort, dit binnen de maand na ontvangst in de stadskas.

De directie Bedrijfsvoering - kernadministratie treedt op als fiduciaire voor de Vereniging in samenwerking met de  
penningmeester van 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. 

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 het betrokken team. Bij het overleg  
wordt rekening gehouden met de werklast bij het betrokken team en met de omvang van de opdracht. In het geval het  
team 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, inhoudelijk voorbereid door de secretaris, 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 stad Kortrijk en indien vereist naar andere  
subsidiërende instanties. Op basis van deze documenten wordt de werking van de Vereniging beoordeeld.

3.3. Meetindicatoren

- Aantal eigen activiteiten opgesplitst per soort en totaal 

- Aantal receptieve activiteiten opgesplitst per soort en totaal.

Artikel 4 - Financiële engagementen

Op vandaag wordt geen toelage toegekend aan de vereniging. 

Wanneer de vereniging kan verantwoorden dat de financiële inkomsten niet afdoende zijn om de werkingsmiddelen te  
kunnen betalen, kan een toelage worden toegekend. Dit wordt besproken tijdens de jaarlijkse overlegmomenten. 

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:
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- 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
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Evenementen en Verenigingen

11 2014_GR_00297 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk -
Budget 2015. Jaaractieplan 2015. -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
De VZW Ontmoetingscentra Kortrijk dient een begroting en jaaractieplan in voor 2015.

De begroting sluit in evenwicht voor een bedrag van € 486.709,94.

Het jaaractieplan is in schematische vorm opgesteld, ingedeeld volgens
ontmoetingscentrum of buurthuis enerzijds en zeven strategische doelstellingen anderzijds.
Twee acties worden gemeenschappelijk opgenomen.

Het jaaractieplan en de begroting 2015 werden goedgekeurd in de Algemene Vergadering
van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk van 5 november 2014.

Beschrijving

Aanleiding en context
Budget

De VZW Ontmoetingscentra Kortrijk dient een begroting in voor 2015 met € 458.150,00
aan inkomsten en € 486.709,94 aan uitgaven. De begroting wordt in evenwicht gebracht
door de onttrekking van de nodige reserves. Deze begroting werd door de Algemene
Vergadering van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk op 5 november 2014 goedgekeurd.

Jaaractieplan

Het jaaractieplan is in schematische vorm opgesteld, ingedeeld volgens
ontmoetingscentrum of buurthuis enerzijds en de strategische doelstellingen anderzijds.
We onderscheiden zeven doelstellingen:

realiseren van gemeenschapsvorming en projecten
realiseren van programmatie en cultuurspreiding
realiseren van educatie
ondersteuning van lokale verenigingen en cultuurmakers
aandacht voor communicatie
aandacht voor gebouwenzorg en infrastructuur
andere.

Het jaaractieplan werd gelijktijdig met de begroting opgemaakt. Acties werden afgewogen
tegenover beschikbare financiële middelen. Het gaf aanleiding tot discussie en het
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nadenken over de accenten die het beheerscomité wil leggen. Uit de gesprekken van de
verschillende beheerscomités kwamen ook snel gelijkaardige behoeftes naar voor, die
opgepikt werden als gemeenschappelijke actie. We onderscheiden twee
gemeenschappelijke acties.

Het jaaractieplan 2015 werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VZW
Ontmoetingscentra Kortrijk op 5 november 2014.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst die met de stad werd afgesloten worden het
jaaractieplan en de begroting 2015 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
Verder verwijzen we naar:

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

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De begroting 2015 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk, die sluit in evenwicht na
onttrekking van € 28559,94 aan reserves voor een bedrag van € 486.709,94 goed te
keuren.

2 .
Het jaaractieplan 2015 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: JAARACTIEPLAN 2015!.pdf
Bijlage bij dit besluit: Begroting 2015.xlsx
Bijlage bij dit besluit: AV 05-11-2014.pdf

Catherine Waelkens
Staf Financieel Beheerder

12 2014_GR_00303 Gaselwest - bijkomende
kapitaalverhoging -

Inhoudelijke verantwoordelijke
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3.  

Frank De Laere

Beknopte samenvatting
Bij brief van 23 september 2014 brengt de distributienetbeheerder Gaselwest het
stadsbestuur op de hoogte dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 5
september 2014 heeft beslist om in te gaan op een voorstel dat tussen de openbare sector
en Electrabel nv werd afgesloten met betrekking tot de overdracht van de participatie van
Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders.

Naar aanleiding van die exit van Electrabel nv nam de raad van bestuur tevens een aantal
beslissingen tot optimalisatie van het kapitaalbezit van de openbare vennoten door een
kapitaalverhoging door te voeren.

Beschrijving

Aanleiding en context
Bij brief van 23 september 2014 brengt de distributienetbeheerder Gaselwest het
stadsbestuur op de hoogte dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 5
september 2014 heeft beslist om in te gaan op een voorstel dat tussen de openbare sector
en Electrabel nv werd afgesloten met betrekking tot de overdracht van de participatie van
Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders.

Naar aanleiding van die exit van Electrabel nv nam de raad van bestuur tevens een aantal
beslissingen tot optimalisatie van het kapitaalbezit van de openbare vennoten door een
kapitaalverhoging door te voeren.

Aan de Stad Kortrijk wordt voorgesteld om :

Zich akkoord te verklaren met het voorgestelde aanbod tot overname van de
aandelen Electrabel nv binnen de intercommunale vereniging ‘Gaselwest’.
Zich akkoord te verklaren om opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis
cvba om op 29 december 2014 de bedragen ter betaling van de overnameprijs over
te maken aan Electrabel nv.
Eventueel goedkeuring te geven aan een bijkomende kapitaalverhoging, waarbij
betaling verwacht begin januari 2015.

De punten 1 en 2, de overname van de Electrabel-aandelen werd reeds door de
Gemeenteraad behandeld in zitting van 17 november.

Argumentatie
A.      Overzicht aantal aandelen in bezit van de Stad Kortrijk

 

-          Gaselwest Elektriciteit AE : 635.029 aandelen

-          Gaselwest Elektriciteit FE : 196.920 aandelen

-          Gaselwest Elektriciteit E”E : 57.672 aandelen
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-          Gaselwest Gas AG : 418.355 aandelen

-          Gaselwest Gas FG : 143.051 aandelen

-          Gaselwest Gas E”G: 38.339 aandelen

 

B.      Optimalisatie aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire
doelverhouding.

 

De distributienetbeheerders krijgen een billijke vergoeding op basis van de verhouding
eigen vermogen versus geïnvesteerde kapitalen.  De hoogste vergoeding wordt bekomen
bij een verhouding van 33% (S factor).

Momenteel is bij Gaselwest de S-factor in de activiteit  elektriciteit lager dan 33% en in de
activiteit gas hoger dan 33%.  Om tot een optimale verhouding te komen wordt een
kapitaalsverhoging voorgesteld.

In een eerste stap wordt voorzien in een kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen A
door de omzetting van de aandelen F en winstbewijzen E”.

In een tweede stap wordt, in functie van het niveau van de S-factor,  een uitbreiding van
het bedrag van de kapitaalverhoging met omzetting van de bestaande winstbewijzen E
naar aandelen A en/of cash voorzien.

De omvang van de kapitaalverhoging per vennoot wordt bepaald door toepassing van de
hoogste verhouding van de door een vennoot onderschreven en volgestorte winstbewijzen
E per 31 december 2013 t.o.v. het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013,
toe te passen op de waarde van de aandelen A van elke vennoot.

Voor de bezitters van winstbewijzen E werd door de Raad van Bestuur beslist om die
om te zetten in aandelen A zodat het eventueel saldo als bijkomende aandelen A in
cash kan worden onderschreven.
De openbare vennoten die geen winstbewijzen E bezitten, zullen enkel kunnen
beslissen om bijkomende aandelen A in cash te onderschrijven.  De Stad Kortrijk
bezit geen winstbewijzen E en dient bijgevolg, indien hiervoor geopteerd wordt, het
bedrag van de kaptitaalverhoging in cash te onderschrijven.

Indien een gemeente beslist om geen bijkomende aandelen A in geld te onderschrijven,
dan worden haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden voor eventuele
latere kapitaalverhogingen waardoor de rechten van de aandeelhouders van aandelen A en
winstbewijzen E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd.

Voor de activiteit aardgas blijft de kapitaalverhoging beperkt tot een omzetting van de
aandelen F en winstbewijzen E” (eerste stap), vermits de S-factor > 33%.
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De optimalisatie van het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding
geschiedt onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit van Electrabel nv
die gerealiseerd dient te zijn per 29 december 2014.

Van zodra de toekomstige Vlaamse tariefmethodologie (VREG), inzonderheid wat betreft de
regulatoire doelverhouding en de impact ervan op de vergoeding, definitief gekend is en
vastligt, zal de kapitaaltoestand per distributienetbeheerder herbekeken worden in functie
van mogelijke verdere optimalisatie.

Concreet voor Gaselwest werd tot een bijkomende kapitaalverhoging beslist ten bedrage
van :

-          Eerste stap

Activiteit elektriciteit : 150.488.808,81 € met uitgifte van 5.754.417 aandelen A met
omzetting van de bestaande aandelen F en winstbewijzen E” voor het integrale bedrag.
Activiteit aardgas : 81.844.470,76 € met uitgifte van 2.992.564 aandelen A met
omzetting van de bestaande aandelen F en winstbewijzen E” voor het integrale bedrag.

-          Tweede stap

Activiteit elektriciteit : 60.201.537,24 € met uitgifte van 2.302.065 aandelen A met
omzetting van de bestaande winstbewijzen E ten bedrage van 10.682.690,78 € of
408.492 aandelen A en een cashgedeelte ten bedrage van 49.518.846,46 € of
1.893.573 aandelen A.

Voor de Stad Kortrijk betekent dit eventueel het inschrijven voor maximum 6.005.919,92 €,
vertegenwoordigd door 229.659 aandelen Ae.

De financieringsintercommunale FIGGA verkoopt echter eveneens haar aandelen in
Electrabel Customer Solutions (ECS).  Deze verkoop betekent voor de gemeenten een
bedrag van 14.005.187,48 €.  De gemeenten kunnen hiervan , mits gedeeltelijke afstand
dividend en borgstelling op eenvoudig verzoek, gebruik maken om een deel van de
voormelde kapitaalsverhoging te betalen.

Voor Kortrijk betekent dit dat zij een bedrag van 1.365.395,10 € kunnen gebruiken om op
aandelen Ae in te schrijven bij Gaselwest.  Hierna blijft er nog een maximum saldo van
4.640.512,98 € cash te financieren. Voor het cash te financieren gedeelte is momenteel
geen budget voorzien. Indien de Gemeenteraad dus beslist hierop in te tekenen dan dient
dit bijkomend voorzien bij budget 2015.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In te schrijven op de door de raad van bestuur van de intercommunale vereniging
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Gaselwest bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging voor 1.365.395,10 € (maximum
6.005.908,08 €) voor de activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 52.211 aandelen
Ae).  Dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.

2 .
Hiervoor FIGGA de opdracht te geven  een som, beschikbaar uit de verkoop van ECS, ten
bedrage van 1.365.395,10 € te storten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015
op het rekeningnummer  BE30 0910 1699 2611  van de intercommunale Gaselwest.

In dit geval wordt afstand gedaan van dividend op de helft van de door FIGGA
gefinancierde aandelen Gaselwest Ae.  Aan Gaselwest wordt opdracht gegeven deze
dividenden jaarlijks aan FIGGA door te storten.  Op eenvoudig verzoek van FIGGA wordt
een waarborgbesluit genomen voor het door FIGGA gefinancierde bedrag.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: begeleidende nota.pdf
Bijlage bij dit besluit: ontwerpbesluit.pdf
Bijlage bij dit besluit: verdeling.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief gaselwest.PDF

Projecten

13 2014_GR_00302 Kerkfabrieken - vaststellen budget 2015
- Aktename

Inhoudelijke verantwoordelijke
Bea Wietendaele

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad neemt - in toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet - akte
van het budget 2015 zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Meerjarenplan Kerkfabrieken 2014-2019.

Aanleiding en context
In toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet neemt de gemeenteraad akte van
de budgetten zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

De basis voor de aktename van de budgetten voor 2015 is het meerjarenplan
Kerkfabrieken 2014-2019 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2013.

Indien de aangevraagde budgetten passen binnen de goedkeurde meerjarenbegroting dan
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volstaat de aktename.

De procedure voor de opmaak van de budgetten verloopt als volgt:
Opmaak en goedkeuring budget door de kerkraad;
Indienen budget bij het centrale kerkbestuur; 
gecoördineerd indienen van het budget door de centrale kerkbesturen incl. adviezen
bisdom =moment X;
aktename door de gemeenteraad binnen een termijn van 50 dagen na moment
X.

We ontvingen de aanvraag voor budgetten 2015 als volgt :
Centraal kerkbestuur centrum: bundel afgegeven op 30 oktober 2014
Centraal kerkbestuur rand : bundel afgegeven op 7 november 2014
Kerkfabriek Sint-Katharina - 6 augustus 2014
Evangelische kerk Kuurne -15 oktober 2014
Christengemeenschap Ichtus Kortrijk - geen toelage cijfers uit Religiosoft op 6 november
2014
Protestantse Kerk Kortrijk - 24 oktober 2014.

Argumentatie
We stellen vast dat het aangevraagde budget voor exploitatietoelage over alle
kerkfabrieken heen samengeteld, past binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

Het geplafoneerde bedrag -zoals goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van
november 2013 -van de som van de exploitatietoelages voor alle door Kortrijk erkende
kerkfabrieken bedraagt 1.472.873,89 euro.

Het overzicht van de kerkfabrieken met de aanvraag van hun gedetailleerde
exploitatietoelage is in bijlage terug te vinden. De door Kortrijk erkende kerkfabrieken zijn
alle kerkfabrieken verzameld onder de centrale kerkbesturen centrum en rand aangevuld
met het deel van Kortrijk voor :
- Kerkfabriek Sint-Katharine Kuurne (56,84 % aandeel)
- Protestantse Kerk Kortrijk (100 % aandeel)
- Evangelische Kerk Kuurne (49,15 % aandeel)
- Christengemeenschap Ichtus (30,74 % aandeel)

De som van de aanvragen voor exploitatietoelages van alle door Kortrijk erkende
kerkfabrieken bedraagt 1.457.460,44 euro.  Dit resulteert in een daling van 15.574,30 euro
of  1,06 % t.o.v. het geplafonneerd bedrag.

De adviezen van het bisdom zijn meegestuurd en gunstig. 

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te nemen.

Juridische grond
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten incl. wijziging van decreet 6 juli 2012.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Akte te nemen van het budget 2015 voor de erkende kerkfabrieken

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Kerkfabrieken budget 2015 aktename.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budget 2015_Centraal kerkbestuur Centrum.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budget 2015_Centraal kerkbestuur Rand incl. Katharina.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budget 2015_Protestanten Evangelische Kerken.pdf

Raadscommissie 2
Marc Lemaitre
Planning en Openbaar Domein

14 2014_GR_00300 Parko AGB - Budgetwijziging 2014 I –
Aanpassing Meerjarenplanning
2014-2019 I – Budget 2015 -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Een wijziging dringt zich op om het budget 2014 van Parko verder te optimaliseren naar de
BBC regelgeving.
Bij de opmaak van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 had Parko nog
niet echt een zicht op de timing van de geplande investeringen.
Dit wordt nu verder geconcretiseerd.
Ook de exploitatiekosten en ontvangsten worden verder geoptimaliseerd, ook naar de
volgende jaren toe.

Beschrijving

Aanleiding en context
Een wijziging dringt zich op om het budget 2014 van Parko verder te optimaliseren naar de
BBC regelgeving.
Bij de opmaak van het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 had Parko nog
niet echt een zicht op de timing van de geplande investeringen.
Dit wordt nu verder geconcretiseerd.
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Ook de exploitatiekosten en ontvangsten worden verder geoptimaliseerd, ook naar de
volgende jaren toe.

Parko zal de komende jaren heel wat projecten realiseren en het beleid dat samen wordt
uitgestippeld met Stad Kortrijk verder uitvoeren.

Argumentatie
Voor de komende jaren zijn de belangrijkste investeringsprojecten P Houtmarkt en P
Budabrug.
In 2015 zal een eerste fase van deze parkings worden opgestart en deze worden verder
afgewerkt in 2016.
Concreet in cijfers:
P Houtmarkt 2015: 1 260 000 €
P Houtmarkt 2016: 1 890 000 €
P Budabrug 2015: 2 786 000 €
P Budabrug 2016: 4 179 000 € 
Voor het totale investeringspakket wordt er een lening aangegaan in 2015 van 6 000 000 €
en in 2016 van 6 500 000 €.

In 2018 en 2019 worden P Hospitaal en P Station voorzien.
Concreet in cijfers:
P Hospitaal 2018: 1 000 000 €
P Hospitaal 2019: 1 000 000 €
P Station 2018: 2 000 000 €
P Station 2019: 2 280 000 €
Hier wordt er in 2018 en 2019 een lening aangegaan van 2 000 000 €.

Qua exploitatie zit AGB Parko de komende jaren op hetzelfde niveau.
Dit daalt lichtjes in 2019 t.o.v. de vorige jaren, maar dit komt door een lagere bijdrage aan
de stad kortrijk.

Resultaat 2014: 46 514,43 euro + resultaat vorig boekjaar van 1.196.042,12
euro
Resultaat 2015: 584 600,00 euro

Gecumuleerd kasresultaat: 394.195,55 euro
Autofinancieringsmarge: 205.794,00

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De wijziging budget 2014, aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015
van het AGB Parko goed te keuren.
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Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Aanpassing MJP 2015-2019 GR 8dec14.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budget 2015 GR 8dec14.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budgetwijziging 2014 GR 8dec14.pdf

15 2014_GR_00298 Parko. - Aanvullend reglement voor het
uitbreiden van betalend parkeren in de
Passionistenlaan. - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Parko verzoekt de gemeenteraad om het aanvullend reglement voor de uitbreiding van het
betalend parkeren in de Passionistenlaan goed te keuren.

Beschrijving

Aanleiding en context
Momenteel geldt er aan de zijde van de woningen in de Passionistenlaan een regime van
betalend parkeren KOR2 (dagparkeren). Aan de andere straatzijde (kant spoorweg) geldt
tot op vandaag vrij parkeren.

Argumentatie
Op een bewonersvergadering (19 november 2013) gaven buurtbewoners aan dat de
parkeerdruk in de Passionistenlaan de leefbaarheid aantast. Het grootste probleem vormen
de langparkeerders die aan de kant van de spoorweg gedurende een volledige dag (7u tot
21 u) de parkeervakken innemen. 
Vaak zijn dit werknemers uit de binnenstad, die van de niet betalende zone gebruik maken
om een volle dag gratis te parkeren. Een ruime delegatie van aanwezige bewoners vroegen
uitdrukkelijk ook de andere straatzijde van hetzelfde parkeerregime KOR2 te voorzien.

Parko adviseert positief hieromtrent.

De uitvoering van deze maatregel wordt dringend gelet op de aan de gang zijnde
bouwactiviteiten Jeugdcentrum en de nakende opstart van enkele bouwaanvragen in de
straat.

Voorstel is om betalend dagparkeren KOR2 in te voeren.

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

Besluit
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Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het aanvullend reglement voor de uitbreiding van het betalend parkeren in de
Passionistenlaan, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bijlage - Aanvullend reglement voor de uitbreiding van het
betalend parkeren in de Passionistenlaan.docx
Bijlage bij dit besluit: Bijlage - verslag Raad van Bestuur 20141021.pdf
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Aanvullend reglement voor de uitbreiding van het betalend parkeren in de Passionistenlaan

Artikel 1:

§ 1. In de Passionistenlaan wordt de reglementering betalend dagparkeren KOR2 uitgebreid, Hiervoor 
worden twee parkeerautomaten geplaatst.

§ 2. De reglementering “betalend parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag en dit van 09u 
tot 18u.

§ 3. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 9 uren.

§ 4. Begin- en eindborden (type EZE9bt) om de uitbreiding duidelijk, conform de wegcode, aan te 
geven worden geplaatst aan het begin en eind van de straat (zie afbeeldingen). Aangezien er aan die 
zijde van de straat geparkeerd moet worden op de berm worden de oranjepalen met de E9E borden 
(aanduiding verplicht parkeren op de berm) verhoogd en de EZE9bT borden worden hieraan 
bevestigd)

§ 5. Voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, wordt een 
uitzondering gemaakt op de reglementering “betalend parkeren” conform de faciliteiten gekoppeld aan 
deze vergunning.

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit. Tevens wordt 
van dit besluit een afschrift gestuurd aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.
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16 2014_GR_00299 Stroomgebiedbeheerplan. - Advies
openbaar onderzoek
Stroomgebiedbeheerplan. -

Inhoudelijke verantwoordelijke
Laurence Singier

Beknopte samenvatting
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de
stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze
plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te
verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan
elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen via  en erwww.volvanwater.be
opmerkingen of bezwaren bij formuleren via deze website. 
Hierbij leggen we het advies van de Stad Kortrijk ter goedkeuring voor.

Beschrijving

Aanleiding en context
Situering
De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, die
de lidstaten vraagt maatregelen te nemen om waterlopen en grondwater terug in een
goede toestand te brengen en aan de Europese Overstromingsrichtlijn die vraagt
maatregelen te nemen die mens, milieu, cultureel erfgoed en economie beter beschermen
tegen overstromingen. 
Beide richtlijnen werden omgezet in het Vlaamse decreet Integraal Waterbeleid .

De stroomgebiedbeheerplannen bevatten een hele reeks maatregelen en acties die nodig
zijn om de watersystemen tegen 2021 of 2027 in goede toestand te krijgen.

De VVSG leverde concrete voorstellen aan die de gemeente kan indienen. 
Een aantal van deze adviezen werden gevolgd en overgenomen en werden aangevuld met
specifieke adviezen opgesteld door de stad Kortrijk.

Argumentatie
Advies:

Uitleg over de te nemen beslissingen:
Er wordt voorgesteld om onderstaande punten op te nemen in het advies van stad Kortrijk:

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
De rioleringsprojecten worden in het definitief uitvoeringsplan ingedeeld in 2 planperiodes
(2016-2021, resp. 2022-2027) die zijn afgestemd op de planperiodes van de
stroomgebiedbeheerplannen. In de planperiode 2016-2021 wordt aan de
rioleringsprojecten een specifieke prioriteit toegekend, gerelateerd aan een uitvoeringsjaar.
Het toegekende uitvoeringsjaar is het jaar waarin de uitvoering van het rioleringsproject
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uiterlijk dient uitgevoerd te worden. Voor de planperiode 2022-2027 is de prioriteit
richtinggevend en deze zal bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
verder worden verfijnd.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde 
p. 7 regel 50 tem 55

Advies/bezwaar 
Betreft de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De planning voor de stroomgebiedbeheerplannen lopen niet gelijk met de gemeentelijke
legislatuur, terwijl gemeentelijke rioolprojecten de gemeentelijke beleidsperiode volgen. De
voorbereiding van en de beslissingsmomenten over de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen zouden beter afgestemd moeten worden met het moment dat de
gemeenten aan het begin van hun gemeentelijke legislatuur hun meerjarenplanning
opmaken en met de gemeentelijke budgetcyclus.

Bovendien is er geen sluitende financiering voor investeringen en beheer in het
gemeentelijk rioolstelsel. Er is tevens geen zekerheid op lange of zelfs korte termijn over
de evolutie van de bestaande financieringsmechanismen. Dit is in meerdere gemeenten en
steden reeds een probleem voor de planperiode 2016-2021 en zal een nog groter probleem
worden voor de planperiode 2022-2027. Zelfs de projectenkorf die tegen eind 2015 moet
uitgevoerd worden omwille van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen blijkt in
meerdere gemeenten en steden een onhaalbare opdracht. Daarom vraagt de stad de
uitwerking van een sluitende financiering voor investeringen in (vervanging en uitbreiding)
en beheer van het rioolstelsel. Hiervoor moeten verschillende pijlers (rioolsubsidies,
saneringsmiddelen drinkwaterfactuur, bijdrage versnelde afvoer regenwater, …) verder
uitgewerkt worden zodat de restfactuur die betaald moet worden uit de algemene
middelen van de gemeenten voor alle gemeenten haalbaar wordt. De Vlaamse overheid
kan het kader opmaken voor de verschillende pijlers. De gemeenten en rioolbeheerders
kunnen dan zelf bepalen in welke mate ze de verschillende pijlers aanwenden om de
financiering sluitend te krijgen.

De stad vraagt enerzijds dat de doelstellingen worden verduidelijkt. Zeker voor de
planperiode 2022-2027 is een verdere verfijning noodzakelijk. Wat is nodig met het oog op
het bereiken van de goede toestand van de watersystemen? Anderzijds vraagt de stad dat
eens de doelstellingen verfijnd zijn, deze vertaald kunnen worden in een globale
resultaatsvraag (x aantal inwonerequivalent extra aan te sluiten) in plaats van alleen een
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strikte detail opsomming van projecten die tegen een bepaalde datum moeten worden
uitgevoerd.

De stad vraagt tevens dat de doelstellingen en de financiering op elkaar worden
afgestemd. Alleen dan kan men verwachten dat de gevraagde resultaten ook bereikt
worden. Hierbij dient men ook rekening te houden met het feit dat de gemeente ook de
opwaardering van het openbaar domein boven de riolen zal moeten financieren.

De uitvoering van projecten tegen 2021 die op heden niet opgenomen zijn op de
meerjarenbegroting van de stad Kortrijk is moeilijk haalbaar gezien de huidige crisis en
financiële situatie van de stad Kortrijk.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
Voor de realisatie van de in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voorziene projecten
kan onder strikte voorwaarden, teneinde af te stemmen op andere prioriteiten, afgeweken
worden van de projectvolgorde voor de rioleringsprojecten en dit onder de volgende
voorwaarden: …

Type plan:
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
p. 7 regels 56 tem 83

Advies/bezwaar 
Betreft de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De stad Kortrijk vraagt dat, in tegenstelling tot de strikte voorwaarden om projecten te
kunnen verschuiven die hier opgesomd worden, er ook steeds de mogelijkheid bestaat om
gelijk welke projecten onderling uit te wisselen als maar voldaan wordt aan de globale
vooropgestelde doelstelling. Andere aspecten dan louter waterkwaliteit (inrichting
openbaar domein, verkeersveiligheid, aanpak wateroverlast, …) kunnen de nood aan een
project voor de stad mee bepalen. Bovendien kan dan een project makkelijker ingewisseld
worden voor andere maatregelen/projecten als dit eerste project blokkeert/vertraagt
omwille van allerhande mogelijke problemen op het terrein. Om deze meer werkbare
methode mogelijk te maken, vraagt de stad om volgende formulering op te nemen:
“Projecten en/of IBA’s binnen een planperiode of tussen planperiodes kunnen steeds
onafhankelijk van hun prioritering onderling verschoven worden als het ecologisch resultaat
binnen een planperiode gelijkaardig blijft of beter wordt.” en om alle formuleringen die
voorgaande onmogelijk maken of inperken te schrappen. 
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Uittreksel uit het ontwerp plan: 
Een uitzondering op de aanleg van een gescheiden stelsel, conform art. 2.3.6.4 van Vlarem
II, kan enkel worden verleend indien het gebied reeds is voorzien van riolering en
opgenomen op de GUP-kaart van de van toepassing zijnde gemeente en dit onder de
volgende voorwaarden : …

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
p. 8 regel 91 tem 93 (Scheld en Maas) en p. 255 en 256 regel 6335 tem 6373 (Schelde) of
p. 215 en 216 regel 5990 tem 6027 (Maas)

Advies/bezwaar: 
De stad juicht toe dat de  voor de aanleg van een gescheidenuitzonderingsmogelijkheden
stelsel nader worden omschreven.

