
Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Openbare notulen

Samenstelling:

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

Verontschuldigd:
De heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

15 december 2014 19:06 — De voorzitter opent de openbare zitting
15 december 2014 19:07 — Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
15 december 2014 19:07 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
15 december 2014 19:07 — Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
- Aanvullende punten
Er zijn geen aanvullende punten ingediend door de raadsleden.

- Activiteiten
De activiteiten werden reeds meegedeeld tijdens de zitting van 8 december.

-Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° uitnodiging nieuwjaarsreceptie
° wenskaarten nieuwjaar – deze wenskaarten zijn ook digitaal verkrijgbaar

- Mededelingen
De eedaflegging van Axel Weydts als schepen in opvolging van schepen M. Lemaitre zal
plaatsvinden tijdens de gemeenteraadszitting van 12 januari. In het kader van de

1 / 44
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



continuïteit zal schepen M. Lemaitre tot dan het mandaat waarnemen.

De gemeenteraad van januari kent traditiegetrouw een beperkte agenda. Alle
agendapunten zouden dan ook in 1 commissie behandeld worden. Tevens zou tijdens deze
raadscommissie een toelichting gegeven worden over het stadsproject ‘de Verleieding’.

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 17
november 2014. De notulen van de zitting van 17 november 2014 zijn derhalve
goedgekeurd.

- Punt bij hoogdringendheid
De burgemeester kreeg vorige week vanuit de brandweerzone Fluvia de vraag om alsnog
over te gaan tot het invullen van de 2 vacante functies 'brandweerman'. Dit moet het de
zone toelaten om, in afwachting van het organiseren van een wervingsprocedure voor
brandweermannen, de nodige permanentie te kunnen garanderen. De kost hiervoor is ten 
laste van de zone, net als alle andere loonkosten, zoals reeds eerder toegelicht.
Conform artikel 29 van het gemeentedecreet wordt gevraagd om dit punt bij
hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. 
De raad gaat over tot de stemming. 
De toevoeging van dit punt wordt met eenparigheid van stemmen aan de agenda
toegevoegd.

15 december 2014 19:25 — Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
15 december 2014 19:28 — Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
15 december 2014 19:30 — Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING

Verenigde raadscommissie
Catherine Waelkens
Staf Financieel Beheerder

1 2014_GR_00325 Meerjarenplanning 2014 - 2019 en
budget 2015 - Derde wijziging aan de
meerjarenplanning 2014 - 2019 - Budget
2015 - Vaststellen

Beschrijving

Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de derde aanpassing aan het strategisch meerjarenplan
2014 - 2019 en het budget 2015 vast te stellen. 

Argumentatie
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Beleidsmatig :

Bij de opmaak van het budget 2015 werden in het strategisch meerjarenplan 2014-2019
een aantal wijzigingen aangebracht inzake de timing (startdatum en/of streefdatum) van
een aantal acties.  Daarenboven werd de omschrijving van 1 actie aangepast, namelijk
actie 10.03.05 : onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal  i.p.v. installeren van
een direct-chatfunctie voor onthaal. Aan de structuur van het strategisch meerjarenplan
2014-2019 werden geen wijzigingen aangebracht.  In het kader van verdere optimalisatie
en rationnalisering van het personeelsbudget worden de nodige maatregelen genomen.

ACTIE OMSCHRIJVING SMJP BUDGET 2015

01.02.04 Investeren in openbare infrastructuur in overleg
met bewoners en gebruikers

budget ook bij doelstelling 4

04.03.02 Organiseren en ondersteunen van
verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige
 schoolomgevingen

startdatum 2015

10.02.01 Finaliseren van een (digitaal)  evenementen- en
verenigingsloket

streefdatum 2016

10.02.04 Realiseren van een gratis WIFI in alle Kortrijkse
pleinen en parken

streefdatum 2015

10.02.06 Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten startdatum 2015

10.03.04 Optimaliseren  van ‘mijn gemeente’ startdatum 2017

10.03.05 Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor
onthaal

startdatum 2015

   Financieel :

De personeelskosten dalen aanzienlijk.  De daling werd door de loonadministratie zo
opgesteld en verdeeld over de diverse beleidsdomeinen om met de totaliteit van de
personeelskost binnen de vooropgestelde maximumcijfers te blijven. Het vroegere
streefbedrag van 48 mio € werd thans ook nog verminderd met de becijferde effecten van
aangekondigde regeringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de indexsprong. Tevens verdween
de personeelskost van de brandweer uit deze cijfers, aangezien ze nu met een dotatie
(3,433 mio exploitatie en 147.000 euro investeringen in 2014) vanuit de stad worden
gefinancierd, cfr. de politiezone. Concrete maatregelen en acties zullen nodig zijn om
binnen deze cijfers te werken.