In de teksten wordt wel verwezen naar een detail hemelwaterplan als onderbouwing voor
een uitzondering op de aanleg van een gescheiden stelsel. De stad vraagt dat eender
welke onderbouwing die aanvaardbaar is om de keuze van het type stelsel te motiveren
voldoende zou moeten zijn als er voldoende visie uit blijkt over de aanpak van het
hemelwater in deze zone van de stad, ook als nog geen detail hemelwaterplan ter
beschikking is. Daarom vraagt de stad om bij de expliciete verwijzing naar een
detailhemelwaterwaterplan  toe te voegen.‘of gelijkwaardig’

Gezien de verschillende gebiedsspecifieke factoren en lokale omstandigheden die de keuze
van het type stelsel kunnen beïnvloeden, zal de komende jaren verder ervaring worden
opgebouwd over waar men gemengde stelsels bij uitzondering toelaat en waar de
verplichting tot een gescheiden stelsel behouden blijft. De stad vraagt dat de VMM de
verschillende mogelijke motiveringen en onderbouwingen die tot de ene of andere
beslissing leiden, ter beschikking stelt van alle gemeenten en rioolbeheerders.

Kortrijk wenst betrokken te worden in de verdere uitwerking van de aangeduide
‘onderzoekszone uitzondering optimale afkoppeling’. De afbakening van deze zone dient
nog verder onderzocht te worden.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
Om een idee te krijgen van het huidige niveau van kostenterugwinning van deze
waterdienst - de publieke inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk niveau -
moet de inschatting van de jaarlijkse kost per gemeente geplaatst worden tegenover de
jaarlijkse opbrengsten van de gemeenten uit de gemeentelijke bijdrage en de vergoeding.
In principe moeten enkel de bedragen die effectief aan de abonnee, respectievelijk de
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eigen waterwinner, gefactureerd worden, in rekening gebracht 2985 worden. De opbrengst
op basis van de effectief aangerekende bedragen bedroeg 279 miljoen euro voor 2011. Het
kostenterugwinningspercentage (dekkingsgraad) op basis van de cijfers die VMM
ontvangen heeft, varieert tussen de 68 % en de 232 % voor 2011. Het
rapporteringsinstrument geeft weer welke huidige inspanningen de rioolbeheerders leveren
qua gemeentelijke afvalwatersanering. Het rapporteringsinstrument en bovenstaande
kostenterugwinningspercentages geven geen indicatie 2990 van wat er nog zou moeten
gebeuren om bij te dragen aan de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid.
Hiertoe moeten de kosten uit het Rapporteringsinstrument vergeleken worden met de
lange termijnkosten uit het financieringsmodel, dat een inschatting geeft van de
toekomstige kosten en opbrengsten inzake de gemeentelijke sanering, om bijkomend te
concluderen of het investerings- en exploitatievolume op een voldoende hoog niveau
liggen.  

Deze kostenterugwinningspercentages doen geen uitspraak of er genoeg geïnvesteerd en
onderhouden wordt.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde 
p. 118 regel 2981 tem 2997 (Schelde) of p. 103 en 104 regel 2764 tem 2779 (Maas)

Advies/bezwaar 
Een kostenterugwinningspercentage op jaarbasis kan een misleidend beeld geven. Dit
wordt beter over meerdere jaren bekeken, minstens 1 gemeentelijke legislatuur (6 jaar).
Bovendien geeft het kostenterugwinningspercentage berekend op basis van het
rapporteringsinstrument, zoals ook aangegeven in de tekst, niet weer wat de nog
noodzakelijke inspanningen zijn.

Het financieringsmodel toont dat bij praktisch alle gemeenten en steden de maximale
opbrengsten uit de gemeentelijke bijdrage en vergoeding de noodzakelijke kosten niet
dekken.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
2.1.5.6.4 Aandachtspunten inzake kostenterugwinning

Een aandachtspunt volgt uit het feit dat voor de uitbouw van het gemeentelijk net
(conform de zoneringsplannen/gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) de door de
gewestelijke overheid ter beschikking gestelde middelen en de maximale benutting van de
gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding, niet volstaan indien men de volledige
optimalisatie wil afronden tegen 2027. Daarom zal in de toekomst niet alleen onderzocht
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worden hoe het investeringsritme kan afgestemd worden op de te behalen ecologische
winst, maar zal tevens onderzocht worden hoe de hoogte van het tarief kan afgestemd
worden op de financiering van deze maatregelen en welke alternatieve
financieringsmogelijkheden er zijn. Dit onderzoek gebeurt o.a. op basis van het bestaande
rapporteringsinstrument, het financieringsmodel en de gemeentelijke uitvoeringsplannen
(GUP). In het maatregelenprogramma werden hier bijgevolg geen specifieke bijkomende
acties aan gekoppeld.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde 
p. 119 regel 3020 tem 3030 (Schelde) of p. 105 regel 2806 tem 2816

Advies/bezwaar 
Het tekort tussen specifieke ontvangsten voor rioolbeheer en de noodzakelijke uitgaven
voor rioolbeheer (inclusief wegherstel, exclusief opwaardering van de weg) is groot. Op
basis van de cijfers uit het rapport ‘Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur,
VMM, 2010’ zouden 44 gemeenten jaarlijks 15% van hun volledige gewone dienst (2010)
moeten bijpassen, 170 gemeenten tussen 5 en 15% en 94 gemeenten minder dan 5% van
hun gewone dienst. Slechts 10 gemeenten hebben een licht overschot.

Deze cijfers tonen dat de nood aan financiering en afstemming met de doelstellingen erg
groot is. Voor de gemeenten is de uitwerking van een duurzame financiering afgestemd
met de doelstellingen daarom net een hoogst prioritaire actie en niet louter een
aandachtspunt dat in de toekomst dient onderzocht te worden.

Daarom kiest stad Kortrijk voor het scenario waarin alle huidige beschikbare inkomsten van
sanering uitgegeven worden aan de instandhouding en uitbreiding van de
saneringsinfrastruur.

Stad Kortrijk vraagt ook een verdere inschatting naar de nodige inspanningen die geleverd
moeten worden om een goede oppervlaktewaterkwaliteit te bekomen. Om op deze manier
een juiste prioritering uit te kunnen werken gezien het maximale scenario voor stad Kortrijk
financieel niet haalbaar is. Ook de uitvoerbaarheid van het maximaal scenario tegen 2027
stelt de stad Kortrijk in vraag.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
In de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt de afbakening van de gemeentelijke en
de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied vastgelegd, rekening
houdend met volgende principes :

De functie van de leiding is bepalend: inzameling is een gemeentelijke opdracht,
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transport een bovengemeentelijke opdracht.
De omslagwaarde: deze is gelijk in geval van verder transport dan wel lokale zuivering.
Een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gerealiseerd. Dit houdt in dat de
lokale inzameling die plaatsvindt langs hetzelfde tracé in principe een gemeentelijke
opdracht blijft.

De scheidingslijn wordt op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan weergegeven via het
overnamepunt.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde 
p. 255 regel 6306 tem 6315 (Schelde) of p. 212 en 213 regel 5959 tem 5968 (Maas)

Advies/bezwaar 
Betreft gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

In de deelgemeenten van stad Kortrijk wordt gerekend met hoge omslagwaarden. De stad
vraagt dat de omslagwaardes in de zone buiten het regionaal stedelijk gebied van Kortrijk
herzien worden. Indien we de omslagwaarde van de deelgemeenten toetsen aan de
omslagwaarden van andere steden in Vlaanderen, zien we een groot verschil. Zo zien we
voor gans Kortrijk (met uitzondering van Kooigem) een omslagwaarde van 500 IE terwijl
de omslagwaarde van steden zoals bijvoorbeeld Poperinge, Torhout, … op 100 IE zijn
vastgelegd. De kern van de bovenvermelde steden zijn dichter bevolkt dan onze
deelgemeenten.

Stad Kortrijk dringt er op aan om de omslagwaarde buiten het regionaal stedelijk gebied te
herzien.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
Het zoneringsbesluit bepaalt daarnaast dat nadat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan
definitief is vastgesteld, VMM in overleg met de gemeente de scheiding tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting in het centrale gebied zal
vaststellen. Deze scheidingslijn in het centrale gebied zal, op basis van het principe dat
inzameling een gemeentelijke opdracht is, uitgewerkt worden na de vaststelling van de
uitvoeringsplannen en dus onderdeel vormen van de 2de generatie uitvoeringsplannen die
zullen worden geïntegreerd in de 3de generatie SGBP.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 

89 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Vlaams deel stroomgebied Schelde of Vlaams deel stroomgebied Maas

Onderwerp: 
Andere

p. 255 regel 6329 tem 6334 (Schelde) of p.215 regel 5983 tem 5988

Advies/bezwaar 
Het is belangrijk dat in verband met de oude gemeentelijke moerriolen die nu in principe
bevoegdheid zouden zijn van het gewest, snel duidelijkheid komt dat deze effectief kunnen
overgedragen worden aan het gewest. Nu kan dit reeds ad hoc, maar op het terrein
onstaan hierover toch discussies. In die gevallen waar dit niet snel uitgeklaard wordt,
ontstaan er gevaarlijke situaties omdat dan niemand nog verantwoordelijkheid wil
opnemen over deze grote moerriolen of alleszins noodzakelijke ingrepen zo lang mogelijk
worden uitgesteld.

Daarom vraagt de stad dat de scheidingslijn gemeente-gewest in het centraal gebied zo
snel mogelijk wordt uitgewerkt en niet pas in de planperiode 2021-2027.

 

Uittreksel uit het ontwerp plan:

Overtredingen op het decreet Duurzaam gebruik pesticiden en de uitvoeringsbesluiten
worden gehandhaafd volgens de regels van het Milieuhandhavingsdecreet.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde

Advies/bezwaar 
Naast handhaving van het decreet Duurzaam gebruik pesticiden moet ook verder ingezet
worden op de uitwerking en optimalisatie van alternatieve methoden/technieken om
onkruid/plagen te voorkomen en te bestrijden.

Wat de handhaving van gebruik van pesticiden door particulieren betreft, ziet de stad meer
heil in een verbod op de verkoop van producten die verboden zijn.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
Na melding van de bemaling dient door de gemeente nagegaan te worden of de lozing op
de riolering kan vermeden worden door:

Infiltratie van het bemalingswater buiten de onttrekkingszone
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Lozing in een waterloop
Lozing in een gescheiden riolering of gracht

In heel wat gevallen blijkt dat de zoektocht naar alternatieven voor de lozing op de
niet-gescheiden riolering onvoldoende gebeurt. Vooral bij de kleinere zuiveringsstations op
de kwetsbare waterlopen (o.a. speerpuntgebieden) kan deze problematiek pertinent zijn.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde 
p. 27 regel 818 tem 825

Advies/bezwaar 
Het is in de eerste plaats de particuliere initiatiefnemer die alle mogelijkheden moet
uitputten om een lozing van bemalingswater op de riolering te voorkomen. 

Uittreksel uit het ontwerp plan:

2_G_002
Onderzoek naar de haalbaarheid en methode voor de aanrekening van een vergoeding
voor het transport en de zuivering van het verontreinigd hemelwater

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Kostenterugwinning en vervuiler betaalt

Bladzijde 
p. 55 tabel 14

Advies/bezwaar 
Vlaanderen, steden en gemeenten voeren nu reeds jaren een beleid ter ondersteuning van
hergebruik van hemelwater als maatregel voor rationeel watergebruik.

Een maatregel die het lozen van hergebruikt hemelwater zou tariferen/belasten zou dit
reeds jaren volgehouden beleid tegenwerken. De stad vindt de invoering van zo’n tarief
alvast een slecht idee. Gezien het drievoudige voordeel van hergebruik van hemelwater
(duurzaam watergebruik, vertraging van de afvoer en aanvulling van centrale
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waterproductie met lokaal autonoom gebruik) is het aangewezen het dubbel financiële
voordeel (lagere drinkwatercomponent en lagere saneringsbijdrage) van hergebruik te
behouden. Dit is nuttiger en effectiever dan een van beide af te schaffen en daarna een
aparte procedure in het leven te roepen om het hergebruik van regenwater via subsidies te
ondersteunen. 

Uittreksel uit het ontwerp plan:

7B_I

Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering)

7B_J

Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Oppervlaktewaterkwaliteit

Bladzijde: 
p. 101 en 102 regels 2245 tem 2274

Advies/bezwaar: 
Voor al deze acties rond de saneringsinfrastructuur geldt zoals eerder reeds vermeld dat dit
volledig gekoppeld is met de uitwerking van een structurele en duurzame financiering die
afgestemd wordt met de doelstelling.

Ook dient er werk gemaakt te worden van de doorlooptijd van projecten. Een belangrijk
aspect hierin is de afstemming in gecombineerde projecten. Zo staan bijvoorbeeld
verschillende rioolprojecten gecombineerd met werken aan gewestwegen hoog op de
prioriteitenlijst in deze of voorgaande stroomgebiedbeheerplannen. Deze hebben echter
niet altijd dezelfde prioriteit bij AWV, de beheerder van de gewestweg.

De stad vraagt dat er ruime vrijheidsgraden zijn in de keuze van de projecten om de
doelstellingen te bereiken (zie eerder voorstel i.k.v. het stroomgebiedbeheerplan). Dit is
tevens cruciaal om de uitvoering van projecten aan de gang te houden.

Meer specifieke bemerkingen zijn:
Bij GUP-projecten die louter aansluiting van privéwaterafvoer betreft, ligt de
verantwoordelijkheid volledig bij de particulier. De stad/rioolbeheerder kan hierop louter
toezien.

Ook voor IBA-projecten ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de particulier. De
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verantwoordelijkheid komt alleen bij de stad terecht als zij daarvoor kiest.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
6_A acties beperken het toekomstig risico door het vermijden van nieuwe
overstromingsgevoelige ontwikkelingen in overstromingsgebied enerzijds door het
vrijhouden van overstromingsgebieden en anderzijds door nieuwe ontwikkelingen
overstromingsbestendig te bouwen. 6_B acties verlagen het bestaande risico door
overstromingsgevoelige eigendommen gelegen in overstromingsgebied en waarvan het
aanwezig landgebruik onverzoenbaar is met de overstromingsgevoeligheid, aan te kopen,
te onteigenen en/of te verwijderen. Tevens biedt het decreet landinrichting extra
mogelijkheden voor de inzet van instrumenten zodat er maatwerk kan geleverd worden.

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen

Bladzijde: 
p. 83 regel 1755 tem 1761

Advies/bezwaar 
Het vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen zijn acties waar absoluut
verder werk van moet gemaakt worden.

Om dit systematischer te kunnen uitvoeren en met voldoende draagvlak dringt de stad er
op aan dat dit onmiddellijk ondersteund wordt door een flankerend beleid met
compensaties voor gedupeerden (overheden en/of particulieren) waar dit billijk is.

Deze acties hebben een grote impact op het grondgebied van de stad. De stad vraagt dan
ook om bij de concrete opstart van acties op haar grondgebied van in de beginfase
intensief betrokken te worden. Aandachtspunt hierbij is dat er voldoende tijd is om binnen
de stad zowel het ambtelijke als bestuurlijke niveau te betrekken.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Vlaams deel

Naam planonderdeel: 
Maatregelprogramma voor Vlaanderen

Onderwerp: 
Andere
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Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
De maximale actielijsten werden via de bekkenbesturen teruggekoppeld met de gemeenten
en steden . Gezien de krappe tijdspanne gebeurde dit laat in het proces.

Om bij een volgende planperiode de gemeenten en steden meer intensief bij de opmaak
van de actielijsten te betrekken, stelt de stad voor dat er voor de volgende planperiode aan
het begin van het proces concreet gebiedsspecifiek overlegd wordt met kleine groepen van
steden en gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het lokaal gebiedsspecifiek overleg
dat de bekkens kunnen organiseren.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naam planonderdeel: 
Gebiedsdekkende uitvoeringsplan en zoneringsplan.

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
De ontvangen digitale bestanden (shapefiles) zijn onvoldoende nauwkeurig om een
correcte beoordeling te kunnen maken. Verschillende buffers overlappen elkaar waardoor
er geen correcte toekenning van de IE’s gemaakt kan worden. De buffers rondom de
GUP-projecten zijn te ruim genomen. Ook zijn bij elke GUP-projecten de IE’s in de
ontvangen bestanden niet aangevuld waardoor er geen vergelijking gemaakt kan worden. 

Ook in de zoneringsplannen vinden we enkele dergelijke onduidelijke situaties terug. Dit
leidt tot verwarring bij de bewoners en betwistbare situatie over het al dan niet moeten
plaatsen van een IBA.  Bijvoorbeeld cluster 012-4109. Woningen dienen duidelijk in een
rode of groene cluster te vallen en niet deels in groene cluster en deels in rode cluster.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naam planonderdeel: 
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
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Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
Private GUP-projecten worden geraamd op een kostprijs van 0,00 Euro. Dit wordt
verduidelijkt in bijlage als ‘niet ingevuld wegens te afhankelijk zijn van lokale
omstandigheden en aard van het project’. Het zou beter zijn hier ook een benaderende
kostprijs aan toe te kennen om een correcte inschatting te kunnen maken van de
investeringen.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naam planonderdeel: 
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
De geraamde kost volgens VMM voor de eerste planperiode wordt geraamd op
1.326.370,00 euro terwijl de volledige kost over beide planperiodes geraamd is door VMM
op 35.253.565,00 euro. Deze bedragen staan niet in verhouding. De last voor de tweede
planperiode ligt veel te hoog voor de stad Kortrijk. Deze investering kan door huidig
bestuur ook niet gegarandeerd worden voor volgende legislaturen.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naam planonderdeel:

Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Onderwerp:

Andere

Bladzijde: 
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-

Advies/bezwaar: 
Afzonderlijke clusters die in één GUP-project vervat zitten, worden best gesplitst. Zeker
indien deze clusters niet hydraulisch afhankelijk van elkaar zijn. De opdeling van de
GUP-projecten dient bijgevolg verder gespecifieerd te worden. Voor een specifieke
opsomming van deze projecten verwijzen we naar de lijst opgenomen bijlage van het
advies.

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Bekken specifieke delen

Naam planonderdeel: 
-

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
De stad Kortrijk gaf in november een advies op de signaalgebieden aan het bekkenbureau.
Wegens tijdsgebrek werden deze adviezen en voorstellen niet verder meegenomen. Wij
willen als Stad Kortrijk het onderzoek van deze zones toch nog naar voren schuiven gezien
het belang er van. Signaalgebieden zijn gebieden waar mogelijks een tegenstrijdigheid
bestaat tussen de bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem.
Sommige gebieden waar nu geen knelpunten optreden, kunnen wel van grote invloed zijn
op opwaartse of afwaartse watersystemen. Daarom kunnen deze gebieden niet enkel
toegewezen worden op basis van hun overstromingsgevoeligheid.

Er wordt verwezen naar het plan in bijlage (woonuitbreidingsgebied.pdf) voor de groene
zones die wij als stad Kortrijk vooruitschuiven om verder onderzoek op uit te voeren. Zie
onderstaand voor opsomming van gebieden:

Lange Munte oost              17 ha      stedelijk gebied   425 woningen
Marktstraat                       4,7 ha     stedelijk gebied   110 woningen
Papeye                             4,8 ha     buitengebied       70 woningen
Tientjesstraat                    1 ha        stedelijk gebied   70 woningen
Manpadstraat                    4,3 ha     buitengebied       65 woningen
Molentjesstraat                  2,2 ha     buitengebied       33 woningen
Populierenhof                    9,6 ha     stedelijk gebied   240 woningen
Roeselaarsestraat              2 ha        buitengebied       30 woningen
Tombroek                         2,5 ha     buitengebied       38 woningen
Koninklijkestraat                6,3 ha     buitengebied       95 woningen
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Lange Munte west              11 ha      buitengebied       165 woningen
Lauwsestraat                     3,7 ha     buitengebied       55 woningen
Sint-Katharinestraat           3,3 ha     buitengebied       50 woningen
Zevenkotestraat                5 ha        buitengebied       75 woningen
Kruiskouter                       11 ha      stedelijk gebied   275 woningen
Venning                            7,4 ha     stedelijk gebied   185 woningen

Uittreksel uit het ontwerp plan: 
-

Type plan: 
Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Naam planonderdeel: 
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan

Onderwerp: 
Andere

Bladzijde: 
-

Advies/bezwaar: 
Adviezen per cluster worden opgenomen in tabel in bijlage
(Stroomgebiedbeheerplan_adviezen.xlsx)

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Betreft de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De planning voor de stroomgebiedbeheerplannen lopen niet gelijk met de gemeentelijke
legislatuur, terwijl gemeentelijke rioolprojecten de gemeentelijke beleidsperiode volgen. De
voorbereiding van en de beslissingsmomenten over de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen zouden beter afgestemd moeten worden met het moment dat de
gemeenten aan het begin van hun gemeentelijke legislatuur hun meerjarenplanning
opmaken en met de gemeentelijke budgetcyclus.

Bovendien is er geen sluitende financiering voor investeringen en beheer in het
gemeentelijk rioolstelsel. Er is tevens geen zekerheid op lange of zelfs korte termijn over
de evolutie van de bestaande financieringsmechanismen. Dit is in meerdere gemeenten en
steden reeds een probleem voor de planperiode 2016-2021 en zal een nog groter probleem
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worden voor de planperiode 2022-2027. Zelfs de projectenkorf die tegen eind 2015 moet
uitgevoerd worden omwille van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen blijkt in
meerdere gemeenten en steden een onhaalbare opdracht. Daarom vraagt de stad de
uitwerking van een sluitende financiering voor investeringen in (vervanging en uitbreiding)
en beheer van het rioolstelsel. Hiervoor moeten verschillende pijlers (rioolsubsidies,
saneringsmiddelen drinkwaterfactuur, bijdrage versnelde afvoer regenwater, …) verder
uitgewerkt worden zodat de restfactuur die betaald moet worden uit de algemene
middelen van de gemeenten voor alle gemeenten haalbaar wordt. De Vlaamse overheid
kan het kader opmaken voor de verschillende pijlers. De gemeenten en rioolbeheerders
kunnen dan zelf bepalen in welke mate ze de verschillende pijlers aanwenden om de
financiering sluitend te krijgen.

De stad vraagt enerzijds dat de doelstellingen worden verduidelijkt. Zeker voor de
planperiode 2022-2027 is een verdere verfijning noodzakelijk. Wat is nodig met het oog op
het bereiken van de goede toestand van de watersystemen? Anderzijds vraagt de stad dat
eens de doelstellingen verfijnd zijn, deze vertaald kunnen worden in een globale
resultaatsvraag (x aantal inwonerequivalent extra aan te sluiten) in plaats van alleen een
strikte detail opsomming van projecten die tegen een bepaalde datum moeten worden
uitgevoerd.

De stad vraagt tevens dat de doelstellingen en de financiering op elkaar worden
afgestemd. Alleen dan kan men verwachten dat de gevraagde resultaten ook bereikt
worden. Hierbij dient men ook rekening te houden met het feit dat de gemeente ook de
opwaardering van het openbaar domein boven de riolen zal moeten financieren.

De uitvoering van projecten tegen 2021 die op heden niet opgenomen zijn op de
meerjarenbegroting van de stad Kortrijk is moeilijk haalbaar gezien de huidige crisis en
financiële situatie van de stad Kortrijk.

2 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Betreft de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De stad Kortrijk vraagt dat in tegenstelling tot de strikte voorwaarden om projecten te
kunnen verschuiven die hier opgesomd worden er ook steeds de mogelijkheid bestaat om
gelijk welke projecten onderling uit te wisselen als maar voldaan wordt aan de globale
vooropgestelde doelstelling. Andere aspecten dan louter waterkwaliteit (inrichting
openbaar domein, verkeersveiligheid, aanpak wateroverlast, …) kunnen de nood aan een
project voor de stad mee bepalen. Bovendien kan dan een project makkelijker ingewisseld
worden voor andere maatregelen/projecten als dit eerste project blokkeert/vertraagt
omwille van allerhande mogelijke problemen op het terrein. Om deze meer werkbare
methode mogelijk te maken vraagt de stad om volgende formulering op te nemen:
“Projecten en/of IBA’s binnen een planperiode of tussen planperiodes kunnen steeds
onafhankelijk van hun prioritering onderling verschoven worden als het ecologisch resultaat
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binnen een planperiode gelijkaardig blijft of beter wordt.” en om alle formuleringen die
voorgaande onmogelijk maken of inperken te schrappen.

3 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

De stad juicht toe dat de  voor de aanleg van een gescheidenuitzonderingsmogelijkheden
stelsel nader worden omschreven.

In de teksten wordt wel verwezen naar een detail hemelwaterplan als onderbouwing voor
een uitzondering op de aanleg van een gescheiden stelsel. De stad vraagt dat eender
welke onderbouwing die aanvaardbaar is om de keuze van het type stelsel te motiveren
voldoende zou moeten zijn als er voldoende visie uit blijkt over de aanpak van het
hemelwater in deze zone van de stad, ook als nog geen detail hemelwaterplan ter
beschikking is. Daarom vraagt de stad om bij de expliciete verwijzing naar een
detailhemelwaterwaterplan toe te voegen.‘of gelijkwaardig’ 

Gezien de verschillende gebiedsspecifieke factoren en lokale omstandigheden die de keuze
van het type stelsel kunnen beïnvloeden, zal de komende jaren verder ervaring worden
opgebouwd over waar men gemengde stelsels bij uitzondering toelaat en waar de
verplichting tot een gescheiden stelsel behouden blijft. De stad vraagt dat de VMM de
verschillende mogelijke motiveringen en onderbouwingen die tot de ene of andere
beslissing leiden ter beschikking stelt van alle gemeenten en rioolbeheerders.

Kortrijk wenst betrokken te worden in de verdere uitwerking van de aangeduide
‘onderzoekszone uitzondering optimale afkoppeling’. De afbakening van deze zone dient
nog verder onderzocht te worden.

4 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Een kostenterugwinningspercentage op jaarbasis kan een misleidend beeld geven. Dit
wordt beter over meerdere jaren bekeken, minstens 1 gemeentelijke legislatuur (6 jaar).
Bovendien geeft het kostenterugwinningspercentage berekend op basis van het
rapporteringsinstrument, zoals ook aangegeven in de tekst, niet weer wat de nog
noodzakelijke inspanningen zijn.

Het financieringsmodel toont dat bij praktisch alle gemeenten en steden de maximale
opbrengsten uit de gemeentelijke bijdrage en vergoeding de noodzakelijke kosten niet
dekken.

5 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Het tekort tussen specifieke ontvangsten voor rioolbeheer en de noodzakelijke uitgaven
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voor rioolbeheer (inclusief wegherstel, exclusief opwaardering van de weg) is groot. Op
basis van de cijfers uit het rapport ‘Financiering noodzakelijke saneringsinfrastructuur,
VMM, 2010’ zouden 44 gemeenten jaarlijks 15% van hun volledige gewone dienst (2010)
moeten bijpassen, 170 gemeenten tussen 5 en 15% en 94 gemeenten minder dan 5% van
hun gewone dienst. Slechts 10 gemeenten hebben een licht overschot.

Deze cijfers tonen dat de nood aan financiering en afstemming met de doelstellingen erg
groot is. Voor de gemeenten is de uitwerking van een duurzame financiering afgestemd
met de doelstellingen daarom net een hoogst prioritaire actie en niet louter een
aandachtspunt dat in de toekomst dient onderzocht te worden.

Daarom kiest stad Kortrijk voor het scenario waarin alle huidige beschikbare inkomsten van
sanering uitgegeven worden aan de instandhouding en uitbreiding van de
saneringsinfrastruur.

Stad Kortrijk vraagt ook een verdere inschatting naar de nodige inspanningen die geleverd
moeten worden om een goede oppervlaktewaterkwaliteit te bekomen. Om op deze manier
een juiste prioritering uit te kunnen werken gezien het maximale scenario voor stad Kortrijk
financieel niet haalbaar is. Ook de uitvoerbaarheid van het maximaal scenario tegen 2027
stelt de stad Kortrijk in vraag.

6 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Betreft gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

In de deelgemeenten van stad Kortrijk wordt gerekend met hoge omslagwaarden. De stad
vraagt dat de omslagwaardes in de zone buiten het regionaal stedelijk gebied van Kortrijk
herzien worden. Indien we de omslagwaarde van de deelgemeenten toetsen aan de
omslagwaarden van andere steden in Vlaanderen, zien we een groot verschil. Zo zien we
voor gans Kortrijk (met uitzondering van Kooigem) een omslagwaarde van 500 IE terwijl
de omslagwaarde van steden zoals bijvoorbeeld Poperinge, Torhout, … op 100 IE zijn
vastgelegd. De kern van de bovenvermelde steden zijn dichter bevolkt dan onze
deelgemeenten.

Stad Kortrijk dringt er op aan om de omslagwaarde buiten het regionaal stedelijk gebied te
herzien.

7 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Het is belangrijk dat in verband met de oude gemeentelijke moerriolen die nu in principe
bevoegdheid zouden zijn van het gewest, snel duidelijkheid komt dat deze effectief kunnen
overgedragen worden aan het gewest. Nu kan dit reeds ad hoc, maar op het terrein
onstaan hierover toch discussies. In die gevallen waar dit niet snel uitgeklaard wordt,
ontstaan er gevaarlijke situaties omdat dan niemand nog verantwoordelijkheid wil
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opnemen over deze grote moerriolen of alleszins noodzakelijke ingrepen zo lang mogelijk
worden uitgesteld.

Daarom vraagt de stad dat de scheidingslijn gemeente-gewest in het centraal gebied zo
snel mogelijk wordt uitgewerkt en niet pas in de planperiode 2021-2027.

8 .
Naast handhaving van het decreet Duurzaam gebruik pesticiden moet ook verder ingezet
worden op de uitwerking en optimalisatie van alternatieve methoden/technieken om
onkruid/plagen te voorkomen en te bestrijden.

Wat de handhaving van gebruik van pesticiden door particulieren betreft, ziet de stad meer
heil in een verbod op de verkoop van producten die verboden zijn.

9 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Het is in de eerste plaats de particuliere initiatiefnemer die alle mogelijkheden moet
uitputten om een lozing van bemalingswater op de riolering te voorkomen.

10 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Vlaanderen, steden en gemeenten voeren nu reeds jaren een beleid ter ondersteuning van
hergebruik van hemelwater als maatregel voor rationeel watergebruik.

Een maatregel die het lozen van hergebruikt hemelwater zou tariferen/belasten zou dit
reeds jaren volgehouden beleid tegenwerken. De stad vindt de invoering van zo’n tarief
alvast een slecht idee. Gezien het drievoudige voordeel van hergebruik van hemelwater
(duurzaam watergebruik, vertraging van de afvoer en aanvulling van centrale
waterproductie met lokaal autonoom gebruik) is het aangewezen het dubbel financiële
voordeel (lagere drinkwatercomponent en lagere saneringsbijdrage) van hergebruik te
behouden. Dit is nuttiger en effectiever dan een van beide af te schaffen en daarna een
aparte procedure in het leven te roepen om het hergebruik van regenwater via subsidies te
ondersteunen.

11 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Voor al deze acties rond de saneringsinfrastructuur geldt zoals eerder reeds vermeld dat dit
volledig gekoppeld is met de uitwerking van een structurele en duurzame financiering die
afgestemd wordt met de doelstelling.

Ook dient er werk gemaakt te worden van de doorlooptijd van projecten. Een belangrijk
aspect hierin is de afstemming in gecombineerde projecten. Zo staan bijvoorbeeld
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verschillende rioolprojecten gecombineerd met werken aan gewestwegen hoog op de
prioriteitenlijst in deze of voorgaande stroomgebiedbeheerplannen. Deze hebben echter
niet altijd dezelfde prioriteit bij AWV, de beheerder van de gewestweg.

De stad vraagt dat er ruime vrijheidsgraden zijn in de keuze van de projecten om de
doelstellingen te bereiken (zie eerder voorstel i.k.v. het stroomgebiedbeheerplan). Dit is
tevens cruciaal om de uitvoering van projecten aan de gang te houden.

Meer specifieke bemerkingen zijn:

Bij GUP-projecten die louter aansluiting van privéwaterafvoer betreft, ligt de
verantwoordelijkheid volledig bij de particulier. De gemeente/stad/rioolbeheerder kan
hierop louter toezien.

Ook voor IBA-projecten ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de particulier. De
verantwoordelijkheid komt alleen bij de stad terecht als zij daarvoor kiest.

12 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Het vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen zijn acties waar absoluut
verder werk van moet gemaakt worden.

Om dit systematischer te kunnen uitvoeren en met voldoende draagvlak dringt de stad er
op aan dat dit onmiddellijk ondersteund wordt door een flankerend beleid met
compensaties voor gedupeerden (overheden en/of particulieren) waar dit billijk is.

Deze acties hebben een grote impact op het grondgebied van de stad. De stad vraagt dan
ook om bij de concrete opstart van acties op haar grondgebied van in de beginfase
intensief betrokken te worden. Aandachtspunt hierbij is dat er voldoende tijd is om binnen
de stad zowel het ambtelijke als bestuurlijke niveau te betrekken.

13 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

De maximale actielijsten werden via de bekkenbesturen teruggekoppeld met de gemeenten
en steden. Gezien de krappe tijdspanne gebeurde dit laat in het proces.

Om bij een volgende planperiode de gemeenten en steden meer intensief bij de opmaak
van de actielijsten te betrekken, stelt de stad voor dat er voor de volgende planperiode aan
het begin van het proces concreet gebiedsspecifiek overlegd wordt met kleine groepen van
steden en gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het lokaal gebiedsspecifiek overleg
dat de bekkens kunnen organiseren.

14 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
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de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

De ontvangen digitale bestanden (shapefiles) zijn onvoldoende nauwkeurig om een
correcte beoordeling te kunnen maken. Verschillende buffers overlappen elkaar waardoor
er geen correcte toekenning van de IE’s gemaakt kan worden. De buffers rondom de
GUP-projecten zijn te ruim genomen. Ook zijn bij elke GUP-projecten de IE’s in de
ontvangen bestanden niet aangevuld waardoor er geen vergelijking gemaakt kan worden.

Ook in de zoneringsplannen vinden we enkele dergelijke onduidelijke situaties terug. Dit
leidt tot verwarring bij de bewoners en betwistbare situatie over het al dan niet moeten
plaatsen van een IBA. Bijvoorbeeld cluster 012-4109. Woningen dienen duidelijk in een
rode of groene cluster te vallen en niet deels in groene cluster en deels in rode cluster.

15 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Private GUP-projecten worden geraamd op een kostprijs van 0,00 Euro. Dit wordt
verduidelijkt in bijlage als ‘niet ingevuld wegens te afhankelijk zijn van lokale
omstandigheden en aard van het project’. Het zou beter zijn hier ook een benaderende
kostprijs aan toe te kennen om een correcte inschatting te kunnen maken van de
investeringen.

16 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

De geraamde kost volgens VMM voor de eerste planperiode wordt geraamd op
1.326.370,00 euro terwijl de volledige kost over beide planperiodes geraamd is door VMM
op 35.253.565,00 euro. Deze bedragen staan niet in verhouding. De last voor de tweede
planperiode ligt veel te hoog voor de stad Kortrijk. Deze investering kan door huidig
bestuur ook niet gegarandeerd worden voor volgende legislaturen.

17 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Afzonderlijke clusters die in één GUP-project vervat zitten, worden best gesplitst. Zeker
indien deze clusters niet hydraulisch afhankelijk van elkaar zijn. De opdeling van de
GUP-projecten dient bijgevolg verder gespecifieerd te worden. Voor een specifieke
opsomming van deze projecten verwijzen we naar de lijst opgenomen bijlage van het
advies.

18 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

De stad Kortrijk gaf in november een advies op de signaalgebieden aan het bekkenbureau.
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1.  
2.  
3.  
4.  

Wegens tijdsgebrek werden deze adviezen en voorstellen niet verder meegenomen. Wij
willen als Stad Kortrijk het onderzoek van deze zones toch nog naar voren schuiven gezien
het belang er van. Signaalgebieden zijn gebieden waar mogelijks een tegenstrijdigheid
bestaat tussen de bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem.
Sommige gebieden waar nu geen knelpunten optreden, kunnen wel van grote invloed zijn
op opwaartse of afwaartse watersystemen. Daarom kunnen deze gebieden niet enkel
toegewezen worden op basis van hun overstromingsgevoeligheid.

Er wordt verwezen naar het plan in bijlage (woonuitbreidingsgebied.pdf) voor de groene
zones die wij als stad Kortrijk vooruitschuiven om verder onderzoek uit te voeren. Zie
onderstaand voor opsomming van gebieden:

Lange Munte oost 17 ha stedelijk gebied 425 woningen
Marktstraat 4,7 ha stedelijk gebied 110 woningen
Papeye 4,8 ha buitengebied 70 woningen
Tientjesstraat 1 ha stedelijk gebied 70 woningen
Manpadstraat 4,3 ha buitengebied 65 woningen
Molentjesstraat 2,2 ha buitengebied 33 woningen
Populierenhof 9,6 ha stedelijk gebied 240 woningen
Roeselaarsestraat 2 ha buitengebied 30 woningen
Tombroek 2,5 ha buitengebied 38 woningen
Koninklijkestraat 6,3 ha buitengebied 95 woningen
Lange Munte west 11 ha buitengebied 165 woningen
Lauwsestraat 3,7 ha buitengebied 55 woningen
Sint-Katharinestraat 3,3 ha buitengebied 50 woningen
Zevenkotestraat 5 ha buitengebied 75 woningen
Kruiskouter 11 ha stedelijk gebied 275 woningen
Venning 7,4 ha stedelijk gebied 185 woningen.

 

19 .
Volgend punt op te nemen in het advies van de stad Kortrijk betreffende de ontwerpen van
de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en Maas in openbaar onderzoek.

Adviezen per cluster worden opgenomen in tabel in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Bijlage - ONTWERP_GUP_KORTRIJK.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlage - ONTWERP_HERZ_ZP_KORTRIJK.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlage - woonuitbreidingsgebieden.pdf
Bijlage bij dit besluit: Bijlage - Stroomgebiedbeheerplan_adviezen.xlsx
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Adviezen stroomgebiedbeheerplannen blz. 1/2

GUP / Cluster Deelgemeente Straat Advies / bezwaar

GUP-34022-021 Rollegem Rollegemplaats Actor gemeentelijk ipv actor privé. Uitvoering van dossier voor stad Kortrijk niet haalbaar tegen 2017.

GUP-34022-040 Kooigem Kooigemsestraat 28-30

GUP-34022-051 Kortrijk Morinnestraat 31
GUP-34022-050 Bissegem Hendrik Dewildestraat Private riolering aanwezig, aangesloten op de openbare riolering. Geen verdere ingrepen noodzakelijk.
GUP-34022-050 Heule Deze percelen worden aangesloten ikv bovengemeentelijk dossier 22.260 Disgracht (project in uitvoering).

GUP-34022-050 Heule Bozestraat 42

GUP-34022-050 Kortrijk Iepersestraat 171 - 179

GUP-34022-059 Kortrijk Meiweg

GUP-34022-0787 Kortrijk Beeklaan

GUP-34022-018 Heule Mellestraat

GUP-34022-019 Bissegem Oude Ieperseweg - Waterhoennest

GUP-34022-019 Heule Mellestraat 16
GUP-34022-022 Rollegem Candeléstraat Dit GUP-project dient een lagere prioriteit te krijgen. 

GUP-34022-031 Bellegem Walleweg

GUP-34022-031 Bellegem Kortestraat 2 Ter hoogte van huisnummer Kortestraat 2 zijn geen werken noodzakelijk. Deze woning is reeds aangesloten op de openbare riolering.

GUP-34022-031 Bellegem Zwingelhoek
GUP-34022-024 Rollegem Schreiboomstraat Het GUP-project dient een lagere prioriteit te krijgen. Het dossier dient opgesplitst te worden.

GUP-34022-043 Kooigem Molenstraat

GUP-34022-056 Kortrijk Markebekestraat

GUP-34022-056 Kortrijk Burgemeester Lambrechtlaan
GUP-34022-057 Marke Pontestraat Dit GUP-project dient opgesplitst te worden in deelprojecten (zone ten noorden spoorweg en zone ten zuiden spoorweg).
GUP-34022-057 Marke Kleine Pontestraat Project te schrappen, enkel garages. Kan in functie van verkaveling maar zolang deze er niet is, geen GUP-project te voorzien.

GUP-34022-057 Marke Rekkemsestraat (zijstraat Aardweg)
GUP-34022-057 Kortrijk Wolvendreef De woningen in dit GUP-project zijn reeds privaat aangesloten langs achteren. Deze woningen mogen groen gearceerd worden.

GUP-34022-062 Bissegem Vlaswaagplein 15 Aansluiting van Vlaswaagplein 15 betreft een privaat project. Deze woning kan aangesloten worden op de riolering van het Vlaswaagplein

GUP-34022-062 Bissegem Wevelgemsevoetweg

GUP-34022-062 Bissegem Meensesteenweg

GUP-34022-062 Bissegem Bissegemsestraat

Actor gemeentelijk ipv actor privé. Er dient door stad Kortrijk een DWA-leiding aangelegd te worden om de woningen te kunnen aansluiten 
op de openbare riolering. Uitvoering van dossier voor stad Kortrijk is niet haalbaar tegen 2017.

Deze woning is gelegen in de geplande verkaveling Langwater langs de Morinnestraat. Stad Kortrijk stelt voor om te wachten met de 
aansluiting van deze woning tot de uitvoering van de verkaveling. Mogelijks verdwijnt deze woning ikv uitbouw van de verkaveling.

Kortrijksestraat 136 134 134A - Oude Ieperseweg 9 11
Deze woning is aangesloten op de openbare riolering van de Bozestraat. Stad Kortrijk beschikt over een huisaansluitfiche. GUP-project 
vervalt.
Deze gebouwen zijn aangesloten op de openbare riolering van de Brugsesteenweg, hier zijn geen verdere acties noodzakelijk. GUP-project 
vervalt.
Alle woningen in dit GUP-project zijn aangesloten op de openbare riolering. Het asbuiltplan zal worden bezorgd aan VMM voor 
verduidelijking. GUP-project vervalt.
Dit project wordt in het GUP aangeduid als zowel een gemeentelijk als bovengemeentelijk uit te voeren dossier. Dit project betreft een 
gemeentelijk dossier. Aan te passen in het GUP.
Het aangeduide projectgebied in het GUP is te groot voor uitvoering in één dossier. Er moet onderzoek gedaan worden naar de meest 
optimale oplossing (locatie pompstations, …) om dit project uit te voeren. Betreffende de prioritering van het dossier: Stad Kortrijk kan 
akkoord gaan met de vooropgestelde prioritering van de Sint-Katharinastraat (prioriteit 3), de prioritering voor de rest van de projectzone 
dient achteruit geschoven te worden.
Dit GUP-project betreft een private aansluiting. Dit kan niet gemeentelijk opgelost worden. De bewoners worden aangeschreven voor 
oplossing.
Dit GUP-project betreft een private aansluiting. Dit kan niet gemeentelijk opgelost worden. De woning kan over eigen grond aangesloten 
worden op de openbare riolering. 

Opsplitsing van dossier gewenst. De meest noordelijke groene clusters in de Walleweg dienen afgesplitst te worden van het grote dossier. 
Deze clusters dienen eventueel aangesloten te worden door middel van drukriolering. Opsplitsing van het dossier dient verder onderzocht 
te worden.

Private leidingen in Zwingelhoek zijn uit het GUP-project te halen. Dit betreft geen gemeentelijk dossier maar aansluitingen uit te voeren 
door private actoren.

GUP-project 34022-437 dient samengevoegd te worden met GUP-project 34022-043. Deze dossiers kunnen niet afzonderlijk uitgevoerd 
worden.
Dit GUP-project moet worden opgesplitst in verschillende deelprojecten. De werken in de Markebekestraat ten westen van de kruising met 
de Markebeke zijn af te splitsen van de rest. Ook het GUP-project in de Karel Graaf de Goedelaan dient afgesplitst te worden van de rest. 
Opmerking: Het dossier in de Karel Graaf de Goedelaan zal een moeilijk dossier worden door de vele technische moeilijkheden 
(aanwezigheid grote watertoevoerleiding, aanwezigheid keldergarages, aanwezigheid ingekokerde beek, ...). Prioriteit 10+ te voorzien voor 
dit project.
Dit GUP-project betreft een project binnen het dossier Kortrijk Weide. Kortrijk Weide wordt op korte termijn ontwikkeld. Te schrappen uit 
de GUP-projecten.

Dit GUP-project betreft een private aansluiting, kan bijgevolg niet uitgevoerd worden als een gemeentelijk dossier. Aardweg nummer 4 zou 
al aansluiting hebben op de openbare riolering. Wordt verder onderzocht.

Er loopt een gepland Aquafindossier langs dit gebouw. De groene cluster dient via dit dossier opgenomen te worden op de openbare 
riolering. Project te schrappen.
Betreft een private aansluiting. GUP-project niet aan te duiden als gemeentelijk dossier. De afvoer van deze woningen/gebouwen wordt op 
heden ook voorzien door private riolering.
Deze woningen zijn aangesloten op de openbare riolering (er zijn rioolaansluitfiches beschikbaar). Deze zone is bijgevolg te verwijderen uit 
het GUP-project.
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Adviezen stroomgebiedbeheerplannen blz. 2/2

GUP-34022-066 Heule Dorpscentrum en omgeving
GUP-34022-067 Heule Kromme Olm, Vlasmolenstraat GUP-project Vlasmolenstraat te splitsen in functie van de geplande verkaveling.
GUP-34022-067 Heule Hoge dreef De Hoge Dreef is reeds gerioleerd. Gracht af te koppelen naar Heulebeek.

GUP-34022-076 Heule Steenstraat
GUP-34022-0179 Heule Steenstraat Zelfde omranding als dossier 34022-017. Contouren van GUP-projecten dienen herzien te worden.
GUP-34022-0437 Kooigem Hoogplaatsstraat Overlapping met GUP-project 34022-043. Contouren van GUP-projecten dienen herzien te worden.
GUP-34022-026 Bellegem Munkendoornstraat en Einde Munkendoornstraat GUP-project 34022_026 is op te splitsen. Verschillende clusters in het projectgebied zijn hydraulisch onafhankelijk van elkaar.

GUP-34022-036 Aalbeke Prijsbergstraat
GUP-34022-039 Kooigem Uilbosstraat Het project in de Uilbosstraat is af te splitsen van het dossier in de Doornikserijksweg.

GUP-34022-054 Kortrijk Gentsesteenweg  68

GUP-34022-054 Kortrijk Deerlijksestraat 16

GUP-34022-054 Kortrijk Gentsesteenweg 131

GUP-34022-029 Kortrijk Doornikserijksweg 51 en 49

GUP-34022-068 Heule Izegemsestraat en andere (ten noorden R8)
GUP-34022-074 Aalbeke Moeskroensesteenweg GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten. Opsplitsing te onderzoeken.

GUP-34022-063 Bissegem Rietput Indien mogelijk wenst stad Kortrijk dit GUP-project een  hogere prioriteit te geven - samen uit te voeren met GUP-project 34022_0637

GUP-34022-0637 Bissegem Driekerkenstraat Indien mogelijk wenst stad Kortrijk dit GUP-projecten een hogere prioriteit te geven - samen uit te voeren met GUP-project 34022_063

GUP-34022-051 Kortrijk Oudenaardsesteenweg - Maandagweg
GUP-34022-065 Heule Wittestraat Stad Kortrijk wenst dit GUP-project een hogere prioriteit te geven wegens slechte staat van de riolering in de Wittestraat.
GUP-34022-020 Aalbeke Schreiboomstraat - Moeskroensestraat Dit GUP-project dient gesplitst te worden in verschillende deeldossiers.
GUP-34022-080 Aalbeke Talpenhoekstraat 32 Deze woning is langs achteren aangesloten op de openbare riolering in de Rechtendale. Woning 33 zou nog niet aangesloten zijn.
GUP-34022-006 Aalbeke Moeskroensesteenweg Dit GUP-project dient gesplitst te worden. Het meest opwaartse deel wordt nu nog niet meegenomen in het geplande project.
GUP-34022-025 Rollegem Einde Munkendoornstraat GUP-project dient verder opgesplitst te worden. Project kan niet in één geheel uitgevoerd worden.
GUP-34022-032 Bellegem Manpadstraat Er werd riolering in de weg aangelegd. Dit project betreft geen gemeentelijk GUP. GUP-project kan geschrapt worden.
GUP-34022-034 Aalbeke Brumierstraat Er dient een andere oplossing voorzien te worden voor dit dossier. Project te herbekijken. Aansluiting via Menen?
GUP-34022-044 Marke Sint-Anna Dossier op te splitsen in verschillende deeldossiers. Tankstation langs E17 is reeds aangesloten op de openbare riolering.
GUP-34022-048 Kortrijk Munkendoornstraat GUP-project overlapt met andere dossiers. Project ook op te splitsen in deeldossier. Verder te onderzoeken.
GUP-34022-049 Kortrijk Bosstraat - Panoramaweg GUP-project is op te splitsen in verschillende deeldossiers. Verder te onderzoeken.
GUP-34022-077 Kortrijk Vercruysses Poortje Deze woningen zijn aangesloten via private riolering op de openbare riolering. GUP-project kan geschrapt worden.
GUP-34022-002 Aalbeke Schorbeekstraat 86 - 88 -90 Woningen vermoedelijk al aangesloten op de openbare riolering. Wordt onderzocht door stad Kortrijk

GUP-34022-019 Bissegem Oude Ieperseweg 145 - 143
GUP-34022-050 Heule Vier Linden 50 -52 Aansluiting uit te voeren door private actor. Geen gemeentelijk dossier. Aansluiting wordt onderzocht.
Cluster 207-112 Aalbeke Brumierstraat 2 Groene cluster 207-112 dient rood ingekleurd te worden wegens gewijzigde beleidskeuzes in de ontwikkeling LAR.
Cluster 012-4109 Kortrijk Bruyningestraat Onduidelijk in welke cluster het perceel valt. Leidt tot betwistbare situaties over het al dan niet plaatsen IBA
Cluster 012-536 Kortrijk Bruyningestraat Cluster te herzien ikv overlap. Zie opmerking cluster 012-4109

Cluster 012-652 Kortrijk Abdijkaai 16 Het sluiswachtershuisje werd aangesloten op de Aquafincollector binnen het dossier 20.141 collector Leie zuid. Kleur cluster is  te wijzigen.

GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten. Stad Kortrijk wenst de streng langs de Heulebeek op te nemen als een 
bovengemeentelijk dossier (ikv advies herzien overname punten). De heraanleg Heuleplaats mag naar voren geschoven worden in prioriteit 
(prioriteit 1).

GUP-project 34022_076 heeft een grote overlap met project 34022-017 en 34022-018. Contouren van deze GUP-projecten dienen herzien 
te worden.

Mogelijkheid dient onderzocht te worden om riolering op openbaar domein te plaatsen. Stad Kortrijk gaat in eerste instantie niet akkoord 
met aanleg op privaat domein (zie aanduiding tracé op GUP).

Deze woning is reeds aangesloten op de openbare riolering van de Gentsesteenweg. Dit deelproject dient bijgevolg geschrapt te worden uit 
het GUP.
Deze woning is via private riolering aangesloten op de openbare riolering van de Deerlijksestraat. Dit deelproject bijgevolg geschrapt te 
worden uit het GUP.
GUP-project op te nemen als project met private actor, deze aansluiting kan niet uitgevoerd worden door middel van een gemeentelijk 
dossier.
Deze woningen zijn aangesloten ikv het uitgevoerde rioleringsproject in de Doornikserijksweg. Project mag geschrapt worden. 
Huisaansluitfiches zijn beschikbaar.
GUP-project op te splitsen in verschillende deelprojecten Sommige zijstrengen van dit GUP-project dienen door een private actor 
aangesloten te worden. Opsplitsing te onderzoeken.

GUP-project op te splitsen in verschillende deeldossiers. De aangeduide woning  in de Maandagweg werd reeds aangesloten op riolering 
(deze aansluiting dient bijgevolg uit het GUP verwijderd te worden + gewijzigde inkleuring op het zoneringsplan).

Aansluiting in onderzoek wegens gewijzigde beleidskeuzes. Clusters worden mogelijks rood ingekleurd. Er wordt info opgevraagd bij 
bewoners.
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Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein

17 2014_GR_00319 LAR-zuid - Ontwikkeling transportzone
LAR-zuid en realisatie prioritaire
openruimteprojecten - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
De transportzone LAR-zuid wordt ontwikkeld. Op het Kortrijkse deel van dit terrein zal het
nieuwe distributiecentrum van de Groep Van Marcke worden gebouwd. Dit wijzigt de
ruimtelijk-economische structuur van de stad en heeft gevolgen voor de reconversie van de
Mewaf-site (Watermolenstraat) en de site Van Marcke (Weggevoerdenlaan). Tegelijk
versterkt de stad de open ruimte op haar grondgebied, onder meer door de realisatie van
een aantal strategische groengebieden. Hiervoor worden samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met de ontwikkelaar van LAR-zuid en met Natuurpunt. Om de realisatie van het
Ghellinckpark te verzekeren, worden ook de afspraken tussen de stad en het OCMW
vastgelegd. Omdat het ruimtelijk structuurplan van de stad aan actualisatie toe is en om de
uitvoering van alle deelprojecten mogelijk te maken, wordt tegelijk beslist over het in
herziening stellen van dat beleidskader.