Wat betreft gemeentefonds, personenbelasting en onroerende voorheffing werden de
getallen aangepast aan de recentste onderrichtingen. Het bedrag van het gemeentefonds
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zal elk jaar ongeveer 600.000 euro lager zijn dan eerder voorspeld. Er werd in de
meerjarenplanning rekening gehouden met de gederfde inkomsten uit de
personenbelasting in 2013 die nog moeten komen.

Andere belasting op afgifte administratieve stukken (+641.700) : Eid en reispassen stijgt
door een andere methode van boeken. Vroeger werd het deel dat moest doorgestort
worden aan de hogere overheid op klasse 4 geboekt.  Nu wordt alles budgettair in
ontvangsten geboekt en het door te storten gedeelte als uitgave.

Belasting op reclameborden (+ 60.000) is ontvangst reclame nieuwe bushokjes.

De opbrengst van de waterfactuur stijgt jaarlijks automatisch met 190.000 euro, wegens
de koppeling aan de stijging van de geïndexeerde bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 
Het reglement van 2009 voorziet in een automatische stijging.

De opbrengst van de belasting op reclamedrukwerk (+ 300.000) werd aangepast aan de
werkelijkheid.

Intresten op beleggingen werden globaal verminderd met 390.000 omdat de reserves
opgebruikt worden en zowel de beleggingen als de rente blijven dalen. Het zilverfonds
vermindert tot 4,5 mio € in 2019. De financiële kosten van leningen dalen ook.

Er wordt een bijkomende ontvangst in het exploitatiebudget voorzien van 4.226.887 € om
een correctie door te voeren van 1,9 mio niet gebruikte uitgaven kredieten in 2014 en het
bijkomend bedrag van de personenbelasting (2,3 mio) dat we nog zullen ontvangen in
2014 en dat niet als inkomsten gebudgetteerd was. Het zelfde gebeurt op het vlak van het
investeringsbudget. Ook hier noteren we een meer ontvangst van 4,6 mio € in 2014, zijnde
de budgettering van het stadsvernieuwingsfonds voor 3,7 mio en een verhoogde opbrengst
verbonden aan de patrimoniumstudie (vooruitschuiving). We gaan ervan uit dat het
gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig jaar beter zal zijn dan aanvankelijk
geraamd.

De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis blijven positief in 2019
(respectievelijk 727.000 € en 3,5 mio). De investeringen werden zoveel mogelijk
gecorrigeerd naar het jaar van transactie. De globale uitstaande schuld blijft beneden de
160 mio € in 2019.

De raad hoort:
- de inleiding gegeven door schepen C. Waelkens;
- de tussenkomsten van de raadsleden H. Vanhoenacker, A. Cnudde, M. Vandemaele, M.
Seynaeve, E. Brugman, K. Detavernier, A. Weydts, de burgemeester V. Van Quickenborne,
de schepenen M. Lemaitre en B. Herrewyn en raadslid J. de Bethune.

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

- de omzendbrief van 5 september 2014 met kenmerk BB 2014/4 van het Vlaams Ministerie
van Bestuurzaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale
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besturen - Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

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

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
22 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
13 nee stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C.
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
4 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

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

1. DERDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.636.880,00 16.071.632,99 13.351.045,88

A. Uitgaven 117.552.860,00 113.031.755,01 113.583.964,12

B. Ontvangsten 122.189.740,00 129.103.388,00 126.935.010,00

a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 67.061.337,00 67.956.669,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 4.226.887,00 0,00

2. Overige 58.693.681,00 57.815.164,00 58.978.341,00

II. Investeringsbudget (B-A) -36.104.294,00 -20.251.109,00 -24.578.878,00

A. Uitgaven 39.939.619,00 29.032.425,00 35.627.224,00

B. Ontvangsten 3.835.325,00 8.781.316,00 11.048.346,00

III. Andere (B-A) -15.095.668,00 5.972.091,00 10.963.837,00

A. Uitgaven 18.785.123,00 24.561.401,00 30.488.468,00

1. Aflossing financiële schulden 17.143.526,00 16.511.401,00 18.488.468,00

a. Periodieke aflossingen 17.143.526,00 16.511.401,00 18.488.468,00

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

2. Toegestane leningen 1.641.597,00 8.050.000,00 12.000.000,00

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

B. Ontvangsten 3.689.455,00 30.533.492,00 41.452.305,00
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1. Op te nemen leningen en leasings 1.641.597,00 28.598.203,00 38.947.150,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.047.858,00 1.935.289,00 2.505.155,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 1.935.289,00 2.505.155,00

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

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

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -46.563.082,00 1.792.614,99 -263.995,12