Beschrijving

Aanleiding en context
De Vlaamse Regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ goedgekeurd. Dat plan maakt de zuidelijke
uitbreiding van de bestaande LAR-transportzone met ongeveer 30 hectare mogelijk.
Ongeveer de helft van het geplande bedrijventerrein ligt op het grondgebied van de stad
Kortrijk. De andere helft en de aan te leggen ontsluitingsweg liggen op het grondgebied
van de stad Menen.

Het gebied ‘LAR-zuid’ is sinds 1 juli 2007 definitief bestemd als regionaal bedrijventerrein
voor transport. Dat gebeurde na een bijkomend alternatievenonderzoek dat in opdracht
van de Vlaamse Regering werd uitgevoerd en waaruit bleek dat andere uitbreidingsopties
voor de bestaande LAR-transportzone niet significant beter scoorden dan de voorziene
zuidelijke uitbreiding. Tegen de beslissing van de Vlaamse Regering – m.i.v. het
alternatievenonderzoek – hebben omwonenden een burgerlijke procedure gevoerd. Die
procedure werd midden 2012 beslecht door het Hof van Beroep in Gent. De Vlaamse
Regering werd daarbij in het gelijk gesteld. Tegen die beslissing is er geen cassatieberoep
meer ingesteld.

Nieuwe legislatuur
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De stad Kortrijk heeft bij het begin van de huidige legislatuur – eind 2012 – aangegeven
dat ze LAR-zuid niet wenste te ontwikkelen. Die beleidskeuze is ingegeven door twee
bezorgdheden.

Ten eerste vindt de stad dat nieuwe multimodale transportzones best gekoppeld kunnen
worden aan waterwegen. Hierover is een onderzoek lopende bij de POM West-Vlaanderen,
Waterwegen en Zeekanaal NV, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de
intercommunale Leiedal. Daarnaast is de stad van oordeel dat de open ruimte in de regio
bedreigd is en dat de kansen voor natuurontwikkeling eerder beperkt zijn.

Nieuwe feiten

Op 23 juni 2014 is duidelijk geworden dat de stad Menen haar gedeelte van de
transportzone zou laten realiseren door een private ontwikkelaar, m.n. Global Development
Solutions. Die ontwikkelaar had op dat moment een akkoord met alle grondeigenaars op
het Meense deel van LAR-zuid. Op het persmoment in Menen in juni werd gealludeerd op
de mogelijke komst van een groot bedrijf naar de site LAR-zuid. Het was een publiek
geheim dat het bedrijf in kwestie de Groep Van Marcke betrof.

De stad Kortrijk heeft akte van genomen van deze wending in het dossier. De stad is op
dat moment gestart met het in kaart brengen van de consequenties en beleidsopties als
gevolg van de plannen in Menen. De stad heeft daarbij in de zomer o.a. een extern
juridisch advies ingewonnen.

Uit de analyse is gebleken dat de stad Kortrijk – gegeven de nieuwe feiten op grondgebied
Menen – niet langer in de mogelijkheid is om de realisatie van LAR-zuid tegen te houden.
Die vaststelling geldt ook voor het Kortrijkse deel van de geplande transportzone.

Daarnaast waren er steeds meer indicaties dat er ook onderhandelingen liepen tussen de
ontwikkelaar en eigenaars van gronden op het Kortrijkse deel van LAR-zuid. Ook de
plannen van de Groep Van Marcke voor de bouw van een nieuw distributiecentrum op de
transportzone werden concreter.

Argumentatie
Naar een nieuwe visie op open ruimte, natuurontwikkeling en ruimte voor
ondernemers

De nieuwe feiten die hierboven werden geschetst, nemen niet weg dat er een antwoord
moet komen op de bezorgdheden die aan de basis van de beleidskeuze lagen om LAR-zuid
niet te ontwikkelen. Er wordt verder gewerkt aan een visie op watergebonden logistiek in
de regio. Daarnaast – en dit is fundamenteel – is er nood aan een nieuwe visie op open
ruimte, natuurontwikkeling en ruimte voor ondernemers en moet een aantal projecten
versneld uitgevoerd worden.

Directe gevolgen realisatie LAR-zuid voor andere stadsdelen

De Groep Van Marcke zal haar nieuwe distributiecentrum bouwen op de transportzone
LAR-zuid. De huidige activiteiten van de groep in Kortrijk zijn verspreid over drie sites
waarvan de Weggevoerdenlaan en de Watermolenstraat (de zgn. ‘Mewaf-site’) de
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belangrijkste zijn. Door de herlokalisatie van de distributieactiviteiten naar LAR-zuid, komt
de site aan de Weggevoerdenlaan (ca. 17 hectare) grotendeels vrij voor reconversie. Ook
de ontwikkelingsopties voor de Mewaf-site (ca. 15 hectare) en de Bissegemsestraat (ca. 2
hectare) veranderen hierdoor en moeten herbekeken worden.

Voor elk van de drie sites wordt een plan van aanpak uitgewerkt met als doel een snelle en
gerichte economische reconversie ervan. Het is nog niet duidelijk wie zou instaan voor de
reconversie. Het is mogelijk dat Leiedal die ontwikkeling op zich neemt. Het is even goed
mogelijk dat dit door een private actor gebeurt. Voor de twee grootste sites is de opmaak
van een verkennende studie wenselijk. Leiedal kan daarin een rol opnemen. In overleg met
de Groep Van Marcke wordt bekeken hoe dit het best wordt aangepakt.

De reconversieplannen worden ingebed in het stedelijk beleidsplan ‘Ruimte voor
ondernemers’ dat in voorbereiding is. Dat beleidsplan wordt opgemaakt door de stad en
wordt afgestemd op de regionale visie die eind dit jaar door Leiedal wordt gefinaliseerd.

Ruimtebehoefte bij ondernemers

Volgens de recentste cijfers van de POM West-Vlaanderen is er in het Resoc-gebied
Zuid-West-Vlaanderen een tekort aan bouwrijpe gronden voor ondernemers, in het
bijzonder voor KMO’s. Volgens diezelfde cijfers is er in de regio een overschot aan
bestemde terreinen.

Op het grondgebied Kortrijk zijn er vier initiatieven lopende voor het creëren van bouwrijp
aanbod, namelijk de uitbreiding van Kortrijk Noord, de realisatie van LAR-zuid en de
ontwikkeling van de KMO-zone Torkonjestraat en de reconversie van de Emdeka-site in
Bellegem. Het gaat in drie van de vier gevallen om greenfield-ontwikkeling.

Het ruimtelijk structuurplan voorziet daarnaast nog in drie potentiële KMO-ontwikkelingen:
Venning (3 ha), Kruiskouter (11 ha) en onbebouwde deel van de Mewaf-site (4 ha). Door
de herschikkingen binnen de gronden van de Groep Van Marcke, wordt het mogelijk om de
ruimtebehoefte voor ondernemers te beantwoorden door middel van zuivere reconversie
en vervalt de nood om hiervoor nieuwe open ruimte op te offeren.

De realisatie van LAR-zuid leidt er dus toe – door de koppeling met de herschikkingen
binnen de Groep Van Marcke – dat de stad het zwaartepunt van de economische
ontwikkelingen kan verschuiven van greenfields naar reconversieprojecten. Hierdoor
vervalt de noodzaak om op de Venning en de Kruiskouter open ruimte in te nemen.

Bescherming van open ruimte en bijkomende natuurontwikkeling

Om de open ruimte op de Kruiskouter en de Venning blijvende bescherming te kunnen
bieden, moeten de bestemmingen van die twee gebieden gewijzigd worden. Elke
bestemmingswijziging moet bovendien kaderen in het ruimtelijk structuurplan van de stad.
Dat structuurplan dateert van 2007 en moet partieel herzien worden om deze opties te
kunnen realiseren. De gedeeltelijke herziening van het structuurplan zal bovendien
rekening moeten houden met het dreigende overaanbod op het vlak van wonen en met de
ruimtebehoefte voor ondernemers zoals bepaald door de POM West-Vlaanderen.
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Prioriteiten volgens Natuurpunt Kortrijk

De stad wil daarnaast de natuurontwikkeling op haar grondgebied versterken. Aan
Natuurpunt Kortrijk werd gevraagd welke projecten zij vanuit haar expertise prioritair acht.
Natuurpunt Kortrijk heeft op 4 september 2014 een prioriteitennota overgemaakt aan het
stadsbestuur. Daarin worden vier prioritaire groenprojecten naar voor geschoven:
Leiemeersen-Kruiskouter, het Ghellinckpark, de uitbreiding van het groengebied Venning
en tot slot de Vlasakker. Die vier projecten zijn – met uitzondering van de uitbreiding van
het groengebied ‘Venning’ – niet voorzien op de meerjarenbegroting van de stad. De
Vlasakker wordt niet weerhouden omdat er op dit ogenblik teveel onduidelijkheid is over de
toekomst van dit gebied en omwille van het strategische belang van de site.

Leiemeersen-Kruiskouter

De Leiemeersen in Bissegem maken deel uit van de ecologisch waardevolle Leievallei en
zijn sinds 1977 grotendeels bestemd als natuurgebied. Bij de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 2006 is het gebied uitgebreid en is het onderdeel
geworden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het gebied is quasi volledig in
landbouwgebruik. De stad wil de ecologische waarde van het gebied verhogen en wil
hiervoor de gronden in dit natuurgebied verwerven.

Het natuurgebied Leiemeersen maakt deel uit van een enclave van ongeveer 50 hectare
open ruimte op de grens tussen Kortrijk en Wevelgem. Dit ruimere gebied wordt de
‘Kruiskouter’ genoemd. De open ruimte is er bedreigd. Deels omwille van bepaalde
bestemmingen; het gebied is naast agrarisch gebied en natuurgebied deels bestemd als
woonuitbreidingsgebied (9 ha) en deels als onbebouwd woongebied (4 ha). Deels omwille
van het ontwikkelingsperspectief in het structuurplan van de stad Kortrijk waarin de
realisatie van een KMO-zone voorzien is en omwille van de potentiële expansieruimte die er
is voor de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Wevelgem-zuid.

Voor het gebied Leiemeersen-Kruiskouter wordt een plan van aanpak uitgewerkt m.h.o. de
bescherming van de open ruimte en het verhogen van kansen voor natuurontwikkeling. Dit
gebeurt in nauw overleg met de betrokken eigenaars, de gemeente Wevelgem en de
landbouw- en natuursector. Voor de realisatie van het natuurgebied Leiemeersen kan
beroep gedaan worden op het op te richten groenfonds (zie verder).

Ghellinckpark en hoeve Armengoed

Het Ghellinckpark is een voormalig woonuitbreidingsgebied dat bij de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied in 2006 herbestemd is tot randstedelijk groengebied. Het centrale
gedeelte heeft een oppervlakte van 9 hectare en is voor ongeveer de helft in eigendom
van het OCMW Kortrijk. Aan de zuidkant van het gebied bevindt zich de hoeve
‘Armengoed’. Die hoeve en het erf zijn in 2003 gedeeltelijk beschermd als monument. Ook
de hoeve is in eigendom van het OCMW, net zoals een deel van de aanpalende gronden
waarop woonontwikkeling mogelijk is.

De realisatie van het Ghellinckpark wordt naast de Leiemeersen-Kruiskouter het tweede
prioritair openruimteproject in de stad. Ook voor dit gebied wordt een plan van aanpak
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voorbereid en kan er beroep gedaan worden op de middelen in het op te richten
groenfonds. Aangezien de pacht van de OCMW-gronden en -panden dit jaar beëindigd
wordt en een nieuwe invulling van de hoeve zich opdringt, moet er versneld werk gemaakt
worden van de realisatie van dit deel van het gebied.

De bestemming van de gronden naast de hoeve is op dit moment bepaald door het BPA
‘Vijf Wegen’. Dat plan dateert van 1956 en bepaalt dat het gebied bestemd is voor sociale
huisvesting. De stad wil het ontwikkelingsperspectief van deze gronden wijzigen en in
overeenstemming brengen met de stedelijke beleidslijn sociaal wonen zoals goedgekeurd
op de gemeenteraad van 10 maart 2014. Het aandeel sociale woningen wordt er bijgevolg
bepaald op 25%. Hiervoor wordt de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan
'Ghellinckpark en omgeving' opgestart. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan een
optimale afwerking ten opzichte van het aanpalend groengebied en de aanpalende hoeve
'Armengoed'. Het is de bedoeling om de hoeve en het bijhorend erf een invulling te geven
die een meerwaarde vormt voor het Ghellinckpark.

Groenfonds en samenwerkingsovereenkomsten met Natuurpunt en de ontwikkelaar van
LAR-zuid

Om de realisatie van de twee prioritaire openruimteprojecten te waarborgen en te
versnellen wordt door de stad een groenfonds opgericht. Dit groenfonds komt bovenop de
voorziene middelen in de meerjarenbegroting voor groenprojecten en zal op termijn 1,3
miljoen euro omvatten.

Het groenfonds wordt gezamenlijk beheerd door de stad Kortrijk en door Natuurpunt. Die
twee partijen beslissen samen en in consensus over de besteding van de middelen in het
fonds conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst die wordt afgesloten
tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt Beheer vzw.

De middelen in het groenfonds zijn afkomstig van de realisatie van het Kortrijkse deel van
de transportzone LAR-zuid. De ontwikkelaar – Global Development Solutions – staat in voor
de financiering van het fonds met 700.000 euro voordat de realisatie van de transportzone
aangevat wordt. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de
stad en de ontwikkelaar waarin onder meer bepaald is dat die middelen uitsluitend
bestemd zijn voor de realisatie van groengebieden. De stad Kortrijk staat borg voor de
verdere aanvulling van het groenfonds met 600.000 euro. Die middelen zullen afkomstig
zijn van de ontwikkeling van het Kortrijkse deel van LAR-zuid.

De financiering van het groenfonds is gekoppeld aan de realisatie van de transportzone en
de bouw van het nieuwe distributiecentrum van  de Groep Van Marcke. De timing van die
twee ontwikkelingen moet nog precies worden bepaald en is momenteel het voorwerp van
verdere besprekingen tussen de stad Kortrijk, de stad Menen, de ontwikkelaar van
LAR-zuid en de Groep Van Marcke. Alle actoren streven naar een snelle en rechtzekere
ontwikkeling.

Omdat het groenfonds nog niet operationeel is en de timing ervan op dit ogenblik nog niet
vast staat, kunnen de OCMW-gronden in het Ghellinckpark worden verworven met
middelen die op vandaag voorzien zijn op de meerjarenbegroting. De gronden worden
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door de stad aangekocht aan de waarde van groengebied, m.n. aan 35.000 euro/ha. Het
OCMW Kortrijk staat in voor het betalen van de eindepachtvergoeding.

Realisatie LAR-zuid

Om een kwalitatieve en snelle realisatie van de transportzone LAR-zuid en van het nieuwe
distributiecentrum van de Groep Van Marcke te verzekeren, heeft de stad Kortrijk een
projectgroep samengesteld. De ontwikkeling van de transportzone is een
gemeentegrensoverschrijdend project. Daarom worden er in de projectgroep zowel
vertegenwoordigers van de stad Kortrijk als vertegenwoordigers van de stad Menen
opgenomen.

De projectgroep is een technische werkgroep die bestaat uit experten van de stad Kortrijk
en de stad Menen en uit vertegenwoordigers van de ontwikkelaar en de Groep Van
Marcke. De projectgroep koppelt telkens terug naar de politieke mandatarissen en staat in
voor de afstemming met andere betrokken besturen en instanties.

Het is essentieel dat de transportzone op een kwalitatieve en hoogwaardige manier wordt
ingericht. Ook die aspecten worden via de projectgroep opgevolgd. De ontwikkelaar heeft
de verplichting om bij de toekomstige vergunningsaanvragen een inrichtingsstudie te
voegen waarin hierover meer duidelijkheid wordt gegeven. Die inrichtingsstudie is in
voorbereiding en vormt nog het voorwerp van een latere vergadering van de projectgroep.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en besluit van de Vlaamse Regering houdende
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening
regionaalstedelijk gebied Kortrijk' van 20 januari 2006.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van artikel 2.1.15 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(beslispunt "partiële herziening ruimtelijk structuurplan").

Het CBS is bevoegd op basis van artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(beslispunt "opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ghellinckpark en omgeving'").

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Geen visum vereist voor principiële beslissingen tot aankoop van de OCMW-gronden.
Het Groenfonds dat wordt opgericht (cfr. samenwerkingsovereenkomst stad
Kortrijk-Natuurpunt Beheer vzw en samenwerkingsovereenkomst stad
Kortrijk-Global Development Solutions) zal resulteren in bijkomende
investeringsmiddelen voor de geplande groenprojecten Ghellinckpark, Leiemeersen en
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Venning. 700.000 euro is afkomstig van de ontwikkelaar en is rechtstreeks gekoppeld
aan de samenwerkingsovereenkomst. De stad staat borg voor 600.000 euro bijkomende
middelen t.g.v. de realisatie van LAR-zuid. De verdere uitwerking m.i.v. een
gedetailleerde timing hiervan vormt het voorwerp van een afzonderlijke beslissing die
uiterlijk eind 2015 wordt genomen aangezien die afhankelijk is van het tijdspad voor de
realisatie van LAR-zuid.

Adviezen

Yves Vanneste
Advies: Automatisch ingetrokken

Visum van de financieel beheerder
Visum: Geen visum noodzakelijk

Motivering: iov Petra Verhenne

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Akte te nemen van de nota “prioritair te ontwikkelen natuurgebieden in Kortrijk” van
Natuurpunt Kortrijk d.d. 4 september 2014.

2 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Global Development Solutions bvba
d.d. 22 oktober 2014 goed te keuren.

3 .
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Natuurpunt Beheer vzw d.d. 13
november 2014 goed te keuren.

4 .
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk zoals goedgekeurd door de deputatie op
26 april 2007 partieel te herzien voor de thema’s wonen, open ruimte en ondernemen
minstens m.h.o. de realisatie van alle elementen vermeld in deze nota.

5 .
Akte te nemen van de intentie van het OCMW Kortrijk om de hoeve Armengoed met
bijhorend erf met als perceelsnummers Kortrijk, 5e afdeling sectie A nrs. 195b en 197c te
vervreemden. Daarbij moet de nieuwe invulling van de hoeve in samenhang bekeken
worden met de geplande inrichting van het aanpalend groengebied en moeten de hoeve
en het erf ingepast worden in deze ontwikkeling. Een (semi-)publieke functie voor de
hoeve en het erf biedt hiervoor de beste kansen.

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

Principieel akkoord te gaan met de aankoop van de percelen van het OCMW Kortrijk
gelegen in het Ghellinckpark met als perceelnummers Kortrijk, 5e afdeling sectie A nrs.
191b, 192a en 194a voor 156.643 euro, vrij van gebruik en onder voorbehoud van het
verkrijgen van een gunstig visum van het Aankoopcomité en dit uiterlijk in 2016.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: bestemmingsplan lar zuid - informatief.pdf
Bijlage bij dit besluit: voorschriften lar zuid - informatief.pdf
Bijlage bij dit besluit: prioriteiten NP - ondertekend.pdf
Bijlage bij dit besluit: overeenkomst natuurpunt.pdf
Bijlage bij dit besluit: swo global development solutions - ondertekend.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20140813 - advies publius - realisatie lar-zuid.pdf
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Prioritaire groenprojecten volgens Natuurpunt Kortrijk
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Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw
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Samenwerkingsovereenkomst Global Development Solutions bvba
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Niet digitale bijlagen:
Informatieve presentatie voor de raadscommissie op 12 november 2014, digitaal bezorgd
aan de raadsleden van raadscommissie 2 als bijlage bij het verslag van die commissie.

Bouwen, Milieu en Wonen

18 2014_GR_00301 Vk 1220 Rekollettenstraat-Gasstraat -
Wegenis - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De Groep Huyzentruyt nv. heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de
voormalige drankencentrale Degryse, gelegen op Overleie, hoek
Gasstraat-Rekollettenstraat. De bouwplaats is een onderdeel van de site Dekien,
opgenomen in het ontwikkelingskader Leieboorden. De bestaande ambachtelijke
bebouwing wordt gesloopt, en vervangen door woonkavels. De verkaveling voorziet langs
de Rekollettenstraat 8 kavels voor aaneengesloten ééngezinswoningen en 3 kavels voor
meergezinswonen met in totaal max. 30 appartementen. Dwars op de Rekollettenstraat
wordt een nieuwe straat aangelegd, waarlangs 11 kavels voor aaneengesloten
ééngezinswoningen worden voorzien. De verkaveling voorziet een nieuwe weg. De
verkaveling wordt vergund door het College van Burgemeester en schepenen, het
rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis moet worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context
Het studiebureau Cnockaert nv. heeft, in opdracht van de Groep Huyzentruyt nv. het
rooilijnplan en grondoverdrachtsplan voor de verkaveling 1220 Rekollettenstraat-Gasstraat
opgemaakt.  Op de plannen zijn de ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het
openbaar domein aangeduid.

De voormalige eigendom drankencentrale Degryse, met een oppervlakte van 4440m², is
gelegen op de hoek Gasstraat-Rekollettenstraat en maakt deel uit van de site De Kien,
opgenomen in het ontwikkelingskader Leieboorden.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

Volgens het gewestplan Kortrijk ( KB 04.11.1977 en latere wijzigingen ), is de aanvraag
gelegen in een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van
artikel 5.1.0 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.

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

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en
bepalingen van het gewestplan.

De aanvraag is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening
regionaalstedelijk gebied Kortrijk, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van
20.01.2006.

Voor dit perceel is geen specifieke bestemming in het uitvoeringsplan toegekend. Bijgevolg
blijft de bestemming volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen)
van kracht.

De aanvraag is niet begrepen binnen de grenzen van een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA).

De bouwplaats is gelegen langs de Leie. Voor de nieuwe Leieboorden werd het
Ontwikkelingskader Leieboorden opgemaakt, goedgekeurd in de GR van 09.05.2011.

De bouwplaats is gelegen binnen de contouren van het Wijkontwikkelingsplan Overleie,
goedgekeurd in de GR van 04.07.2011.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning
en verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 13.08.2014
tot 11.09.2014.

Er werd 1 collectief bezwaarschrift, ondertekend door 3 omwonenden ingediend.

Het bezwaarschrift werd ingediend binnen de gestelde termijn en is bijgevolg ontvankelijk.

Het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat:

De voorziene bebouwing is te hoog, met als gevolg: 

Geen zonlicht,
Schaduwvorming,
Slecht renderende PV-installatie,
Ontnemen van uitzicht,
Schending van privacy.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de
verkavelingsaanvraag omtrent deze bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen: De
bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg
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ontvankelijk. Het bezwaarschrift  is ongegrond, omwille van de overwegingen gemaakt in
het kader van de verkavelingsaanvraag, nl.: 

'De verkaveling voorziet langs de Rekollettenstraat 8 kavels voor aaneengesloten
ééngezinswoningen, bestaande uit 3 bouwlagen met plat dak, en 3 kavels voor
appartementen, met een bouwvolume van 4 bouwlagen met plat dak. De
appartementsvolumes zullen afgebouwd worden met 3 bouwlagen en plat dak en zullen
aansluiten op de aanpalende bebouwing, zoals weergegeven in de bijgaande
volumesimulatie. De voorziene bouwvolumes sluiten aan in het bestaande straatbeeld dat
bestaat uit aaneengesloten bebouwing met 2 à 3 bouwlagen al dan niet afgewerkt met een
hellend of plat dak. De bestaande drankencentrale is een relatief lage bebouwing, die bijna
het volledige perceel bezet. De nieuwbouw zal hoger zijn maar heeft dezelfde schaal als de
bestaande bebouwing in de omgeving. Het ontwerp sluit aan bij de bestaande bebouwing

  en integreert zich in deze stedelijke woonomgeving. De Rekollettenstraat heeft een
breedte van +-12m en tov. de percelen van de bezwaarschrijvers heeft de straat een
breedte van +- 15m. de gevraagde bouwvolumes zijn in relatie tot de bestaande
straatbreedte. De impact op de bestaande omgevende bebouwing zal minimaal zijn.  Dit
bezwaar is ongegrond.'

Adviezen:

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met
datum 26.05.2014 en referentie AB/2014/260 is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 05.08.2014 en referentie
BVK/U1400525 is gunstig met voorwaarden.

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum
05.08.2014 en referentie 4.002/34022/99.351 is gunstig.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer
Hoofdbestuur met datum 09.09.2014 en referentie WT 2014 G 0733 is gunstig met
voorwaarden.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 18.09.2014 en referentie
2014-0175 is gunstig met voorwaarden.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 06.08.2014 is gunstig met
voorwaarden.

Argumentatie
De verkaveling 1220, , ingediend door De Groep Huyzentruyt nv., betreft een gemengd
woonproject en voorziet de realisatie van 19 kavels voor eengezinswoningen en 3 kavels
voor meergezinswoningen met in totaal max.30 appartementen. 

 De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, en vervangen door woonkavels. De
verkaveling voorziet +-49 woongelegenheden op een terrein van 4440m².
(110woningen/ha).
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 De verkaveling maakt deel uit van de site De Kien, en is in overeenstemming met de visie
ontwikkeld in het masterplan Leieboorden.

Circulatie:

Het ontwerp realiseert, naast de afwerking van de bestaande straatwand ook nieuwe
wegenis in de vorm van een woonerf. De kavels lot 1-11 voor aaneengesloten
ééngezinswoningen worden langs een nieuwe weg loodrecht op de Rekollettenstraat
gerealiseerd. In de aanvraag is deze insteek een doodlopende weg, die in de volgende fase
zal doorgetrokken worden. De weg heeft een breedte van 12m en wordt aangelegd in de
vorm van een woonerf. De weg wordt uitgevoerd in cementbetonplaten met plantvakken
voor gazon met hoogstammen. 

De aanleg kadert binnen het ontwerp van het volledige gebied De Kien. De aanleg van het
openbaar domein binnen deze zone werd verfijnd in een workshop, georganiseerd door de
stad en Leiedal, onder leiding van landschapsarchitect Jordi Farrando.

groenvoorzieningen:

 De groenvoorziening, nl.de voorziene gemeenschappelijke tuin, maakt deel uit van een
overkoepelend plan waarvan de basis is weergegeven op de plannen van de workshop. Het
beplantingsplan zal verder worden uitgewerkt in de 2de fase van deze verkaveling. De
bestaande industriële site wordt volledig ontpit en vervangen door woonverkaveling met
woningen met tuin en een gemeenschappelijke tuin.

De waterbuffering:

De verkaveling moet voldoen aan de gewestelijke en stedelijke hemelwaterverordening, die
van toepassing is op de aanleg van rioleringen en waterbuffering. De waterbuffering wordt
gerealiseerd in de centrale groenzone, in de vorm van een wadi met drainering, waarbij
het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt.

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

 De parkeerbehoefte zal opgevangen worden op de aanpalende site van De Kien volgens
de intentieverkaveling in bijlage bij de verkavelingsaanvraag. Er worden 1,33
parkeerplaatsen per woongelegenheid voorzien, zoals voorzien in de algemeen
stedenbouwkundige verordening.

Algemene conclusie:

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende
groenelementen, De aanleg kadert binnen het ontwerp van het volledige gebied De Kien.
De aanleg van het openbaar domein binnen deze zone werd verfijnd in een workshop,
georganiseerd door de stad en Leiedal, onder leiding van landschapsarchitect Jordi
Farrando.

Hieraan gekoppeld moet de rooilijn goedgekeurd worden. Het is de bevoegdheid van het
College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over de
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verkavelingsaanvraag. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een
beslissing te nemen over het rooilijnplan.

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

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

.§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stukArt. 4.2.15
grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare
constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op
plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen
voor de aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie.

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

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

-      de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing
daarvan;

-      het wijzigen van het reliëf van de bodem;

-      het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

-      het afbreken van constructies. 

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat
betreft de handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige
vergunningsplicht voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 
De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die
onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat
de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

-Het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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1.  

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd
op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Inzake het stratentracé

- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen woonerf loodrecht op de
Rekollettenstraat, zoals voorgesteld op het rooilijnplan, opgemaakt door het studiebureau
Cnockaert nv.;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen:

De inrichting zal verder verfijnd worden in een inrichtingsplan verbonden aan de
overeenkomst met de stad.

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

- de kosteloze afstand van de gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het
openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen ;

- de uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis-
en rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en
F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;

- de richtlijnen zoals opgelegd in het advies van team Planning & Openbaar Domein 
met datum 18.09.2014 en referentie 2014-0175  zullen in deze overeenkomst worden
vastgelegd;

- het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling
van de opgelegde infrastructuur;

- de vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering,
uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die
bedenking dat het gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als
richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de toepassing op de
reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans
afgeleverde vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met
huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen op eenvoudig
verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de
website via http://www.gaselwest.be)

Bijlagen
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1.  
2.  

Bijlage bij dit besluit: motivatienota.pdf
Bijlage bij dit besluit: verkavelingsvoorschriften.pdf

Niet digitale bijlagen:
VK1220 Rekollettenstraat-Gasstraat met wegenisdossier kan geraadpleegd worden bij het
team BMW

Strategisch Team

19 2014_GR_00317 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk -
Jaarrekening en jaarverslag 2013 en
bedrag tussenkomst. - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
In uitvoering van de statuten van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) en van
de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk, legt het AGB SOK het jaarverslag en de
jaarrekening 2013 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In toepassing van artikel 23
van de beheersovereenkomst wordt tezelfdertijd de tussenkomst van de stad Kortrijk in het
resultaat ten bedrage van 296.925 euro  ter goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). Budget 2013.
Jaaractieplan 2013.

Aanleiding en context
In zitting van 8 mei 1998 besliste de gemeenteraad van de stad Kortrijk tot de oprichting
van een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid,  "AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk", met als maatschappelijk doel volgens art. 5 van de
statuten "de vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk
weefsel".

In toepassing van art. 243 van het Gemeentedecreet, art. 32 van de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) en de artikels 14
en 36 van de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk, worden de jaarrekening en het
jaarverslag 2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Daarnaast bepaalt art.23 van de beheersovereenkomst dat de stad Kortrijk jaarlijks
tussenkomt in het algemeen resultaat van het AGB SOK over het vorige boekjaar. Het
bedrag van deze tussenkomst wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd naar aanleiding van het voorleggen van de jaarrekening.

De jaarrekening werd toegelicht door de bedrijfsrevisor Boes in de Raad van Bestuur van

141 / 195
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



18 juni 2014 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB SOK in zitting van 16
juli 2014. Het beknopte jaarverslag 2013 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
het AGB SOK in zitting van 15 oktober 2014.

Argumentatie
In zitting van 10 december 2012 keurde de gemeenteraad het budget en het jaarplan 2013
van het AGB SOK goed. 

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk kende in 2013 een omslag, niet alleen door een
wisseling in bestuur maar ook in management. In die zin was 2013 een overgangsjaar
geworden voor het SOK.  Bovendien werd het SOK in 2013 door omstandigheden
geconfronteerd met een terugval in bezetting naar één medewerker.
Noodgedwongen heeft het SOK zich in 2013 met name vooral beziggehouden met het in
stand houden van lopende zaken.

Er zijn geen aan- of verkopen gerealiseerd. Wel is aan het einde van dit boekjaar de
waarde van het onroerend goed teruggebracht naar de werkelijke aankoopwaarde.
 Blijkbaar is in de afgelopen jaren een iets geflatteerde waarde gehanteerd, dit is
gecorrigeerd. 
In het kader van het Sint Vincentius project is in 2013 een volgende schijf betaald.

Er werden geen nieuwe stadsprojecten opgestart. Omdat op Kortrijk Weide  in eerste
instantie vooral stadsprojecten werden voorzien en geen private woonontwikkelingen
meer, werd de regie van deze ontwikkeling terug overgenomen binnen de stadsdiensten.
Het college van burgemeester en schepenen besliste eveneens om het nieuw te bouwen
politiekantoor op Kortrijk Weide als project te annuleren.  De gedane investeringen aan dit
project rustten in 2013 nog op de financiële status van het SOK, in 2014 zal dit
gecorrigeerd worden.

De woonprojecten werden verder ontwikkeld: Vetex, kavelproject Pluimstraat, Vlasmarkt,
verkaveling Goed te Bouvekerke, Peperstraat, Zwevegemsestraat.

De overeenkomst i.v.m. de ontwikkeling van de site KTA Heule werd afgesloten.

Wat de filialen van het SOK betreft:

NV Tsyon : een combinatie met Van Roey; is bedoeld voor de ontwikkeling van enkele
panden in de Wijngaardstraat. De NV Tsyon is in de loop van 2013 door van Roey
overgenomen. 
Pandenfonds : samen met Foruminvest; is bedoeld om in het kader van het
winkelcentrum in de directe omgeving actief panden te kopen om leegstand te
voorkomen. In de loop van 2013 zijn de gesprekken opgestart tot overname van de
aandelen van Foruminvest door het SOK. Dit zal in 2014 verder gestalte krijgen.
XOM : samen met Provincie West-Vlaanderen en de Intercommunale Leiedal; is bedoeld
om de uitbreiding van XPO te kunnen financieren. De status van het XOM is in 2013
ongewijzigd gebleven.

De jaarrekening 2013 geeft volgend resultaat:
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- balanstotaal: 21.093.426,08 €
- resultatenrekening: te bestemmen verlies van het boekjaar van 1.118.841,13 €. Dit is
hoofdzakelijk het gevolg van de correctie van de overwaardering van de voorraad gronden
en panden en de boeking in de voorraadwijziging van 1.307.511euro.

De  voor het SOK voor 2013 bedroegen 862.369,68 euro .bedrijfsopbrengsten

Dit kwam voornamelijk voort uit werkingstoelages en subsidies ten belope van
637.228,06 euro (waarvan ca. 314.018 euro nog voor 2012).
Uit de verhuring van de panden kwam een opbrengst voort van 74.994,42 euro;
Er werd een uitzonderlijke opbrengst geboekt ten belope van 150.000 euro. Dit bedrag
was vorig jaar opgenomen als schuld in de Sint-Vincentiussite.

De  voor het SOK voor 2013 bedroegen 1.981.210,81 euro.bedrijfskosten
De boekingen voor de voorraadwijzigingen bedroegen in totaal 1.318.105,13 euro.

De bedrijfskosten die betrekking hebben op de algemene werking van het SOK, o.a. de
kosten van huur en onderhoud van de kantoren, erelonen, personeelskosten,
bureelbenodigdheden, enz. , exclusief projectkosten bedroegen  ca. 296.925 EUR in 2013 
( na verrekening teruggave personeelskosten ad. € 11.404).
De projectkosten bedroegen in totaal ca. 353.589 EUR. In deze post zijn onder meer
inbegrepen erelonen (ca. € 232.670), beheerkosten (ca. € 12.930), leegstandstaks en
onroerende voorheffing (ca. € 45.615) en  afschrijvingen (ca. € 62.414).

Een toelichting bij de belangrijkste artikels van de jaarrekening zijn opgenomen als bijlage.

Artikel 23 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de Stad Kortrijk tussenkomt in het
resultaat over het vorig boekjaar, om de onafhankelijkheid van het SOK ten aanzien van
ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen. De tussenkomst omvat
normaal twee verschillende onderdelen:
- de projectgebonden inbreng die in de samenwerkingsovereenkomst per project zijn
opgenomen;
- de financiering van de werking: werkingskosten + personeelskosten.

Omdat nog niet voor alle projecten afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten met de
omschrijving van de inbreng van elke partner zijn opgemaakt, worden voorlopig de
projectgebondenkosten uit de werkingskosten gehaald. Op basis van de rekeningen van de
verschillende posten blijken de werkingskosten en personeelskosten samen voor 2013
296.925 euro te bedragen.

Er werd reeds een eerste schijf van 250.000 euro als voorschot uitbetaald.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja
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3.  
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Financiële informatie
in de begroting van 2014 is op 0610-00/GBB-CBS/ 6492000/ 458.566 euro voorzien als
toelage SOK.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

2 .
Het bedrag van de tussenkomst in het algemeen resultaat van het SOK voor het boekjaar
2013, zoals voorzien in artikel 23 van de beheersovereenkomst, goed te keuren op 296.925
euro.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: beknopt jaarverslag 2013.pdf
Bijlage bij dit besluit: jaarrekening 2013 SOK.pdf
Bijlage bij dit besluit: versl rvbest 16juli 2014.pdf
Bijlage bij dit besluit: SOK - Verslag commmissaris boekjaar 2013.pdf

20 2014_GR_00322 Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Kortrijk -
meerjarenplanning 2015-2019 en budget
2015 - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
Het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk wordt conform het gemeentedecreet, de statuten en de
beheersovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context
In zitting van 8 mei 1998 besliste de gemeenteraad van de stad Kortrijk tot de oprichting
van een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, "AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk", met als maatschappelijk doel volgens art. 5 van de
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statuten "de vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk
weefsel". Het AGB SOK kan hiervoor gronden en panden verwerven en alle daden stellen
en alle activiteiten ontwikkelen.

In toepassing van art. 243 van het Gemeentedecreet, art. 32 van de statuten van het AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de artikels 14 en 36 van de beheersovereenkomst
met de stad Kortrijk, worden het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015 ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op 1 januari trad de nieuwe regelgeving in werking in verband met de beheers- en
beleidscyclus (BBC).
Een autonoom gemeentebedrijf is hier ook aan onderworpen.
AGB Sok had uitstel gekregen tot 1/1/2015 en moet dus nu op 1/1/2015 een
meerjarenplanning 2015-2019 indienen en een budget 2015 op basis van deze
regelgeving.

Argumentatie
Meerjarenplan 2015-2019

In het meerjarenplan 2015-2019 wordt de algemene werking voorgelegd en hun projecten.
Het beleidsplan is gebaseerd en werkt verder op de verschillende taken van het SOK, die in
de beheersovereenkomst werden voorzien.
Het SOK wil verder inzetten op zijn rol als kenniscentrum rond retail en projectregisseur.
Het is de bedoeling consequent gebruik te maken van projectgebonden
samenwerkingsovereenkomsten en het transparant toekennen van kosten en ontvangsten
aan de projecten.
Het SOK wenst een actieve rol te spelen in het realiseren van het woonbeleid, met
aandacht voor fasering, diversiteit in typologie, innovatieve financieringssystemen, kwaliteit
van de woonomgeving. Goed te Bouvekerke, Vetex, Kop van Prado, Peperstraat en
Zwevegemsestraat-Slachthuisstraat, Tuinstraat en de Sint-Vincentiussite zijn de
belangrijkste projecten.
Het SOK stelt voor om alle vastgoedoperaties te centraliseren in het SOK.
Het SOK zet ook verder in op het vitaliseren van het centrum en zijn promotierol naar
investeerders. Voorgesteld wordt het Pandenfonds nv in stand te houden en verder te
activeren met daarbij de volgende doelen:

Rollend fonds voor aan- verkoop en aan verhuur van winkelpanden in het
kernwinkelgebied ter bevordering van de revitalisering van het centrum.
Rollend fonds voor aankoop en ontwikkeling/renovatie van woningen (bijv. via De
Poort) en zgn. opportuniteiten die niet kaderen binnen een goedgekeurd project.
Patrimonium voor gronden/panden waar langlopende financieringscontracten spelen
zoals erfpacht, grondhuur, en dgl. en ook het opvangen van maatschappelijk vastgoed
dat niet bij stad of OCMW zit, kan hieraan toegevoegd worden.

Om dit uitgebreid takenpakket uit te voeren, wordt uitgegaan van een uitbreiding van het
personeel tot 6 FTE op termijn. Hiervoor word in 2015 extra budget voorzien voor een
eerste uitbreiding. De kostprijs van verdere uitbreiding moet opgevangen worden door
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meer verschuiving en opbrengsten naar de projecten.  

In het meerjarenplan worden projectkosten ingebracht voor de volgende projecten:
In 2015 moet er een volgende schijf betaald worden voor St Vincentius, alsook in 2016,
2017 en 2018.
Er moeten ook nog kosten betaald worden voor de wegenis in de verkaveling Bouvekerke
in 2015 en 2016.
Palacehof en Vetex zullen in 2015 en 2016 ook verder afgewerkt worden.
Daartegenover staan projectopbrengsten door de verkoop van de percelen van de
verkaveling Goed te Bouvekerke, gespreid over alle jaren.
Ook nog een aantal percelen van het kavelproject en de panden Spoorweglaan zullen
verkocht worden om deze projecten te financieren.
Tenslotte wordt ook rekening gehouden met een start van de verkoop van het projec
Vetex vanaf 2016.

We starten echter met een negatief gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig
boekjaar, dat we afhandelen, enerzijds door de verrekening van de kosten van het nieuwe
politiegebouw en anderzijds met een lening ter vervanging van het overbruggingskrediet/

De in de beheersovereenkomst voorziene jaarlijkse tussenkomst van de stad Kortrijk in het
resultaat staat ingeschreven voor een bedrag van 458.000,00 euro.

Budget 2015

Het budget 2015 voorziet projectkosten ten belope van 1.050.000 €, met name voor:
volgende schijf in de aankoop St.-Vincentius: 600.000 €
wegeniswerken verkaveling Goed te Bouvekerke: 100.000 €
eerste deel Palacehof (tuin Zwevegemsestraat): 150.000 €
eerste schijf wegeniswerken Vetex: 200.000 €.
Daartegenover staan projectontvangsten van 944.400 €, met name door de verkoop van
kavels in de verkaveling Goed te Bouvekerke, de panden Spoorweglaan 1,3 en 4
(ontwikkeling Belgacomsite) en percelen in de Pluimstraat in het kader van het
kavelproject.
Deze uitgaven en ontvangsten, direct gekoppeld aan projecten, zijn opgenomen als
prioritair beleid en gekoppeld aan het actieplan: we bevorderen betaalbaar en kwalitatief
wonen in uitvoering van de beleidsdoelstelling: een stad die betaalbaar is.

De rest van de budgetten wordt opgenomen als overig beleid.
De exploitatiekosten bedragen in totaal 585.750 €. De belangrijkste onderdelen zijn de
normale werkingskosten en de loonkosten.
De reguliere werkingskosten bedragen 395.545 €. Hierin zijn ook de erelonen van de
directeur en architect opgenomen, die op zelfstandige basis zijn tewerkgesteld.
De loonkosten bedragen 114.825 €. Hierin is 60.000 € voorzien voor bijkomend personeel.

Daarnaast wordt nog een investering voorzien in inrichting van het gebouw en materiaal
voor 20.000 €.

De exploitatieontvangsten bedragen 1.283.600 €, en omvatten voornamelijk
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1.  
2.  
3.  
4.  

huuropbrengsten (37.500 €), de jaarlijkse tussenkomst van de stad Kortrijk in het resultaat
(geraamd op 458.000 €) en de terugbetaling van de gemaakte kosten voor het
politiekantoor (746.000 €).

Het overbruggingskrediet wordt omgezet in een doorgeeflening van 2.320.000 € ( eerste
schijf St-Vincentius : 1.320.000 € en inbreng in het Pandenfonds: 1.000.000 €).

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het meerjarenplan 2015-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

2 .
Het budget 2015 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Meerjarenplan 2015-2019 SOK.pdf
Bijlage bij dit besluit: Budget 2015 SOK.pdf
Bijlage bij dit besluit: SOK tekst meerjarenplan 2015-19 eindredactie 20141126.pdf
Bijlage bij dit besluit: financieel meerjarenplan 15-19 samenvatting.pdf

Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein

21 2014_GR_00304 B.O.D. Onderhoud begraafplaatsen -
onderhoud begraafplaatsen 2015 -
Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijke verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
Het team beheer openbaar domein legt hierbij het dossier
"Onderhoud begraafplaatsen 2015 - bestek B.O.D. Onderhoud begraafplaatsen 2015 nr.
2014/11 - EC" ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van deze werken
ramen wij op een totaalbedrag van 97.299,75 (incl. BTW).

Beschrijving

Aanleiding en context
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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).

De huidige aaneming voor het onderhoud van de begraafplaatsen is bijna afgelopen.
Het Team beheer openbaar domein legt hierbij dan ook het nieuwe bestek "B.O.D.
onderhoud begraafplaatsen 2015 ter goedkeuring voor.
De raming voor deze werken bedraagt 97.299,75 euro (excl. BTW).

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van de
openbaar begraafplaatsen niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid
meer tijd in beslag nemen.  De taakopdracht bestaat uit het hakken en wieden van de
grond tussen bosgoed, heesters en coniferen, scheren van hagen en
beplantingsmassieven, inboeten beplanting, grasrijden (bij voorkeur met opvang),
bloemenraap en algemene onderhoudswerken voor een functionele begraafplaats.
Dit voor alle begraafplaatsen met uitzondering van Sint-Jan en Hoog-Kortrijk.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale
tewerkstelling.
Dit voor 925 uren, geraamd op 97.299,75 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Onderhoud begraafplaatsen 2015 nr. 2014/11 - EC ter
goedkeuring voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 97.299,75 (incl. BTW). Op
artikel 2015 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0990-00 / 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.

De mogelijkheid wordt voorzien, overeenkomstig art. 26 § 1 - 2 ° b van de wet van 15 juni
2006 op de overheidsopdrachten, om voor maximaal de 3  volgende jaren na het eerste
jaar, dit dossier te gunnen volgens de onderhandelingsprocedure aan dezelfde aannemer
waaraan deze opdracht zal gegund worden.  De aannemer dient per aangetekende brief
zijn kandidaatstelling voor deze verlenging aan te vragen.  Deze kandidaatstelling dient te
gebeuren voor het einde van het lopende dossier.

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
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1.  
2.  

Ja

Financiële informatie
2015/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 97.299,75 euro (BTW
inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2015.

Visum van de financieel beheerder
Visum: Visum verleend

Motivering:

visum 2014.658 budgetsleutel
2015/GBB-CBS/0990-00/6150015/IE-GEEN uitgave 97.299,75
beschikbaar 0€

Deze uitgave moet voorzien worden door de directie bij de
budgetopmaak 2015.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D.
Onderhoud begraafplaatsen 2015, nr 2014/11 - EC, opgemaakt op 4  november 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 begraafplaatsen 2015.docx
Bijlage bij dit besluit: raming.docx

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn
De Warande

22 2014_GR_00306 VZW De Warande - Budget en
Jaaractieplan 2015 - - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Henk Vandeginste

Beknopte samenvatting
Het budget 2015 en het jaaractieplan 2015 leggen we conform het samenwerkingsakkoord
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In het jaaractieplan zijn alle geplande acties
voor 2015 opgenomen. De acties zijn uitgesplitst volgens de 4 stedelijke opdrachten: 1.
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beheren van een open speeldomein, 2. expertiseontwikkeling voor kinderen en jongeren
tijdens de vrije tijd, 3. beheren van het jeugdverblijfscentrum en 4. de ondersteuning van
het plaatselijk verenigingsleven. Het budget toont het financieel kader waarbinnen vzw De
Warande deze acties realiseert. De Algemene Vergadering van vzw De Warande heeft het
budget 2015 en het jaaractieplan 2015 goedgekeurd in vergadering van 6 november 2014.
Het budget 2015 van de vzw De Warande dat in evenwicht is met een inkomsten- en
uitgavenzijde van 271.262,48€ werd eveneens op deze Algemene Vergadering
goedgekeurd.

Beschrijving

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

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

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering
van de vzw De Warande het budget 2015 en het jaaractieplan 2015 goedgekeurd in
vergadering van 6 november 2014. 

Argumentatie
Jaaractieplan 2015:
voorwoord
Werkjaar 2015 betekent voor De Warande een scharnierjaar.

Vanaf 2015 willen we op zoek naar een nieuw aanbod voor school-(verblijfs)groepen en
een continuïteit op het vlak van het instandhouden en verfraaien van de bestaande
verblijfsaccomodatie. Welke richting De Warande de komende jaren uitgaat, is ingebed
binnen Plan Nieuw Kortrijk en de strategische en financiële meerjarenplanning die het
stadbestuur voor Kortrijk uittekent.

In 2015 willen we eveneens een duidelijk beeld vormen van het ontwerpplan, de fasering
en de financiering van het bouwtechnische masterplan Spelexpertise- en verblijfscentrum
De Warande. Deze nood aan financiering en fasering dient voorafgaandelijk afgetoetst te
worden bij de hogere overheden (provincie, Vlaanderen, federale en Europese overheden).

Binnen de uitrol van het nieuwe organogram van de stadsorganisatie zal de meest optimale
manier van samenwerken met extern verzelfstandigd agentschappen (EVA) zoals De
Warande vastgelegd worden. In 2015 komt er onder meer een nieuwe afsprakennota
tussen de stad en de vzw.

Binnen de dagdagelijkse werking van de diverse deelwerkingen worden voor 2015 haalbare
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en realistische doelstellingen geformuleerd, gebaseerd op de aanwezige tools en skills
(financiën, personeelsbezetting, draagvlak,…) binnen de Warande. Naast het avontuurlijk
speeldomein op zich, Wasper en het verblijfscentrum wordt eveneens gefocust op de
deelwerkingen Samentuin De Groenter en het ondersteunen van het lokale
verenigingsleven en handelsweefsel op Heule-Watermolen.

 1.  beheren van het open speeldomein
Algemeen: Het speeldomein vraagt “in volle glorie en oppervlakte ” veel meer
(zone-specifiek) onderhoud dan voorheen. Ook de bezettingsgraad van het
verblijfscentrum zit serieus in de lift. Dit jaaractieplan houdt hier in de dagdagelijkse
werking planning zo optimaal mogelijk rekening mee. Hierbij houden we rekening met het
gegeven dat de reguliere taken veel meer tijd en personeel in beslag nemen. Dit werd
reeds in 2014 ook zo ervaren. Flexibiliteit en continuïteit zijn hier twee kernbegrippen die
steeds voor ogen gehouden worden.

objectieve en subjectieve gegevens

 In de pipeline zitten nog het creëren van loopstammen en klimtrappen. We legden al de
eerste contacten voor het plaatsen van een boomhut, in nauwe samenspraak met de
keuringsorganisatie en het ontwerpteam.

De inplanting van het fantasiespeelschip werd verschoven van 2014 naar begin 2015.

 Voor 2015 stelt vzw de Warande deze acties voor:

-       We vragen aan BOD (het Team Beheer Openbaar Domein van de Stad Kortrijk) om
de kost voor het maaibeheer van de bloemenweides te dragen. De Raad van Bestuur is
namelijk van mening dat dit specifiek onderhoud van een openbaar en stedelijk
landschapspark een inherente onderhoudsopdracht is van de stad Kortrijk en meerbepaald
van of via BOD.

-       Het reguliere maai- en snoeibeheer blijft een taak van de Warande, zoals opgenomen
in de afspraken tussen het ontwerpteam, de oorspronkelijke aannemer en de Warande.

-       We leggen de contacten met de Directie bedrijfsvoering om de continuïteit van extra
medewerkers (zoals de artikel 60- en seizoensmedewerker) te kunnen voorzien.

-       Een zitmaaitoestel met opvangbak van BOD ter beschikking stellen van en
gestationeerd laten op de Warande. Deze specifieke aangelegenheden werden vanuit vzw
De Warande voorgesteld om op te nemen in de desbetreffende budgetten van de Stad
Kortrijk.

Ter hoogte van het zomerterras zouden we een pergola willen plaatsen, om de
druivenranken te begeleiden (soort gaanderij). Naar de toekomst toe (eens de douchezalen
zijn afgebroken) blijven deze dan ondersteund en geeft dit een natuurlijk schaduweffect.

 hoofdaccent: speelconstructies

In 2015 (en ook 2016) willen we het avontuurlijk speeldomein nog verder uitbreiden en
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nog wat meer speelimpulsen geven. De focus ligt hierbij op het plaatsen van een boomhut
– klimconstructie.

Deze zou starten op de aanwezige zeecontainers, die we met hout bekleden en waar we
een trap bijplaatsen om op het dak te geraken. Vandaar uit zouden we een klimconstructie
richting boomhut willen realiseren. Idealiter loopt dan een tunnel door richting
klimpiramide. Uiteraard dient dit “maatproject” aan de nodige veiligheidsnormen en
–keuringen te voldoen. Het uitdenken vindt plaats in 2015, de realisatie voorzien we pas in
2016.

Grondtrampolines vergelijkbaar met deze op Budabeach staan ook op het verlanglijstje van
heel wat Wasper-kinderen.

De effectieve keuzes en invulling worden verder besproken met de
speelruimteverantwoordelijke van de stad en teruggekoppeld aan de Raad van Bestuur.
Naar uitstraling en keuze van materiaal gaan we vanzelfsprekend verder met de
avontuurlijke lijn die werd uitgezet binnen de al gerealiseerde omgevingsaanleg, in nauw
overleg met het ontwerpteam.

We passen de wilgenconstructie aan de publieke barbecuezone aan, bouwen ze verder uit
en plaatsen een tweede, lagere constructie met hulp van een professional. Dit zou als
workshop aangeboden kunnen worden in de krokusvakantie of tijdens de Buitenspeeldag
op 1/04/2015.

onthaal en informatie

We werken verder aan de communicatie van en op het domein en de diverse
deelwerkingen. In 2015 stellen we daarom volgende acties voor:

-       grote banner met algemene sfeerbeelden plaatsen aan de afsluiting kant R8

-       aankoop van een aantal beachvlaggen voor Warande & Wasper, de sokkels en
frames hebben we daarvan al gekregen. Er  wordt tevens rekening gehouden met het
duurzaamheidsaspect van deze materialen.