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 48.504.223,00 1.941.141,00 3.813.755,99

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.941.141,00 3.733.755,99 3.549.760,87

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.941.141,00 3.733.755,99 3.549.760,87

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 9.535.965,00 20.622.455,99 18.156.671,88

A. Exploitatieontvangsten 122.189.740,00 129.103.388,00 126.935.010,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 112.653.775,00 108.400.932,01 108.778.338,12

1. Exploitatie-uitgaven 117.552.860,00 113.031.755,01 113.583.964,12

2. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.550.823,00 4.805.626,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.994.753,00 19.126.935,00 20.788.939,00

A. Netto-aflossingen van schulden 15.095.668,00 14.576.112,00 15.983.313,00

B. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.550.823,00 4.805.626,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.458.788,00 1.495.520,99 -2.632.267,12

Resultaat op kasbasis 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 14.445.740,66 15.715.797,32 17.500.022,84

A. Uitgaven 114.984.094,34 116.100.630,68 116.982.954,16

B. Ontvangsten 129.429.835,00 131.816.428,00 134.482.977,00

a. Belastingen en boetes 69.053.541,00 70.063.209,00 71.408.000,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 60.376.294,00 61.753.219,00 63.074.977,00

II. Investeringsbudget (B-A) -14.911.949,00 -12.850.148,00 -8.081.644,00

A. Uitgaven 22.593.119,00 15.272.148,00 9.081.644,00

B. Ontvangsten 7.681.170,00 2.422.000,00 1.000.000,00

III. Andere (B-A) 394.332,00 -2.895.880,00 -9.272.361,00

A. Uitgaven 30.382.614,00 25.197.438,00 23.896.530,00

1. Aflossing financiële schulden 20.232.614,00 19.747.438,00 20.896.530,00

a. Periodieke aflossingen 20.232.614,00 19.747.438,00 20.896.530,00

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

2. Toegestane leningen 10.150.000,00 5.450.000,00 3.000.000,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00
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1.  
2.  
3.  
4.  

B. Ontvangsten 30.776.946,00 22.301.558,00 14.624.169,00

1. Op te nemen leningen en leasings 27.650.000,00 18.679.424,00 10.500.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.126.946,00 3.622.134,00 4.124.169,00

a. Periodieke terugvorderingen 3.126.946,00 3.622.134,00 4.124.169,00

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

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

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -71.876,34 -30.230,68 146.017,84

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 3.549.760,87 3.477.884,53 3.447.653,85

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.477.884,53 3.447.653,85 3.593.671,69

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.477.884,53 3.447.653,85 3.593.671,69

Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 19.629.034,66 21.005.205,32 22.687.749,84

A. Exploitatieontvangsten 129.429.835,00 131.816.428,00 134.482.977,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 109.800.800,34 110.811.222,68 111.795.227,16

1. Exploitatie-uitgaven 114.984.094,34 116.100.630,68 116.982.954,16

2. Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.187.727,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 22.288.962,00 21.414.712,00 21.960.088,00

A. Netto-aflossingen van schulden 17.105.668,00 16.125.304,00 16.772.361,00

B. Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.187.727,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -2.659.927,34 -409.506,68 727.661,84

2 .
Het budget 2015 vast te stellen zoals hierboven vermeld in kolom 2015 van de derde
aanpassing van het meerjarenplan.

3 .
De derde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 alsook het budget 2015 met
bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: 14-49.pdf
Bijlage bij dit besluit: overzicht exploitatie .pdf
Bijlage bij dit besluit: budget 15 .pdf
Bijlage bij dit besluit: MJP .pdf

Kernadministratie
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2 2014_GR_00285 Gemeentebelasting opcentiemen
onroerende voorheffing. Aanslagjaar
2015 - Vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2014.

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 2 het
belastingreglement gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2015.

Argumentatie
Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 1.750 opcentiemen te behouden.

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Artikelen 249 tot en met 260 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat de
reglementering op de onroerende voorheffing bevat
- Decreet van 9 juni 1998 (BS 18 juli 1998) houdende bepalingen tot wijziging van het
Wetboek van inkomstenbelastingen wat betreft de onroerende voorheffing
- Artikel 464, 1° van het Wetboek van inkomstenbelasting

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelneme en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer,
F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F.
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete
 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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1 .
Het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing als volgt vast te
stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2015 worden er duizend zevenhonderd vijftig (1.750) opcentiemen op
de onroerende voorheffing gevestigd.

Artikel 2:

De invordering van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het
agentschap Vlaamse belastingdienst van het beleidsdomein Financiën en Begroting van de
Vlaamse overheid, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de
inkomstenbelasting.

Artikel 3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

3 2014_GR_00286 Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting. Aanslagjaar 2015 -
Vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2014.