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

Verder inzetten op en uitbouwen van  bestaande initiatieven:

-       Buitenspeeldag

-       dag van het park

-       autoloze zondag met fietsroute door alle stadslandbouwinitiatieven

-       occasionele (gebieds)activiteiten: vb. griezelwandeling Heule-Watermolen,Oogstfeest
VBS….

Onderzoeken of het opstarten van een natuurouder-vereniging een mogelijkheid is voor de
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Warande. Dit in nauwe samenspraak met Samentuin De Groenter.

We proberen bij eventueel succes van de PLAYGROUND APP een “uitdaging” in de
Warande te laten opnemen.

Er wordt nagegaan of er aan effectief aan geo-caching wordt gedaan op het Warande
–domein en of er een geo-cach-traject kan uitgewerkt worden.

promotie

We passen de algemene folder van de Warande aan.

Er wordt een gerichte mailing gedaan naar kleuter en lager onderwijs aangaande
schooluitstappen en ons specifiek aanbod (zandkoffers, dieren voederen, info rond
moestuin en bijen, ijsje en drankje consumeren).

 2.  ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren
We willen enerzijds expertise omtrent spelen ontwikkelen en anderzijds een eigen
vrijetijdsaanbod aanbieden. Hieronder verstaan o.a. we de organisatie en optimalisatie van
de bestaande inclusieve speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties.

Daarnaast zijn we op vraag van diverse gebruikers en de stad gestart met de het
nadenken omtrent het uitbouwen van een natuur- en milieu-educatief pakket op en rond
De Warande.

Dit kan een eerste opstart zijn van de experimentele fase van het zogenaamde
Spelexpertisecenrtum. Dit centrum ontwikkelt en creëert een kindgericht, prikkelend en
flexibel aanbod. Het is ook een inclusieve werkvorm met een lage drempel die toegankelijk
is voor heel wat gebruikers van het verblijfscentrum of daggbezoekers van de Warande of
de Stad Kortrijk an sich. Partners zoals Toerisme, lokale verenigingen of handelszaken of
bedrijven, de Kinderboerderij, ecologische projecten, De Gavers,… dienen hier eveneens bij
betrokken te worden. De zoektocht naar omkadering op logistiek, educatief,
personeelstechnisch en financieel vlak vanuit de lokale en bovenlokale overheden wordt in
2015 opgestart.  

Een nieuwe uitdaging is het uitwerken van een sterk, kindgericht aanbod binnen de
buurttuin (op vrijwillige en/of professionele basis). Deze werking staat nog in de
kinderschoenen en zal de nodige personeelsomkadering vergen. Naast het ‘brede
school’-project met VBS De Watermolen willen we in 2015 bekijken of we een aanbod voor
individuele of sporadische gebruikers kunnen uitwerken.

Verder blijven we op zoek gaan naar partnerschappen waarin we projecten opzetten
omtrent maatschappelijk relevante thema’s binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en
jongeren (vb. Buitenspeeldag, autoloze zondag,…). Hiertoe wordt een werkgroep opgericht
die het project verder uitschrijft op basis van een scherp en duidelijk omlijnd profiel. Een
subsidie-dossier in het kader van experimenteel jeugdwerk Vlaanderen wordt opgemaakt.

speelpleinwerking WASPER
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1.  
2.  

3.  

objectieve en subjectieve gegevens

kinderen en ouders

We noteren een behoorlijke stijging in het gemiddeld aantal kinderen per dag in
vergelijking met 2013. Het aandeel kleuters is gestegen, vooral door de grote instroom van
3-jarigen. Ook andere leeftijdsgroepen, vooral de kinderen tot 10 jaar, blijven groeien.

Uit de ouderenquêtes, die we in de zomervakantie van 2014 verspreidden, blijkt dat de
ouders over het algemeen tevreden zijn over de werking en het inschrijvingssysteem. 

inclusieve werking

De Warande vzw werkt al enkele jaren samen met De Stroom vzw om een inclusieve
werking aan te bieden. De zogenaamde zilverwerking voor kinderen met een beperking is
al goed gekend en binnen de werking ingeburgerd. Gemiddeld is 5 tot 10% van de
deelnemers lid van de zilvergroep. Voor de begeleiding is het belangrijk dat er een goede
infodoorstroming is, zowel tussen de begeleiders en de ouders als tussen de begeleiders
onderling. We vragen aan de ouders om op voorhand een gesprek te hebben met de
speelpleinverantwoordelijke maar dit is nog niet altijd het geval.

spelsysteem en activiteiten

De speelpleinwerking heeft een vaste dagstructuur. In de voormiddag kiezen we voor
leeftijdsgebonden activiteiten (kleurgroepen). Dit zijn voorbereide activiteiten waar alle
kinderen aan deelnemen. In de namiddag is er een ‘open spelaanbod’. Uitgangspunt
daarbij is een maximale keuzevrijheid voor de deelnemers. De kinderen kunnen vrij spelen
op het terrein en gebruik maken van het spelmateriaal uit de uitleenmarkt. De animatoren
voorzien keuzeactiviteiten en spelimpulsen maar de kinderen zijn vrij in welke mate ze hier
aan deelnemen. Er wordt dan niet meer gespeeld binnen de strikte leeftijdsgroepen maar
er is wel een afzonderlijk aanbod voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners. Het open
speelaanbod heeft over het algemeen een positief effect op het spelplezier van de meeste
kinderen. We stellen vast dat dit voor de begeleiding echter geen makkelijke werkvorm is.
Het vraagt heel wat creativiteit en/of ervaring om dit op een kwalitatieve manier in te
vullen wat niet altijd evident is met een jonge en soms onervaren vrijwilligersploeg. Dit
open aanbod willen we verder structureren en uitbreiden.

 stuurploeg

De stuurploeg bestaat uit de beroepskracht en een aantal kernvrijwilligers en is
verantwoordelijk voor het vertalen van de missie en visie in een aantal operationele
doelstellingen binnen de werking. Daarnaast bewaken ze de continuïteit en de grote lijnen
binnen de dagelijkse werking. De stuurploeg komt één maal per maand samen.

hoofdaccenten

Veiligheid op het (kleuter)terrein
Hoekenwerking verder uitbouwen
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3.  
4.  

Tienerwerking versterken 
Investeren in een stevige, verantwoordelijke begeleidersploeg. (zie verder
‘vrijwilligersbeleid’)

vrijwilligersbeleid
Een vrijwilligersbeleid maakt onlosmakelijk deel uit van het ganse speelpleinbeleid en is
sterk verweven met de rest van de werking en de geplande acties. Een geëngageerde en
betrokken vrijwilligersploeg is een noodzakelijke voorwaarde om de vooropgestelde
doelstellingen voor de werking te bereiken. Een degelijke vrijwilligersploeg heeft een grote
impact op de kwaliteit van de werkingen. Een nieuw vrijwilligersbeleid moet bijdragen tot 
het verder ontwikkelen van aanwezige potenties en competenties en moet nieuwe
kwalitatieve vrijwilligers aantrekken.

Een vrijwilligerswerking is een dynamisch gegeven. Dat betekent dat tal van factoren
elkaar onderling beïnvloeden en sterk verweven zijn met elkaar. Met onderstaande acties
streven we naar een totaalaanpak en hopen hiermee de vrijwilligerswerking naar een
hoger niveau te tillen. 

hoofdaccenten

1.    vrijwilligerswerving

Het werfweekend blijkt al jaren doeltreffend om nieuwe mensen te laten kennismaken met
de werking en willen we dan ook behouden. Door een brief te sturen naar al de 16-jarigen
in Kortrijk bereiken we heel wat potentiële vrijwilligers. Dit jaar willen we twee weekends
organiseren in plaats van één. Op die manier hopen we nog meer jongeren aan te spreken.

De scholentournée was dit jaar een succes.  De formule, waarbij de leerlingen op de foto
konden gaan met verkleedkledij en attributen, sloeg aan.

Verder lijken de sociale media een ideaal kanaal om jongeren te bereiken. Met onze
nieuwe facebookpagina konden we al heel wat potentiële vrijwilligers bereiken maar dit
kan zeker nog verder uitgewerkt worden.

Uit het verleden blijkt dat de doorstroom van tieners uit de speelpleinwerking over het
algemeen enthousiaste en gemotiveerde monitoren oplevert. Het is zinvol om tieners
hierover aan te spreken en voor te bereiden. Dit kan door ze af en toe in te schakelen in
de werking en bijvoorbeeld een ondersteunende of zorgende taak te geven bij een
activiteit of tijdens het vrij spel.

2.    investeren in de stuurploeg en jaarwerking

Onder jaarwerking verstaan we alle vormings- en ontspanningsactiviteiten voor
vrijwilligers. Deze activiteiten hebben een belangrijke invloed op de groepsbinding in de
vrijwilligersploeg. Via de jaarwerking willen we investeren in betrokken en trotse
vrijwilligers en hen stimuleren en motiveren tot een sterk engagement. We maken werk
van ‘eigenaarschap’ bij de vrijwilligers.
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Dit doen we aan de hand van de zogenaamde ‘speelpleincafés’. Dit zijn avonden doorheen
het jaar (ongeveer één keer per maand) waarop de speelpleinvrijwilligers samen worden
gebracht op De Warande om elkaar beter te leren kennen in een ongedwongen sfeer. Ook
jongeren die nog niet actief zijn op de speelpleinwerking maar hier wel interesse voor
tonen zijn meer dan welkom.

Om dit te kunnen realiseren moeten we blijvend investeren in een hechte een krachtige
stuurploeg die deze jaarwerking mee op poten zet. Qua samenstelling is een gezonde mix
van ervaren vrijwilligers en opkomende sterkhouders een meerwaarde. Ruimte en vrijheid
om zaken aan te pakken (met gepaste ondersteuning) vergroot de kans op een betrokken
ploeg die vanuit die drive hún werking verder uitbouwt.

In 2014 werd er voor de eerste keer een stuurploegweekend georganiseerd.  Tijdens dat
weekend werd er heel wat vergaderd maar was er ook ruimte voor ontspannende- en
teambuildingsactiviteiten.  Dit werd positief geëvalueerd en krijgt dan ook in 2015 een
vervolg (weekend 6-8 februari 2015).

Aanwezigheid van de Wasperploeg op occasionele activiteiten (Autoloze zondag,
Tinekesfeesten,…) leidt ook tot teambuilding, naambekendheid en een eventueel financieel
extraatje.

3.    Vorming

-       Het belangrijkste aandachtspunt is (en blijft) het streven naar een kwaliteitsvolle
begeleiders-houding bij vrijwilligers. Daarnaast blijven we vanzelfsprekend ook aandacht
besteden aan vorming over het begeleiden van kinderen met een beperking.

-       Vrijwilligers die nog geen basiscursus ‘animator in het jeugdwerk’ volgden sporen we
aan om dit te doen. Door regelmatig vorming in te plannen worden vrijwilligers vertrouwd
met het concept ‘vorming’ waardoor ze sneller de stap zullen zetten naar een volwaardige
animatorcursus.

-       We zijn de mogelijkheden aan het bekijken om een exclusieve animatorcursus te
organiseren voor en op De Warande tijdens een vakantieperiode. Op die manier wordt de
drempel en de kost voor de deelnemers sterk verlaagd. Dit zou definitief vorm moeten
krijgen in 2016. Hierbij hebben we ook oog voor de gesprekken met ouders en het
eventueel (volledig) wegwerken van de financiële drempels.

-       We streven ernaar dat tegen de zomer van 2016 minstens 50% van de animatoren
een attest ‘animator in het jeugdwerk’ heeft behaald.

-       Binnen het vergoedingsdebat dient de catering eveneens als incentive besproken te
worden (broodje en warme maaltijd per dag per monitor, ongeacht de gevolgde vorming).

Samentuin De Groenter
Met de nieuwe omgevingsaanleg is geopteerd om een buurttuin te integreren in het
domein. In tegenstelling tot de traditionele volkstuinen focust een buurttuin op
samenwerken, ontmoeten en uitwisselen. Er zijn al heel wat leuke ideeën en de overtuiging
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leeft dat dit project gedeeltelijk moet groeien vanuit de gebruikers zelf en verder vorm zal
krijgen naarmate het project vordert.

De buurttuin heeft een openbaar karakter en staat open voor allerhande gebruikers, van
jong tot oud. Er is een werkgroep waar zowel het bestuur als een aantal partners deel van
uit maken. De uitdaging is om een gepast basisconcept uit te werken op maat van De
Warande.

Het regulier onderhoud werd sedert de zomervakantie 2014 ook mee opgenomen in het
takenpakket van de logistieke Warandeploeg. De komst van de bijenkasten, de
konijnenhokken en de kippenren maakt de site van de Samentuin nog aantrekkelijker voor
(vrije) bezoekers.

brede school

Verdere samenwerking met de basisschool de Watermolen en Kransvijver (via Branding)
uitbouwen.

vaststellingen en voorstellen vanuit de werkgroep

Concrete acties voor 2015:

-       uitwerken van het pedagogische project

-       verder ontwikkelen permacultuur

-       nog wat minder gebruikte hoekjes inschakelen

-       1x soepbar en hapjes voor de AV voorzien

-       Irrigatiesysteem met watertoren” en evt. hevelpompsysteem

-       Uitbouw buitenkeuken.

-       Verder inzetten op de Wasperpercelen in functie van de speelpleinwerking en
–catering.

-       Inzetten op de actie Kortrijk Doet Mee van de gebiedswerking met “Het Labyrinth”.

De Raad van Bestuur vraagt specifiek de stadsimker in wording, medewerker bij het Team
Beheer Openbaar Domein, de bijen te verzorgen op de Warande. We voorzien dat een
gemiddelde inschakeling van twee uren per week voldoende moet zijn. Om  pedagogische
begeleiding te voorzien voor groepen die daarom vragen, zal er vanuit de Warande tijdig
een aanvraag naar de planningsverantwoordelijke van het Team Beheer Openbaar Domein
ingediend worden.

3.  uitbaten van het jeugdverblijfscentrum

objectieve en subjectieve gegevens
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DeWarande is erkend als verblijfsaccommodatie categorie C bij ToerismeVlaanderen. Het
verblijfscentrum wordt hoofdzakelijk gebruikt en gehuurd door jeugdwerkinitiatieven, maar
ook scholen en socio-culturele en (jeugd)sport verenigingen maken geregeld gebruik van
de infrastructuur.

hoofdaccent

optimale exploitatie van het verblijfscentrum en nieuwe gebruikers aantrekken

1.    promotie

De algemene folder is verspreid geweest naar een groot aantal potentiële gebruikers. De
vernieuwde folder konden we verspreiden naar onze hoofddoelgroep jeugdwerk en
belendende sectoren (onderwijs, initiatieven werkend met personen met een beperking,
voorzieningen bijzondere jeugdzorg, jeugddiensten,…. De website moet dringend een
nieuw kleedje krijgen. Ook wordt er een facebookpagina aangemaakt.

2.    Boekingssoftware

Vanaf 1 januari 2015 dient het Mancloud-boekingssoftware-systeem volledig operationeel
te zijn op het Warande-secretariaat, met de nodige back-up vanuit de firma.

3.    aanpak masterplan: infrastructuur op lange termijn

We werken verder aan het stappenplan binnen het masterplan.

bouwen nieuwe polyvalente lokalen en (volledig uitgeruste) keukeninfrastructuur op
voetbalveld

         2015: ontwerp door stadsdienst (basic accommodatie: expertise binnen stad)

         2015: raming en voorbereiding financiering en exploitatieplan

         2016-2017: realisatie (stedelijke investering + noodzakelijke infrastructuursubsidie
T.V. = 40%)

afbraak en herbestemmen huidig lang gebouw

         2017: afbraak lokalen – behoud van dakconstructie als shelter/overdekte speelruimte

         beperkte investering

tweede bouwfase: sanitair en slaapaccommodatie

         vanaf 2019

         investeringsklimaat bij toerisme Vlaanderen afwachten

 4.    infrastructuur op korte termijn
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 Hieronder een overzicht van de acties die we naar voor schuiven, veelal uit te voeren de
eigen personeelsploeg.

slaappaviljoenen

Er wordt gekeken voor een complete opknapronde en opfrissing per slaappaviljoen:
vervangen deuren, herstellen plafonds, gaten stoppen in muren, plinten herplaatsen,
volledige schilderwerken. Dit duurt soms langer dan verwacht omdat de bezetting van de
slaapzalen groot is, en we deze werken dus enkel in luwere periodes kunnen aanpakken.

We willen ook nieuwe, hypo-allergene kussens & dekens aankopen.

Lokaal 8-9-10

(laten) Schilderen van de polyvloer in een tweecomponenten verf. Afwasbare platen
bevestigen aan de keukentoog.

Keukens

We zouden willen investeren in professionele keukenrobots in elke of diverse keukens.

Voor de keuken in lokaal 7 kopen we nieuwe tafels aan. De oude tafels worden over de
rest van het verblijfcentrum verdeeld. De tafels die er te erg aan toe zijn, zullen we
afvoeren.

We zullen onderzoeken of een samenwerking met de opleiding industrieel design van
Howest of er  mogelijkheden bestaan om een vaatwasbak voor bestek te ontwikkelen. We
zullen ook het glazenassortiment uitbreiden om aan de groeiende nood te voorzien.

Een standaard afwaspakket met sponzen en vaatdoeken en etc. voorzien in alle keukens.
Dit omvat proper, Warande-gelabeld en stevig materiaal.

atelier

In het atelier plannen we om één raam te verwijderen en te vervangen door glasdallen. Dit
om meer lichtinval te creëren en beter te isoleren.

Om het gebrek aan stockageruimte op te vangen passen we de technische ruimte van het
zwembad aan. We plaatsen palletrekken zoals in het atelier. We onderzoeken samen met
de Directie Bedrijfsvoering om een buitenpoort te voorzien.

Dranken

We willen betere service aanbieden aan de klanten, die verplicht dranken moeten afnemen
via onze brouwer. Daarom plaatsen we in de garage een koelcel. De afmetingen worden
nog specifiek vastgelegd na plaatsbezoek door een koeltechnieker.

Deze wordt na afkorting via een daling van de voorziene drankprijskorting bij aankoop,
onze eigendom.

Via brouwerij Bockor krijgen we ook 3 bakfrigo’s extra en een paar grote parasols
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permanent op bruikleen. Voor grotere evenementen staat de leverancier in voor de nodige
materialen.

Infrastructuurwerken i.s.m. Facility (Directie Bedrijfsvoering).

gevel & dakgoten conciërgerie herstellen en schilderen
brandveiligheid installeren lokaal 8-9-10
herstellen (voor en zij-)gevels kapel
verharding voor het atelier ifv leveringen
algemene keuringen alle installaties
aankoop en plaatsing defibrillator (incl opleiding team, bestuur en moni-ploeg). 

aanleg gemeenschappelijke parking met De Branding langs R8

De gesprekken zijn lopende en een compromis is in de maak.  De volgende fase is
kostenraming van het ontwerp en bespreking van mogelijke financiële compensaties. De
timing voor realisatie wordt vooropgesteld tegen de zomer van 2016. De Branding/vzw
Waak is bouwheer. Er wordt vanuit de Warande aan de stad voorgesteld een
investeringssubsidie te voorzien vanuit de stad aan de Branding/vzw Waak en het afsluiten
van een langlopende gebruiksovereenkomst.

4.  ondersteunen van het lokaal verenigingsleven
In 2015 kunnen we vooruitblikken op de komst van de leefweek van de aspi’s van Chiro
Tsjoef, het mountainbike-evenement van KWB Watermolen, een activiteit van Jeugdhuis ‘d
Antenne en de activiteiten van het straatcomité van de Heirweg.  Ook de activiteiten in het
kader van d gebiedswerking worden nauwgelet opgevolgd (vb. afschakelingsplan,
mobiliteitsingrepen, oogstfeest school, griezeltocht Watermolen, activiteiten Branding,
 actieve deelname aan activiteiten van en lidmaatschap van Bedrijvenpark Kortrijk Noord
en waar mogelijk ook samenwerken met Ring Shopping Kortrijk-Noord). In de mate van
het mogelijke worden de lokale zelfstandigen en ondernemers ondersteund in het
aankoop- en promotiebeleid van de Warande. 

Budget 2015

Het budget 2015 van de vzw De Warande is in evenwicht met een inkomsten- en
uitgavenzijde van 271.262,48€.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei
2002 en 16 januari 2003.

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

- de samenwerkingsovereenkomst en de statuten van de vzw De Warande.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het budget 2015 van de vzw De Warande, dat in evenwicht is met een inkomsten- en
uitgavenzijde van € 271.262,48,  goed te keuren.

Het jaaractieplan 2015 van de vzw De Warande goed te keuren. 

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: jaaractieplan2015 defnaAV.pdf
Bijlage bij dit besluit: 20141106verslag.pdf
Bijlage bij dit besluit: 2015_budgetAV20141106def.pdf

JC Tranzit

23 2014_GR_00305 Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk -
Jaaractieplan 2015 - Budget 2015 -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
Het jaaractieplan 2015 en het budget 2015 leggen we conform het samenwerkingsakkoord
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In het jaaractieplan zijn alle geplande acties
voor 2015 opgenomen. De acties, die voortvloeien uit de doelstellingen van vzw AjKo, zijn
uitgesplitst volgens de verschillende deelwerkingen: Boothuis - Buurtsport - Jenga -
Jeugdwerk Bissegem - Meisjeswerking - Pretmobiel - Projecten.  

Het budget toont het financieel kader waarbinnen vzw AjKo deze acties zal realiseren. De
Algemene Vergadering van vzw AjKo heeft het jaaractieplan 2015 en het budget 2015
goedgekeurd in vergadering van 13 november 2014.

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst en de
afsprakennota tussen de stad en vzw AjKo goed. Volgens de samenwerkingsovereenkomst
moet vzw AjKo het jaaractieplan en het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorleggen.

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering
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van de vzw AjKo het jaaractieplan 2015 en het budget 2015 goedgekeurd in vergadering
van 13 november 2014.

Argumentatie
Het Jaaractieplan 2015 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad.

VZW AJKO - KORTRIJKS JEUGDWELZIJNSWERK

JAARACTEPLAN EN BUDGET 2015

Het jaaractieplan van vzw AjKo geeft richting aan waar we naartoe willen in 2015. Maar we
willen vooral flexibel zijn. Samen met de kinderen en jongeren geven we invulling aan de
vrije tijd. We blijven vooral vraaggericht werken, op maat van de kinderen en jongeren!

Met de verschillende werkingen proberen we op zo veel mogelijk plaatsen in de binnenstad
aanwezig te zijn. We willen ook aandacht schenken aan de deelgemeenten. Waar nodig
gaan we samen met partners op zoek naar wat vzw AjKo kan betekenen voor kinderen en
jongeren, met aandacht voor de meest kwetsbare.

Missie vzw AjKo

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 AjKo

De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de verschillende deelwerkingen van vzw
AjKo. Het jaaractieplan geeft per deelwerking mee welke acties in 2015 zullen ondernomen
worden.

DEELWERKINGEN

BOOTHUIS

Doelpubliek

Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar
Jongeren komen vaak uit een problematische opvoedingssituatie
Sterke link met instellingen

Werkingsmomenten

Schooljaar
Woensdag van 17u30 – 21u
Vrijdag van 17u30 – 21u
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4.  

1.  
2.  

Vakantieperiode
Woensdag van 17u30 – 21u
Vrijdag van 17u30 – 21u
Extra activiteiten, lenteweekend, 5-daags zomerkamp

Concrete actiepunten

Werking door en voor jongeren
Inbedding in de buurt  - Venning
Locatie van de boot
Project ‘Koken als bindmiddel’

BUURTSPORT

Doelpubliek

Kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar
Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 15 jaar

Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen

Werkingsmomenten

Schooljaar
Dinsdag van 12u15 – 13u15 en van 16u tot 18u
Woensdag van 13u – 18u
Donderdag van 12u15 – 13u15 en van 16u – 19u30
Vrijdag van 12u15 – 13u15 en van 15u30 – 18u
Zaterdag van 13u – 17

Vakantieperiode
Dinsdag van 14u – 18u
Woensdag van 14u – 18u
Donderdag van 14u – 18u
Vrijdag van 14u – 18u
Zaterdag van 14u – 18u

Concrete actiepunten

Vernieuwende activiteiten
Bijscholing, opleiding en vorming voor de buurtsportmedewerkers

JENGA

Doelpubliek

Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar
Jongeren hebben vaak een andere culturele achtergrond
Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)
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Werkingsmomenten

Schooljaar
Dinsdag van 19u – 21u30
Vrijdag 19u – 21u30
Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

Vakantieperiode
Minimum 1 daguitstap per vakantie
o   Extra activiteiten

Concrete actiepunten

Inrichting en bekendmaking van de locatie
Verder uitbouwen van een vrijwilligerskern
Vindplaatsgericht werken

JEUGDWERK BISSEGEM

Doelpubliek

Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar, voornamelijk uit Bissegem
Jongeren kenmerken zich door verveling, rondhangen… maar bovenal zin voor initiatief!

Werkingsmomenten

Schooljaar
Maandelijkse bestuursvergadering
Vrijdag: vergadering/activiteit/instuif van 19u – 23u
Tweewekelijkse activiteit

Vakantieperiode
Maandelijkse bestuursvergadering
Vrijdag: vergadering/activiteit/instuif van 19u – 23u
Tweewekelijkse activiteit op zaterdag
Extra activiteiten, weekend en kamp

Concrete actiepunten

Contacten leggen & vertrouwensrelaties opbouwen
 ‘Beweging’ creëren
Samenwerking met bestaande jeugdorganisaties
Toekomst: locatie?
Steeds grotere omvang kerngroep

MEISJESWERKING

Doelpubliek
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Meisjes tussen 12 en 25 jaar
Meisjes hebben vaak een andere culturele achtergrond
Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)

Werkingsmomenten

Schooljaar
Woensdag van 12u30 – 18u: activiteit en instuif
Vrijdag van 15u30 – 18u: instuif 
Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

Vakantieperiode
De jeugdwerkster combineert dit met de Pretmobiel. Hierdoor is een combinatie met
ontmoeting en activiteiten in de vakantieperiodes niet makkelijk. We zoeken verder
naar een goede oplossing.

Concrete actiepunten

Ontwikkelen van de locatie
Verdere ontwikkeling van de werking
Vrijwilligerskern

PRETMOBIEL

Doelpubliek

Kinderen tussen 3 en 12 jaar
Kinderen uit de buurt
Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen
Ouders, gezinnen…

Werkingsmomenten

Vakantieperiode
Van maandag tot vrijdag van 14u – 17u tijdens schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14u – 18u tijdens de zomervakantie
Elke week in een ander park of op een andere plaats in Kortrijk

Concrete actiepunten

Overzicht en structuur
Logistieke voorbereiding
Animatoren
Pretbakfiets
Samenwerking met de buurt

PROJECTEN

1.   Instuifmomenten 
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2.   Tapas

3.   Woena

4.   Roots

5.   Zomerschool

 

ORGANISATIENIVEAU

a.   Communicatie

-      Website

-      Sociale media

-      Huisstijl

b.  Locaties

-      Overzicht

-      Toekomst

c.   Team

d.  Vrijwilligers

-      Vrijwilligersbeleid uitwerken

-      Vorming op maat

 e.   Netwerking

f.    Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

g. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 

 

Budget
Het budget van de vzw AjKo sluit in evenwicht met een inkomsten- en uitgavenzijde van
47.906,44 euro.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar

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

- de samenwerkingsovereenkomst en de statuten van de vzw AjKo

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het jaaractieplan 2015 van de vzw AjKo goed te keuren.

2 .
Het budget 2015 van vzw AjKo, dat in evenwicht is met een inkomsten- en uitgavenzijde
van € 47.906,44, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk Jaaractieplan 2015.pdf
Bijlage bij dit besluit: Vzw AjKo Budget 2015.pdf
Bijlage bij dit besluit: Verslag AV vzw AjKo 13 november 2014.pdf

An Vandersteene
Staf

24 2014_GR_00320 AGB Buda - Meerjarenplan 2015-2019 en
budget 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
Het meerjarenplan en het budget 2015 van de AGB Buda worden ter goedkeuring
voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context
AGB Buda moet als autonoom gemeentebedrijf voldoen aan de regelgeving in het
BBC-besluit (Beleids- en Beheerscyclus) die op 1 januari 2014 in werking trad. Voor 2014
heeft AGB Buda van Binnenland Vlaanderen nog uitstel gekregen omdat er
onduidelijkheden waren omtrent de toekomstige structuur van AGB Buda.

Gezien de AGB-structuur toch blijft bestaan, dient voor 2015-2019 een meerjarenplan en
budget opgemaakt te worden volgens de BBC-regels. Aangezien Buda een autonoom
gemeentebedrijf is moet het AGB eveneens een algemene boekhouding volgens de
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vennootschapswet blijven voeren.

Er wordt vanuit Buda geopteerd om de BBC-normen minimaal te volgen, maar toch het
niveau van de stad te volgen om consolidatie mogelijk te maken. Intern wordt geopteerd
verder te werken met de rapportering vanuit de algemene boekhouding, omdat deze
gedetailleerder is en meer inzicht verschaft in de verschillende afdelingen van AGB Buda
(Budafabriek, Budascoop, Budatoren).

Argumentatie
Uiterlijk 31 december 2014 moet het meerjarenplan en budget volgens BBC gerapporteerd
worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze documenten dienen vergezeld te
zijn door het goedkeuringsverslag van de Raad Van Bestuur. Het meerjarenplan wordt
voorgelegd aan de raad van bestuur van AGB Buda op 25/11/2014

Er wordt aan de gemeenteraad, conform artikel 243 van het gemeentedecreet, de statuten
van het AGB en de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk, goedkeuring gevraagd voor
het meerjarenplan 2015-2019 en budget 2015. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring
door de raad van bestuur.

Het meerjarenplan en budget van AGB Buda is gebaseerd op de huidige werking  van het
AGB. Er werd rekening gehouden met 1 prioritaire actie en gelijkblijvend beleid. De
prioritaire actie is de actie 03.01.05 : ‘Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor
voor economische (product-en proces) innovatie'. De werking van AGB Buda die buiten
die actie valt, valt onder de noemer ‘gelijkblijvend beleid’.

Voor de BBC regelgeving voor de AGB’s moet aan volgende voorwaarde voldaan worden :
het resultaat op kasbasis mag voor de toekomstige jaren in het meerjarenplan negatief
zijn, maar niet voor het lopende budgetjaar. Het meerjarenplan 2015-2019 en het budget
2015 zoals het hier voorgesteld wordt, voldoen aan die voorwaarde.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het financieel meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015 van de AGB Buda goed te
keuren.

In 2015 éénmalig een dotatie van 80.000€ te voorzien voor AGB Buda.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: AGB Buda doelstellingennota Budget.pdf
Bijlage bij dit besluit: AGB Buda Strategische nota meerjarenplan.pdf

Sport
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25 2014_GR_00308 VZW Sportplus - Budget 2015 -
Jaaractieplan 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Mia Maes

Beknopte samenvatting
De begroting 2015 en het jaaractieplan 2015 van de vzw Sportplus, zoals goedgekeurd
door de Raad van Bestuur (dd. 06/11/2015 - 19u30) en de algemene vergadering (dd.
06/11/2014 - 20u00), worden conform de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context
Zoals contractueel bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw
Sportplus worden het budget 2015 en het jaaractieplan 2015 voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van vzw Sportplus keurden in hun
vergadering van 6 november 2015, respectievelijk om 19u30 en om 20u00, onderstaand
budget en jaaractieplan goed.

Budget 2015

Het budget 2015 van de vzw Sportplus bedraagt € 981.100.
De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

Jaaractieplan 2015

Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelstelling 9 van het strategisch
MeerJarenPlan - stad Kortrijk.
Beleidsdoelstelling 9 'een stad met veel goesting en ambiance'
Actieplan 9.5 'Sport is het visitekaartje van de stad'
Actie 9.5.4 'Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd
sport- en bewegingsaanbod'

Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en
bewegingsaanbod een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een
actieve sportparticipatie in de meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere
aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie.

Onder deze Actie 9.5.4 wordt het jaarActiePlan 2014 van de vzw Sportplus
geconcretiseerd:
DS 1 Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de
niet-georganiseerde sporter;
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1.  
2.  
3.  

DS 2 Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking;
DS 3 Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke
levensstijl;
DS 4 Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie;
DS 5 Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

Juridische grond
De samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - vzw Sportplus, goedgekeurd in GR
09/12/2013.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het budget van de vzw Sportplus voor het dienstjaar 2015, dat sluit in evenwicht van
ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van € 981.100, goed te keuren.

2 .
Het jaaractieplan 2015 van de vzw Sportplus goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Begrotingvzw2015.xls
Bijlage bij dit besluit: JAP2015sportplus.xlsx
Bijlage bij dit besluit: VZW Sportplus - Verslag AV 06112014.doc

Cultuur- en Muziekcentrum

26 2014_GR_00316 Vzw CK* (Schouwburg
Kortrijk/Muziekcentrum Track) - Budget
2015 - Jaaractieplan 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Nathalie Cosaert

Beknopte samenvatting
De begroting 2015 en jaaractieplan 2015 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk, zoals
goedgekeurd in de Algemene Vergadering dd. 6 november 2015, worden conform de
samenwerkingsovereenkomst, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context
De Algemene vergadering van 6 november 2015 heeft het jaaractieplan 2015 en de
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begroting 2015 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goedgekeurd.
De begroting en jaaractieplan zijn specifiek voor de werking die gerealiseerd wordt binnen
de vzw Cultuurcentrum Kortrijk (Schouwburg Kortrijk + Muziekcentrum Track).

Het jaaractieplan 2015 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad. De
vzw heeft vier opdrachten die door de Vlaamse Gemeenschap via het decreet lokaal
cultuurbeleid en via het meerjarenplan van de stad worden bepaald onder de volgende
acties: 9.2. We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing en de actie 9.3 We
realiseren Kortrijk als een muziekstad:

1. Organisatie van een eigen cultureel aanbod, afgestemd op kunstenaars en
gezelschappen erkend door het kunstendecreet, aanvullend op het aanbod van de private
organisaties, met aandacht voor specifieke doelgroepen: kinderen, jonge gezinnen en
mensen in een kwetsbare positie.

2. Ondersteunen van amateurs, verenigingsleven en receptieve organisaties

3. Inzetten op een kunst- en cultuureducatief aanbod

4. Realisatie van Kortrijk Muziekstad.

De begroting sluit af met een verlies van € 1.850,00. Het totaal van de uitgaven bedraagt
€ 981.226,00 en de inkomsten bedragen € 979.376,00.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan
en de begroting 2015 ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
We verwijzen verder naar

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
De begroting 2015 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk, die afsluit met een verlies van €
1.850,00, goed te keuren. De inkomsten bedragen € 979.376,00 en de uitgaven bedragen
€ 981.226,00.

2 .
Het jaaractieplan 2015 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.
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1.  
2.  

3 .
Aan de vzw Cultuurcentrum Kortrijk te vragen om bij volgende budgetten te zorgen voor
een structureel evenwicht door mogelijks tekort af te nemen van de reserve.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: definitieve begroting 2015 cultuurcentrum kortrijk..xlsx
Bijlage bij dit besluit: Jaar Actie Plan 2015 Cultuurcentrum Kortrijk.pdf

Evenementen en Verenigingen

27 2014_GR_00309 VZW Feest in Kortrijk - Jaaractieplan
2015 - budget 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Ilse Naessens

Beknopte samenvatting
De vzw Feest in Kortrijk stelt zijn jaaractieplan en budget 2015 voor.

2014 betekende voor de vzw een eerste geslaagd werkjaar.  Een sterke start met mooie
resultaten.  
De basisdoelstellingen van een vereniging met actieve, betrokken leden, verantwoordelijk
voor een nieuwe wind door Sinksen, zomerconcerten, 10-11 juli en door Winter, werden
met glans behaald.

Een eerste werkjaar en de evenementen op zich, kennen steeds werk- en verbeterpunten: 
- Zo wil de vzw blijven inzetten op slagkracht en verder werken met werkgroepen.  De
inhoud en de taakafbakening van deze werkgroepen worden verder verfijnd.  De
samenstelling van de werkgroepen kan veranderen.
- Daarnaast wil men de interactie tussen de werkgroepen en de transparantie in de
budgetten verhogen door te werken met een dagelijks bestuur en de raad van bestuur die
heel regelmatig vergaderen.  
- De vzw trekt de kaart van 'netwerken' en 'professionaliseren'.  Voor de verschillende
evenementen gaat men meer dan vorig jaar op zoek naar partners en investeert men in
professionaliseren van bepaalde opdrachten : sponsorwerving, logistieke coördinatie, een
boekingsbureau waar nodig zou blijken,...

Het budget 2015 sluit af in evenwicht.

Het jaaractieplan en budget 2015 werden goedgekeurd op de algemene vergadering van
dinsdag 4 november.

Beschrijving

Aanleiding en context
De vzw Feest in Kortrijk stelt zijn jaaractieplan en budget 2015 voor. Beide documenten
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werden goedgekeurd op de algemene vergadering van dinsdag 4 november 2014.

Argumentatie
2014 betekende voor de vzw een eerste geslaagd werkjaar. Een sterke start met mooie
resultaten. 
De basisdoelstellingen van een vereniging met actieve, betrokken leden, verantwoordelijk
voor een nieuwe wind door Sinksen, zomerconcerten, 10-11 juli en door Winter, werden
met glans behaald.

Een eerste werkjaar en de evenementen op zich, kennen steeds werk- en verbeterpunten: 
- Zo wil de vzw blijven inzetten op slagkracht en verder werken met werkgroepen. De
inhoud en de taakafbakening van deze werkgroepen worden verder verfijnd. De
samenstelling van de werkgroepen kan veranderen.
- Daarnaast wil men de interactie tussen de werkgroepen en de transparantie in de
budgetten verhogen door te werken met een dagelijks bestuur en de raad van bestuur die
heel regelmatig vergaderen. 
- De vzw trekt de kaart van 'netwerken' en 'professionaliseren'. Voor de verschillende
evenementen gaat men meer dan vorig jaar op zoek naar partners en investeert men in
professionaliseren van bepaalde opdrachten : sponsorwerving, logistieke coördinatie, een
boekingsbureau waar nodig zou blijken,...

Het budget is in evenwicht met een verwachte uitgave van 561.500€ en een verwachte
inkomst van 561.500€.

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk worden het jaaractieplan en
het budget 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische grond
We verwijzen verder naar

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het jaaractieplan 2015 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

2 .
Het budget 2015 van de vzw Feest in Kortrijk dat sluit in evenwicht van ontvangsten en
uitgaven voor een bedrag van € 561.500 goed te keuren.
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1.  
2.  

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: jaarplan FIK 2015 def - (5).pdf
Bijlage bij dit besluit: Begroting 2015 def1 vzw Feest in Kortrijk.docx

Musea en Erfgoed

28 2014_GR_00310 vzw Stedelijke Musea Kortrijk -
Jaaractieplan 2015 budget 2015 -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Ann-Sophie Mariën

Beknopte samenvatting
De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft in haar Algemene Vergadering d.d. 20 oktober 2014
het budget 2015 en het jaaractieplan 2015 goedgekeurd.  Conform de
samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk worden deze documenten ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde op 20 oktober 2014
het jaaractieplan en het budget 2015 goed.  Het jaaractieplan 2015 werd gebaseerd op de
vier pijlers vermeld in het Plan Nieuw Kortrijk:

Een museum over het ondernemerschap in het zuiden van West-Vlaanderen en
vakmanschap in de textielsector
Een stadsmuseum over de (kunst)geschiedenis van de stad Kortrijk
Een kunsthal met een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst.
Een regionaal erfgoeddepot waar alle stedelijke collecties in ondergebracht worden.

Jaaractieplan 2015

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft onderstaande opdracht:

het verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren (zowel tijdelijk als permanent)
van objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk (=
basisfuncties van een museum)
het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en
erfgoed voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere
aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie 
(= regionale functie, reguliere werking)
het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk
kunnen aantrekken, bv. grote tentoonstellingen
(= bovenregionale functie, projectmatige werking)
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De vzw Stedelijke Musea Kortrijk werkt hiervoor vanuit twee musea: Kortrijk 1302 en
Texture, en een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst. 

Beeldende kunst

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk ontwikkelt een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse
beeldende kunst met het oog op de oprichting van een gesubsidieerde kunsthal.  In 2015
focust de vzw op de realisatie van tentoonstellingen in het teken van de Eerste
Wereldoorlog, Leie 2015 en de werking van ADUB.

Kortrijk 1302 / Stadsmuseum

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk ontwikkelt een werking rond de (kunst)geschiedenis van
de stad Kortrijk, met daarin een centrale plaats voor de guldensporenslag.  Het werkjaar
2015 staat enerzijds in het teken van het ontwikkelen van de site Kortrijk 1302 tot een
werking rond (kunst)geschiedenis van Kortrijk en anderzijds rond het project Eerste
Wereldoorlog.

Texture

De provincie West-Vlaanderen heeft tot op vandaag nog geen beslissing genomen i.v.m. de
ingediende aanvraag voor verlenging van de regionale indeling voor de periode
2015-2019.  Daarom werd een voorlopig actieplan opgemaakt uitgaande van het
aangevraagde bedrag voor een regionale erkenning (= € 125.000) en het opgebruiken van
de laatste reserves van het museum (€ 20.000).  Centraal in dit actieplan staat het
opstarten van een publiekswerking in het museum.  Dit naast de voorbereiding van een
aantal grote dossiers als het opmaken van een collectiebeleidsplan, Regionaal
Erfgoeddepot en de tentoonstelling in 2017.

Budget 2015

De begroting 2015 is in evenwicht met € 674.600 activa en passiva.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk wordt het jaaractieplan en
het budget 2015 aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
Verder verwijzen we naar

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het jaaractieplan 2015 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

2 .
Het budget 2015 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk, welke sluit in evenwicht en waarbij
de geraamde inkomsten en uitgaven € 674.600 bedragen, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: jaaractieplan en budget 2015 vzw musea.pdf
Bijlage bij dit besluit: verslag AV 141020.pdf

Philippe De Coene
Welzijn

29 2014_GR_00318 Diversiteit en integratie - reglement
subsidies aan door Vlaanderen erkende
federaties voor de ondersteuning van
zelforganisaties - Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Ann Van Damme

Beknopte samenvatting
Het “reglement subsidies aan door Vlaanderen erkende federaties voor de ondersteuning
van zelforganisaties” wil door Vlaanderen erkende federaties financieel ondersteunen die
als doel hebben Kortrijkse zelforganisaties ondersteunen.  Dit nieuwe reglement heft het
reglement bijzondere projectsubsidie integratie van 5 mei 2008 op.

Beschrijving

Aanleiding en context
Het reglement bijzondere projectsubsidie integratie van 5 mei 2008 en de effecten daarvan
werden grondig geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat een heroriëntatie nodig is omdat

Slechts een beperkt aantal organisaties gebruik maken van het reglement en niet steeds
voor het soort activiteiten die in het opzet beoogd werden;
De gesubsidieerde activiteiten niet steeds bijdragen tot integratie en vaak beperkt
blijven tot eigen leden (beperkt bereik, geringe toegankelijkheid, weinig diversiteit,
weinig uitstraling);
Er niet altijd voldaan wordt aan formaliteiten, zoals bv. het tijdig indienen van de
documenten zoals het evaluatieverslag;
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De voorwaarde van samenwerking tussen verschillende partners zijn effect mist (bv.
iedere organisatie kan max. 2 aanvragen doen, maar soms komen ze terug als 2  of 3de

 organisatie in een andere aanvraag).de

 Daarom willen we de projectsubsidie omvormen.

Argumentatie
Er moet nog steeds ruimte zijn voor de ondersteuning van initiatieven die van onderuit
komen, zowel van verenigingen als burgers, die het samenleven in diversiteit in de stad
bevorderen. Hiervoor willen we ten volle aansluiting zoeken bij bestaande kanalen en
opportuniteiten zoals bijvoorbeeld Kortrijk spreekt en doet mee!, Projectsubsidies jeugd,
cultuur, sport, Brede school, Surplus, …

Daarnaast willen we zelforganisaties ook versterken in hun werking, organisatie,
netwerking … Zelforganisaties zijn vaak een houvast of baken voor de leden. Mensen
vinden er een luisterend oor, advies/hulp,… De zelforganisaties hebben vaak goeie ideeën
maar missen soms de competenties en/of netwerken om ze uit te voeren. Ze hebben dus
een kader nodig om binnen te groeien.

Het versterken van zelforganisaties is een rol die de federaties op vandaag opnemen.  
Federaties zijn een soort koepelorganisaties die expliciet als opdracht hebben
zelforganisaties te ondersteunen. De federaties krijgen beperkte middelen vanuit de
Vlaamse overheid maar hebben het moeilijk. Ze vragen een extra subsidie bij de steden.
Het voorstel is om de vrijgekomen middelen (toelage van 2086 euro) door het schrappen
van de ‘projectsubsidie integratie’, te besteden aan de federaties.

Er ligt een nieuw reglement voor waarbij de federaties met een actieve werking in Kortrijk,
per ondersteunde vereniging een beperkt bedrag zou krijgen (via een verdeelsleutel). 

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

Financiële informatie

Visum gevraagd:
Ja

Financiële informatie
Bedrag toelage blijft dezelfde maar inhoudelijke invulling wordt anders (0902-00/6493000
GBB/Bijzondere projectsubsidie integratie)

Visum van de financieel beheerder
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1.  

Visum: Visum verleend

Motivering:

 

visum 2014.671 budgetsleutel
2015/GBB-CBS/0902-00/6493000/IE-GEEN uitgave 2.086€
beschikbaar 0€, deze uitgave moet door de directie voorzien
worden bij de budgetopmaak 2015.

De directie moet in 2015 per individuele toekenning van een
toelage een CBS nota opmaken en controleren of dit kadert
binnen het nieuwe reglement.

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
Het reglement bijzondere projectsubsidie integratie van 5 mei 2008 op te heffen op 1/1/15.

2 .
Het reglement subsidies aan door Vlaanderen erkende federaties voor de ondersteuning
van zelforganisaties goed te keuren met ingang van 1/1/15, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: aanzet reglement federaties.docx
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REGLEMENT SUBSIDIES AAN DOOR VLAANDEREN ERKENDE FEDERATIES VOOR DE 
ONDERSTEUNING VAN ZELFORGANISATIES

ARTIKEL 1: BEGROTINGSKREDIET

Binnen de perken van de kredieten, voorzien op de begroting van het Stadsbestuur, kan het College 
van Burgemeester en Schepenen jaarlijks subsidies toekennen aan federaties actief op het 
grondgebied Kortrijk. 

ARTIKEL 2: DEFINITIES 

Federaties
Een federatie is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde landelijke vereniging 
die staat voor de integratie, emancipatie en participatie van gemeenschappen van diverse origine in 
Vlaanderen via de uitbouw en ondersteuning van zelforganisaties. 

Zelforganisaties (Kortrijk)
Onder zelforganisaties verstaan we: organisaties die opgericht en bestuurd worden door de in Kortrijk 
aanwezige groepen van personen van diverse origine. Als taak moeten zij doorheen hun werking de 
emancipatie en participatie van personen van diverse origine aan de samenleving bevorderen.

ARTIKEL 3: AARD VAN DE BETOELAGING 

De subsidie wil federaties financieel ondersteunen die als doel hebben: Kortrijkse zelforganisaties 
ondersteunen.  De federaties ondersteunen de verenigingen op volgende manieren:

- hulp bij praktische organisatie activiteiten;
- hulp bij aanvraag subsidies (projectsubsidies en werkingssubsidies);
- belangenbehartiging;
- doorgeven van advies en informatie;
- bekendmaking activiteiten verenigingen;
- bekendmaking van de verenigingen;
- informeren over vzw-wetgeving en ondersteunen bij opmaak statuten;
- financiële boekhouding helpen in orde houden;
- ondersteunen en mee uitdenken van projecten voor de verenigingen.

Daarnaast brengen de federaties ook de verenigingen samen door middel van verschillende 
activiteiten, projecten en vormingen.

ARTIKEL 4: DE SUBSIDIE

Elke federatie die actieve Kortrijkse zelforganisaties ondersteunt én voldoet aan de voorwaarden kan 
een subsidieaanvraag indienen (zie artikel 6. De beoordeling). 
De subsidie is een variabel bedrag en kan jaarlijks verschillen. 
De subsidie voor de federatie wordt berekend op basis van het totaal aantal zelforganisaties die 
voldoen aan de voorwaarden.

Het bedrag per zelforganisatie wordt als volgt berekend: 
Het totale subsidiebedrag gedeeld door het totaal aantal zelforganisaties (over alle federaties heen) 
die in aanmerking komen voor subsidie. 

De unieke som per zelforganisatie wordt daarna vermenigvuldigd met het aantal zelforganisaties die 
per federatie in aanmerking komen. 

ARTIKEL 5: DE AANVRAAG
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DE  AANVRAAG  VOOR  HET  BEKOMEN  VAN  EEN  SUBSIDIE  MOET  VIA  HET  VAST 
AANVRAAGFORMULIER WORDEN INGEDIEND BIJ DE INTEGRATIEDIENST VAN DE STAD KORTRIJK 
VOOR 1 APRIL.  DE AANVRAAG MOET VOLGENDE ELEMENTEN BEVATTEN:
- opgave van de rechtsvorm, de samenstelling van het bestuur en de zetel van de federatie;
- een begroting van de federatie (verwachte in –en uitgaven, eigen inbreng)
- overzicht van het aantal ondersteunde Kortrijkse zelforganisaties in het voorafgaande jaar met 

daarbij een omschrijving op welke manier zij ondersteund werden + aantonen dat de 
zelforganisaties minstens 3 activiteiten organiseerden in het voorafgaande jaar. Vanuit de 
federaties wordt een eerlijk engagement verwacht voor wat betreft de inschatting of de 
zelforganisaties voldoen aan de andere voorwaarden.

ARTIKEL 6: DE BEOORDELING

Het college van Burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen al dan niet goed op basis van 
volgende voorwaarden

1. Enkel de federaties die aan volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking 
voor een subsidiëring

 Minstens 3 actieve Kortrijkse zelforganisaties ondersteunen
 Een vlotte communicatie met de stad Kortrijk, in functie van samenwerking 

met andere integratie initiatieven 
2. Een zelforganisatie die recht geeft op subsidie moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 het bestuur bestaat minstens uit 5 leden en de ledengroep mag niet enkel uit 
familiebanden bestaan;

 de meerderheid van de leden woont in Kortrijk;
 per jaar minstens drie socio-culturele activiteiten organiseren met als doel: 

ontspanning, ontmoeting, interculturele uitwisseling of vorming. De activiteiten 
moeten openstaan voor iedereen;

 actief deelnemen aan activiteiten van de Raad Intercultureel Samenleven (RIS);
 geen winstgevend of politiek doel nastreven;
 hoofdzetel en werkingsterrein op het grondgebied van de stad Kortrijk;

3. De federaties en zelforganisaties mogen geen acties organiseren tegenstrijdig aan de het 
beleid van de stad Kortrijk. 

ARTIKEL 7: MODALITEITEN NA GOEDKEURING

Een projectsubsidie wordt als volgt uitbetaald: de federatie ontvangt het volledige bedrag na de 
beslissing (aanvaarding van de aanvraag) door het college van burgemeester en schepenen.

De organisatie neemt, na goedkeuring van de subsidie, in zijn promotiekanalen de vermelding op: 
‘Met steun van de stad Kortrijk’.  

De federaties stuurt voor 1 april van het daaropvolgende jaar een evaluatieverslag op met daarin een 
duidelijke omschrijving van 
- het aantal ondersteunde organisaties en de wijze waarop zij ondersteund werden, het aantal 

activiteiten,…
- het aantal gemeenschappelijke activiteiten 
Het evaluatieverslag kan tevens dienen als basis voor het indienen van een nieuwe aanvraag tot 
subsidie. 

De federaties stimuleren de zelforganisaties om de toegang van activiteiten gratis te houden voor de 
personeelsleden van de Integratiedienst.

Het stadsbestuur wordt op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de ondersteuning van de 
zelforganisaties.
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ARTIKEL 8: BETWISTINGEN

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BESLIST OVER MOGELIJKE BETWISTINGEN BIJ 
DE TOEPASSING VAN DIT REGLEMENT.  HET HEEFT DAARENBOVEN HET RECHT AANVULLENDE 
INLICHTINGEN OF BEWIJSSTUKKEN TE VRAGEN INDIEN DE VOORGELEGDE DOCUMENTEN NIET ALS 
STAVING ZOUDEN VOLSTAAN.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of wanneer de voorwaarden van dit reglement niet 
worden nageleefd, kan het College van Burgemeester en Schepenen de subsidie geheel of gedeeltelijk 
weigeren, de toegekende subsidie terugvorderen of de vereniging van verdere subsidiëring uitsluiten.

ARTIKEL 9

Dit reglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 08 december 2014, heft het 
reglement bijzondere projectsubsidie integratie van 5 mei 2008 op en is van kracht 
vanaf 1 januari 2015.
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30 2014_GR_00323 Meldpunt Discriminatie -
samenwerkingsovereenkomst 2015 -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Berthiel Van Betsbrugge

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst 2015 tussen
Interfederaal Gelijkekansencentrum (Centrum) en stadsbestuur Kortrijk met betrekking tot
uitbouw Meldpunt Discriminatie. Dit in afwachting van een meerjarige overeenkomst.

Beschrijving

Aanleiding en context
In Vlaanderen zijn sinds het Gelijke Kansen en Gelijke behandelingsdecreet van 10 juli
2008 in de dertien Vlaamse Centrumsteden evenveel lokale meldpunten discriminatie
opgericht.

Op 12 juni 2013 werd de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van
een Interfederaal Centrum afgesloten met de federale en deelstatelijke regeringen. 

Sedert 1 januari 2014 zijn de meldpunten discriminatie een onderdeel van dit Interfederaal
Centrum. Dit Centrum beheert voortaan de werkingsmiddelen en het personeel gekoppeld
aan de meldpunten.  Om de samenwerking met de centrumsteden te regelen werden voor
2014 samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt.

In afwachting van de verdere omvorming van het Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding in een Interfederaal Gelijkekansencentrum conform de Richtlijn
2000/43/EU, wordt een nieuwe overeenkomst van 1 jaar voorgelegd.

Argumentatie
In het Plan Nieuw Kortrijk onder hoofdstuk "een stad die verenigt en verbindt" wordt
uitdrukkelijk gesteld de strijd aan te gaan tegen elke vorm van discriminatie. Deze
samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier het Centrum en het stadsbestuur
samenwerken om de werking van het lokale Meldpunt Discriminatie in Kortrijk voor de
periode van 2015 uit te bouwen. Het bepaalt de wederzijdse verwachtingen om personeel
en infrastructuur te voorzien en op welke wijze de meldpuntmedewerker en het
stadspersoneel samen discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevorderen.

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:
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1.  

1 .
de samenwerkingsovereenkomst tussen Interfederaal Gelijkekansencentrum en
stadsbestuur Kortrijk met betrekking tot het Meldpunt Discriminatie 2015, zoals
opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: De samenwerkingsovereenkomst Centrum - stadsbestuur
Kortrijk 2015 .docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Interfederaal Gelijkekansencentrum (Centrum) en 
stadsbestuur Kortrijk
met betrekking tot het Meldpunt Discriminatie in stad Kortrijk

Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen het Centrum en het stadsbestuur van Kortrijk 
voor de periode van 2015. 

Artikel 1: Partijen

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 

- Enerzijds het Interfederaal Gelijkekansencentrum, Koningsstraat 138, 1000 Brussel, 
vertegenwoordigd door Jozef De Witte, directeur hierna genoemd “het Centrum”

- Anderzijds het stadsbestuur van Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd 
door Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en Geert Hillaert, stadssecretaris, hierna 
genoemd “het stadsbestuur”

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst

Deze samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier het Centrum en het stadsbestuur 
samenwerken om de werking van het lokale Meldpunt Discriminatie in Kortrijk voor de periode van 
2015 uit te bouwen. De overeenkomst bepaalt wat de wederzijdse verwachtingen zijn ten aanzien 
van het Centrum en het stadsbestuur om personeel en infrastructuur te voorzien die een 
laagdrempelige werking van een lokaal ingebed Meldpunt Discriminatie mogelijk maken. Verder 
bepaalt de overeenkomst op welke manier de Meldpuntmedewerker en het stadspersoneel 
samenwerken om lokaal discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. 

Engagement van het stadsbestuur uit het Plan Nieuw Kortrijk, “een stad die verenigt en verbindt”:

‘We maken van diversiteit een kracht. Elke Kortrijkzaan is uniek, heeft talent en hoort erbij. Rechten 
en plichten zijn er voor iedereen. Elke wijk, elke buurt, elke deelgemeente van onze stad is even 
belangrijk.’ 

‘We gaan de strijd aan met elke vorm van discriminatie, of het nu gaat om racisme, uitsluiting van 
personen met een handicap, met een andere seksuele geaardheid of andere discriminatiegronden.’

Artikel 3: Opdrachten van het Meldpunt Discriminatie
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De Meldpuntmedewerker van het Meldpunt Discriminatie wordt aan 50%  door het Centrum 
tewerkgesteld. Het Meldpunt Discriminatie heeft de volgende opdrachten: 

1) Het ontvangen en behandelen van meldingen of vragen over discriminatie; 

2) Het ontwikkelen van lokale, preventieve acties om discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen te bevorderen; 

3) Het uitbouwen van een lokaal netwerk van diensten en organisaties met het oog op 
samenwerking en doorverwijzing bij de behandeling van meldingen over discriminatie;

4) Het informeren van de lokale overheden en maatschappelijke sectoren over de werking van 
het Meldpunt Discriminatie.

Alle slachtoffers van discriminatie moeten op een laagdrempelige manier in het Meldpunt 
Discriminatie terecht kunnen. 

Artikel 4: Gebruik van infrastructuur en voorzieningen

1. Het stadsbestuur voorziet een toegankelijk en duidelijk bewegwijzerd lokaal, p.a. Grote 
Markt 54, 8500 Kortrijk. Het stadsbestuur garandeert hierbij de nodige privacy voor het 
ontvangen van burgers die een melding willen maken. 

2. De Meldpuntmedewerker krijgt een flexibele bureau ter beschikking in het stadhuis +1 bij 
directie Welzijn. 

Het lokaal dat door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld biedt minimaal: 

• Licht, elektriciteit, verwarming, verluchtingssysteem/ raam

• Internetaansluiting voor het operationele netwerk van het stadsbestuur 

• Aansluiting op een operationele printer van het stadsbestuur

• Telefoonaansluiting voor het vaste telefoonnet

• Mogelijkheid tot veilig afsluiten van de ruimte door de Meldpuntmedewerker

• Een regelmatige schoonmaakbeurt van het lokaal 

De Meldpuntmedewerker kan minimaal gebruik maken van: 

• Sanitaire voorzieningen van het stadsbestuur

• Drank en keukenvoorzieningen ter beschikking gesteld voor het stadspersoneel

• Printer en papier
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• E-mailadres van het stadsbestuur: discriminatie@kortrijk.be

• Telefoonlijn van het stadsbestuur: intern nummer 056/27 70 18 (met mogelijkheid om door 
te schakelen naar gsm-nummer). Naar bevolking toe wordt het nummer 1777 
gecommuniceerd.

Tussen de Meldpuntmedewerker en het stadsbestuur worden verder onderlinge afspraken gemaakt 
over de tijdstippen waarop het lokaal door de Meldpuntmedewerker wordt gebruikt en over de 
toegankelijkheid van het lokaal door de Meldpuntwerker of het stadspersoneel buiten deze 
tijdstippen. Een badge wordt ter beschikking van de Meldpuntmedewerker gesteld. 

Artikel 5: Wederzijdse samenwerking en ondersteuning tussen Meldpuntmedewerker en 
stadsbestuur

1. Het meld- en infopunt 1777 van het stadsbestuur doet het onthaal van alle infovragen  en 
meldingen  ook met betrekking tot discriminatie.  Het infopunt  schakelt  telefonische 
oproepen  door naar de meldpuntmedewerker.  Bij afwezigheid van de 
meldpuntmedewerker  worden contactgegevens van de klant opgevraagd en via mail 
doorgegeven aan de meldpuntmedewerker. De meldpuntmedewerker neemt vervolgens 
asap contact op met de melder.  Ook wordt door 1777 de alternatieven voor contactname 
met de klant meegegeven; e-mail, website, post, permanentie  Gelijke Kansencentrum. 

2. Omgekeerd verwijst de Meldpuntmedewerker burgers met meldingen over de diensten van 
het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW en de intercommunales door naar het meld- 
en infopunt 1777 van het stadsbestuur of stelt voor om meldingen samen te behandelen. 

3. In overleg met het Meldpunt Discriminatie in Brugge, waar dezelfde Meldpuntmedewerker 
ook halftijds tewerkgesteld wordt, worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de 
medewerker. 

4. Bij langdurige afwezigheid van de Meldpuntmedewerker (bv. ziekte, vakantie, …) verwijst het 
meld- en infopunt 1777 van het stadsbestuur de burgers die een melding willen maken door 
naar naburige Meldpunten Discriminatie of naar het Centrum. De contactpersoon van het 
Centrum houdt zich eraan zo snel mogelijk de contactpersoon van het stadsbestuur op de 
hoogte te brengen van de termijn van afwezigheid en – indien van toepassing – van de 
vervanging van de Meldpuntmedewerker. 

Artikel 6: Continuïteit van lopende engagementen en nieuwe engagementen m.b.t. preventieve 
acties

1. Het Centrum en het stadsbestuur willen volgende engagementen m.b.t. preventieve acties, 
aangegaan in het verleden door de Meldpuntmedewerkers en het stadsbestuur in het kader 
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van het Vlaamse Decreet ‘Gelijke Kansen- en Gelijke Behandelingsbeleid’, voor de beperkte 
duur van deze overeenkomst volbrengen: 

- De internationale dag tegen discriminatie en racisme in de aandacht brengen

- Netwerk Discriminatie in Kortrijk verder uitbouwen

- Uitbouw van lokale werkgroep rond discriminatie in huisvesting

- Werking meldpunt discriminatie verder bekendmaken bij burgers en diverse diensten die  
signalen rond discriminatie kunnen opvangen zoals OCMW, CAW, ..

2. Het Centrum en het stadsbestuur willen volgende nieuwe engagementen m.b.t. preventieve 
acties voor de beperkte duur van deze overeenkomst volbrengen: 

- Opstart van een lokale werkgroep rond discriminatie op arbeidsmarkt

3. Om de werking te kunnen uitbouwen wordt een minimaal bedrag van €2500 op jaarbasis 
voorbehouden door het Centrum. De middelen worden in samenspraak tussen beide 
partijen besteed. 

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

Voor het Centrum: Marco Van Haegenborgh, verantwoordelijke Vlaamse Meldpunten Discriminatie, 
Marco.Vanhaegenborgh@cntr.be, 02/212 31 02

Voor het stadsbestuur: Berthiel van Betsbrugge, medewerker directie Welzijn, 
berthiel.van.betsbrugge@kortrijk.be, 056/ 27 72 90

Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Duur van de samenwerkingsovereenkomst

1. In afwachting van de verdere omvorming van het Centrum voor gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding in een Interfederaal Gelijkekansencentrum conform de Richtlijn 
2000/43/EU, wordt opnieuw een overeenkomst van 1 jaar voorgelegd.

2. Deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2015. Daarna is 
het de bedoeling een meerjarige overeenkomst af te sluiten.

3. Van zodra het strategisch plan 2015-2017 van het Centrum goedgekeurd is wordt dit aan het 
stadsbestuur voorgelegd, bekeken wat op elkaar kan afgestemd worden en wat 
meegenomen kan worden in een eventuele toekomstige overeenkomst.  

4. Het Centrum zal de samenwerking evalueren in samenspraak met de stad Kortrijk en in 
overleg met de Meldpuntmedewerker en dit ten laatste tegen eind september 2015. Deze 
evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe overeenkomst die bij 
voorkeur loopt tot einde 2019 en jaarlijks geëvalueerd zal worden. 
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5. De Meldpuntmedewerker rapporteert ten laatste tegen eind februari 2016 aan het 
stadsbestuur over de werking van het Meldpunt Discriminatie. 

In twee exemplaren opgemaakt te (plaats) op (datum), 

Namens het Centrum Namens het stadsbestuur
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31 2014_GR_00324 Samenwerkingsovereenkomst Sociale
Economie - Stad Kortrijk - Kanaal 127 -
Goedkeuren

Inhoudelijke verantwoordelijke
Stijn Tanghe

Beknopte samenvatting
In 2014 besloot het lokale bestuur cvba Kanaal 127 niet langer financieel te ondersteunen,
naar aanleiding van het stopzetten van de financiële ondersteuning door de Vlaamse
Overheid. Uit de verschillende scenario's die werden ontwikkeld met het oog op een
ordentelijke stopzetting van de activiteiten, rekening houdende met de gevolgen voor de
share- en stakeholders is echter gebleken dat een uitdoofscenario met ondersteuning over
langere termijn voor alle partijen een betere optie is, zo concludeerde het College van
Burgemeester en Schepenen op 23 juni 2014. Voorliggende nota omvat de praktische
uitwerking van die conclusie.

Beschrijving

Aanleiding en context
In 2012 stuurde de Vlaamse Regering haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van de
sociale economie bij, onder andere door niet langer startcentra voor sociale economie te
erkennen en ondersteunen. Bijgevolg werd de basissubsidie voor die erkende organisaties
ingetrokken per 30 juni 2012. Dit resulteerde in de financiële situatie zoals die blijkt uit de
bijlage 'Financiële Quick Scan 2012-2013'

In navolging van de beslissing van de Vlaamse Regering zag ook het lokale bestuur zich
genoodzaakt haar ondersteuning aan Kanaal 127 stop te zetten. Niet omdat zij de
belangrijke rol die Kanaal 127 heeft gespeeld voor de ontwikkeling van de sociale
economie in stad en regio niet wil erkennen, noch omdat zij de wenselijkheid van een
organisatie die reguliere bedrijven ondersteunt bij de uitwerking en uitbouw van
maatschappelijke verantwoord ondernemen of bijstand aan sociale economie
ondernemingen die willen professionaliseren wil loochenen, maar omdat die
verantwoordelijkheid niet volledig ten laste van een lokaal bestuur kan worden gelegd.
Temeer de activiteiten van Kanaal 127 een steeds ruimere bovenlokale actieradius kregen
en de groei van het aantal nieuwe ontwikkelde ondernemingen vertraagde.

In een poging zowel erkenning te geven aan de pioniers die aan de basis lagen van Kanaal
127 en haar werking als de inhoudelijke doelstellingen van die werking te handhaven
werden verschillende pistes bewandeld. In de eerste plaats werd contact genomen met de
provincie West-Vlaanderen doch die gesprekken zijn gestrand op de onmogelijkheid om op
een lange termijn engagement aan te gaan. Ook de piste van nauwe samenwerking of
integratie van dienstverlening met vzw Mentor - die een afdeling heeft die sterk gelijkende
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dienstverlening aanbiedt - leek niet levensvatbaar zonder aanzienlijke flankerende
financiering. Een overzicht van deze en andere inspanningen werd opgenomen in bijlage
'Inspanningen om te komen tot oplossingen voor Kanaal 127'.

Het dient in deze gemeld te worden dat de inhoudelijke werking, waarvoor Kanaal 127
door de Vlaamse Regering erkend en gefinancierd was, op zich niet leidt tot het
problematisch financieel plaatje. De zware financiële uitdagingen volgen vooral uit
ambitieuze vastgoedkeuzes die in het verleden werden gemaakt in samenspraak tussen
alle betrokken partijen, inclusief de lokale besturen. Ter verduidelijking het pand (gedeeld
eigendom stad en OCMW Kortrijk), werd in erfpacht gegeven tot 2027 (opstalrecht voor
Belfius Lease) en klaargemaakt voor gebruik (renovatie + nieuwbouw) door middel van
een onroerende leasing (Belfius Lease).

Om bovenstaande redenen werden onder supervisie van de financieel beheerder van het
OCMW, de heer Luc Sabbe, een aantal scenario's uitgewerkt waarbij de stopzetting van de
inhoudelijke werking, inclusief ontslag van alle medewerkers al dan niet met stopzetting
van verhuur van bedrijfsruimten, een uitgangspunt vormde. Bij het uitwerken van die
scenario's werd rekening gehouden met de financiële belangen van alle share- en
stakeholders.

Een uitgebreide beschrijving van de scenario's is te vinden in bijlage 2 “cvba Kanaal 127,
Financiële problematiek en mogelijkheden tot oplossing”. Samengevat komen de 3
scenario's neer op:

Verkoop van de site en vereffening van de cvba:
Tegenindicaties:
- een minwaarde voor stad en OCMW op verkoop in vergelijking met scenario 2 en 3
- maximaal € 100.000 (12%) voor aandeelhouders
- mogelijke kritiek van de aandeelhouders op het niet vergoeden van de cvba voor
gedane kapitaalaflossingen (onroerende leasing).
Stopzetting van de cvba met activiteitenovername door OCMW:
In dit scenario wordt de vennootschap ontbonden, maar worden de
verhuuractiviteiten verder gezet door het OCMW.
Tegenindicaties:
- ondernemersrisico betreffende leegstand en dubieuze vorderingen ligt bij OCMW
- er is nood aan een aparte constructie i.f.v correct afhandelen van BTW;
- mogelijks moeten bijkomende registratierechten betaald worden;
- maximaal € 100.000 (12%) voor aandeelhouders.
Voortzetting van de cvba met financiële ondersteuning door het lokaal bestuur:
De vennootschap blijft in deze bestaan en blijft verantwoordelijk voor het uitbaten
van de site als bedrijvencentrum (in hoofdzaak verhuur van bedrijfsruimte); om te
zorgen voor voldoende liquide middelen zorgt het lokale bestuur in de periode
2014-2022 voor financiële ondersteuning ten bedrage € 30.000/ jaar (bij helften te
verdelen over stad en OCMW).
Tegenindicaties:
- strikt financieel iets minder gunstig voor stad en OCMW dan scenario 2.
Voordelen:
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- geen ondernemersrisico voor OCMW;
- geen nood aan aparte oplossing voor BTW;
- ruimere mogelijkheden om aandeelhouders te vergoeden (tot ca. 50% van hun
initiële inbreng).

Op 23 juni opteerde het College van Burgemeester en Schepenen voor het zogenaamde
'scenario 3', dat nog verdere praktische uitwerking nodig had. Vandaag ligt een aanvullend
scenario 4 voor, bestaande uit het gekozen scenario 3, aangevuld met een terugbetaling
aan de lokale besturen in 2027, voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap, ter
waarde van € 90.000 (bij helften te verdelen over de lokale besturen).

Om scenario 4 te laten werken is er aanvullend nood aan een aanvullend engagement van
het OCMW om in de mate van het mogelijke de verhuuractiviteiten te ondersteunen door
inzet van leerwerknemers in samenwerking met de huurders voor het vervullen van
onthaal-, secretariaat- en onderhoudstaken.

Argumentatie
Scenario 4 geniet de voorkeur op de andere scenario’s omdat het aansluit bij de eerder
gemaakte keuze en die keuze financieel optimaliseert voor het lokale bestuur door 1/3 van
de op heden noodzakelijke ondersteuning terug te laten vloeien.

Die terugbetaling is verantwoord vanuit het niet billijk zijn dat het lokaal bestuur vanuit
haar ondersteuning op heden, als enige zou instaan voor de creatie van (meer)waarde
voor de aandeelhouders. Zoals hierboven omschreven zorgt het huidige scenario in ieder
geval al voor een meerwaarde in vergelijking met een vereffening op heden, daarom is een
gedeeltelijke terugbetaling (1/3) van die ondersteuning gerechtvaardigd. Bovendien is het
bedrag afgestemd op het relatieve aandeel van Leiedal in de restwaarde die volgens de
prognose gerealiseerd zal worden in 2027.

De lange doorlooptijd van de overeenkomst is nodig om voldoende stabiliteit te bieden.
Indien geopteerd zou worden voor de gebruikelijke duur van een
samenwerkingsovereenkomst (legislatuur + 1 jaar), dient zich in 2019 opnieuw een
woelige periode aan zowel voor de lokale besturen, de aandeelhouders als de huurders.
Vooral bij die laatsten zou dergelijke instabiliteit aanleiding kunnen vormen om niet te
huren of een bestaand huurcontract niet te verlengen, dit in tegenstelling tot de nood aan
een zo ruim en consistent mogelijke verhuring van alle bedrijfsruimtes (permisse bij de
prognose).

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

Besluit
Gemeenteraad wordt verzocht:

1 .
In te stemmen met het voorgestelde uitdoofscenario '4' voor de werking van cvba Kanaal
127.
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

2 .
De samenwerkingsovereenkomst die uitvoering geeft aan "uitdoofscenario '4' voor de
werking van cvba Kanaal 127", zoals opgenomen in bijlage goed te keuren.

3 .
Het OCMW te vragen eveneens in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst uit
punt 2.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: cvba Kanaal 127, Financiële problematiek en mogelijkheden tot
oplossing.pdf
Bijlage bij dit besluit: SO Stad-OCMW-Kanaal 127 - 2014-2027 v4.pdf
Bijlage bij dit besluit: dossier 2014_CBS_01481 - Bebouwde eigendom Stad en
OCMW, Stasegemsesteenweg 110 te Kortrijk.Erfpachter CVBA Kanaal 127.pdf
Bijlage bij dit besluit: Inspanningen om te komen tot oplossingen voor Kanaal
127.docx
Bijlage bij dit besluit: Financiele Quick Scan 2012-2013.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: 

Stadsbestuur Kortrijk en OCMW Kortrijk en cvba Kanaal 127 
 
Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur en OCMW van Kortrijk, met het 
oog op samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de 
stad. 

Artikel 1: Wie 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
- enerzijds  

 het stadsbestuur van Kortrijk, 
 vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
 optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert 
 Hillaert, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 
 artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd “het stadsbestuur” 
     en  
 het OCMW van Kortrijk, 
 vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter, en de mevrouw An 
 Spriet, secretaris wnd., hierna genoemd “het OCMW” 
hierna gezamenlijk benoemd als “het lokaal bestuur” 
 

- anderzijds cvba Kanaal 127, 
met zetel in de Stasegemsesteenweg 110 te 8500 Kortrijk 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Rik Desmet, 
hierna genoemd “Kanaal 127” 
 

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier Kanaal 127 met het lokaal bestuur 
samenwerkt om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. 
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 
3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 
 
Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende 
elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): Binnen engagement 3: Een stad die onderneemt en 
deelt:  

 Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek: 
Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships met diverse actoren op de lokale en 
regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. (p19) 

 Kortrijk, een Actieve Welvaartsstad  
Een stad die mensen activeert en zelf actief op zoek gaat naar creatieve oplossingen (p22) 

 Sociale economie: mensen gaan voor op structuren 
Opvallende nieuwe initiatieven […]  moeten aangemoedigd worden omdat ze Kortrijk 
interessant maken. (p24) 

 

Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling 

 Het uitbaten van de site Kanaal 127 als een bedrijvencentrum sociale economie naar analogie 
met artikel 4 van de statuten van cvba Kanaal 127, meer bepaald 1

e
 lid, 1

e
 en 2

e
 streepje

1
 en 

2
e
 lid

2
; 

 Een maximale bezetting van de gebouwen realiseren, met bijzondere aandacht voor sociale 
ondernemingen die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het lokale bestuur op het vlak 

                                                      
1
 “De vennootschap heeft tot doel: 

- het actief begeleiden, oprichten en adviseren van jonge startende ondernemingen; 
- het ter beschikking stellen bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte en accommodatie aan jonge ondernemingen; 

[…]” 
2
 “De vennootschap zal deze doelstellingen realiseren met het oog op bijkomende werkgelegenheidscreatie voor risicogroepen 

op de arbeidsmarkt.” 
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van sociale economie en activering. Binnen dit kader stelt Kanaal 127 zich welwillend op t.a.v. 
inpasbaarheid van nieuwe activiteiten die aansluiten bij behoeften van het lokale bestuur; 

 Jaarlijkse rapportage over het verloop van de activiteiten in het bijzonder met betrekking tot 
bezetting in de afgelopen periode en prognoses voor de komende periode. 

 Terugbetaling van 1/3 van de binnen deze overeenkomst van het lokaal bestuur ontvangen 
steun, voor vereffening van de vennootschap en uiterlijk op 31 december 2027. 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

1) Financiële ondersteuning: 

 Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 
Kortrijk in de periode 2014-2022 een nominatieve toelage voorzien van € 15.000 voor 
Kanaal 127 om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  
Dit bedrag is de-minimissteun, toegekend op basis Verordening (EU) 1407/2013 van de 
Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

3
 

 Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het OCMW budget zal het OCMW in de 
periode 2014-2022 een nominatieve toelage voorzien van € 15.000 voor Kanaal 127 om de 
samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  
Dit bedrag is de-minimissteun, toegekend op basis Verordening (EU) 1407/2013 van de 
Europese Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

3
 

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

2) Logistieke subsidie   
Conform afspraken ter plaatse en in overleg met Kanaal 127 en in samenwerking met de 
huurders, neemt het OCMW kosteloos al dan niet via de leerwerkplaats en zonder 100% 
continuïteit te garanderen, cf. instroom leerwerknemers volgende taken op: 

o het onderhoud van de gebouwen op de site Kanaal 127  
o reinigen van burelen en gedeelde binnenruimtes hoofdgebouw; 
o de secretariaatstaken die het bedrijvencentrum resten. 

 
Artikel 5: Rapportering 
Kanaal 127 zal jaarlijks aan het lokaal bestuur rapporteren over de gerealiseerde werking in het 
voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het lokaal 
bestuur tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: 

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling 
gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden, met bijzondere 
aandacht voor de evolutie in de verhuur van bedrijfsruimte en gekende vooruitzichten voor het 
volgende jaar;  

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

Kanaal 127 zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het lokaal bestuur kan vragen 
binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het lokaal bestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen: 
- 50 % van het jaarbedrag in het voorjaar (in principe maart), 

- 50 % van het jaarbedrag in het najaar (in principe september). 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE97 7755 9387 5649  op naam van: 
cvba Kanaal 127, Stasegemesesteenweg 110 te 8500 Kortrijk. 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Kanaal 127 dit onmiddellijk schriftelijk aan het lokaal 
bestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

                                                      
3
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Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het lokaal bestuur: Nele Hofman – 0473 862 631 – nele.hofman@ocmwkortrijk.be  
Voor Kanaal 127: Rik Desmet – 073 862 608 – rik.desmet@kanaal127.be  
 
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 

Het lokaal bestuur en Kanaal 127 evalueren (minstens) driejaarlijks de uitvoering van het convenant. 
In onderling akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen het lokaal bestuur en Kanaal 127. Als geen overeenkomst bereikt wordt, 
leggen ze het probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en 
deze twee kiezen samen een derde lid. 

Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 De convenant gaat in op 1 januari 2014 eindigt uiterlijk op 31 december 2027.  De samenwerking 
geldt dus voor maximum 14 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de 
contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de 
overeenkomst tot gevolg hebben.  

 Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 
middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. 
De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar.  

1. In het bijzondere geval dat deze verbreking gerelateerd is aan de bestaande 
afspraken betreffende de erfpacht, engageren de partijen zich te zoeken naar een 
vergelijk dat de rechten van de aandeelhouders van Kanaal 127 en de huidige 
gebruikers van bedrijfsruimte zo min mogelijk schaadt. 

2. In ieder geval dient tegen het einde van de overeenkomst, 1/3 van de binnen deze 
overeenkomst ontvangen ondersteuning terugbetaald te worden aan het lokale 
bestuur. 

3. Het lokaal bestuur kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. 
In dit geval moet eveneens 1/3 van de binnen deze overeenkomst ontvangen 
ondersteuning terugbetaald te worden aan het lokale bestuur, voor 31 december van 
het jaar waarin de overeenkomst werd beëindigd. 

 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 17 november 2014 

 

Namens het stadsbestuur 

De stadssecretaris       De burgemeester 
Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 

Namens het OCMW 

De secretaris wnd.       De voorzitter 
An Spriet        Philippe De Coene 
 

Namens Kanaal 127 cvba 

 De directeur 
 Rik Desmet  
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