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 3 het
belastingreglement aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2015.

Argumentatie
Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 7,9% te behouden.

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M.
Lemaitre, B. Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer,
F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F.
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
Het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van het volgens artikel 466 van het Wetboek op
de inkomstenbelasting 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk
verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het
inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar, dus in 2014.

Artikel 3:

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de
artikelen 466 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

15 december 2014 20:17 — Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

4 2014_GR_00314 Gemeentelijk algemeen
retributiereglement vanaf 1 januari 2015
- Vaststellen -
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Beschrijving

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

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te
stellen, ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2014 zijn de volgende:

- Leefmilieu:
* De benaming "Leefmilieu" wordt vervangen door " " n.a.v.Beheer openbaar domein
het nieuwe organogram.
* De benaming "Infrastructuur" valt weg omdat infrastructuur nu eveneens behoort tot het
team "Beheer openbaar domein".

- Mobiliteit :
* De benaming "Mobiliteit" wordt vervangen door " "Planning & Openbaar domein
n.a.v. het nieuwe organogram.

- Stadsplanning & -Ontwikkeling :
* De benaming "Stadsplanning & -Ontwikkeling" wordt vervangen door "Bouwen, milieu

".en Wonen
*  Bij de vastgoedinfo wordt het type 'vastgoedinfo + stedenbouwkundig uittreksel'4.1.
eveneens opgenomen én de digitale bouwaanvraag werd erbij gevoegd.
*  De vrijstellingen opgenomen in het punt "Benemen van het voetpad en/of openbare4.3.
weg voor uitstallingen,.." moesten hier eveneens opgenomen worden. Deze vrijstellingen
voor verenigingen van sociale, caritatieve, maatschappelijke, culturele of sportieve aard,
scholen voor niet-commerciële doeleinden én jeugd- en sportverenigingen komen er omdat
dergelijke verenigingen moeten gestimuleerd worden om activiteiten te organiseren,
zonder dat daar een retributie voor inname van het openbaar domein tegenover staat.
* Voor alle duidelijkheid werd het tarief voor het 'winkel-wandelgebied en
Schouwburgplein' eveneens expliciet gestipuleerd.
*  De paragraaf, waarin staat wanneer je slechts de helft van de retributie moet4.4.
betalen, wordt geschrapt. 
De retributie zal altijd voor een volledig jaar moeten betaald worden.

- Politiediensten :
*  De valse alarmmeldingen werden aangepast naar 'vanaf de 2e onterechte5.1.
interventie in hetzelfde kalenderjaar' ipv de 3e onterechte per installatie. De reden hiervoor
is dat op deze manier de gegevens niet jarenlang moeten bijgehouden worden wat leidt tot
administratieve vereenvoudiging.

- Brandweer :
In afwachting van een retributiereglement van de zone Fluvia blijven intussentijd, als
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overgangsmaatregel, de retributies van de brandweer behouden.

   :- Archief
 De gemeenteraadsbeslissing van 13/10/2014 betreffende de bijkomende retributie van9.3.

€ 10,00 per opzoeking van afstammelingen ifv het verlenen van gegevens uit de
bevolkingsregisters van de laatste 120 jaar wordt opgenomen.

- Cultuur :
*  : De gemeenteraadsbeslissing van 08/09/201410.3. Stedelijke openbare bibliotheek
betreffende de bijkomende retributie van € 10,00 voor het verlies of beschadigen van een
nummer van een tijdschrift wordt opgenomen.

. : De gemeenteraadsbeslissing van 08/09/2014 betreffende het gratis10.4 Conservatorium
gebruik van lokalen in het conservatorium voor erkende instellingen die cursussen
Nederlands voor anderstaligen inrichten wordt opgenomen.
*  Het aangepaste retributiereglement vervangt de huidige delen 11.7 (10.7. gebruik van

), 11.8 (gebruik van infrastructuur schouwburgcomplex, ontmoetingscentra, buurthuizen
, erfgoed, ), 11.9 (gebruik infrastructuur ) enmusea streekbezoekerscentrum muziekcentrum

11.10 (gebruik infrastructuur buurthuis ’t Senter) en de retributies voor het 
.Groeningeheem

De bedoeling van het huidig voorstel, waarbij rekening gehouden werd met adviezen
vanuit de vzw Oc’s, de vzw Cultuurcentrum en de cultuurraad-verenigingsplatform, is:
Een coherent en consequent retributiesysteem te verkrijgen over de verschillende
gebouwen heen uit deze groep.
Dat doen we door:

Voor allen dezelfde inleiding en principes te hanteren
Te vertrekken vanuit de kwaliteiten van de ruimte, de typologie.
Bijkomende infrastructuur ook zo in te passen (vb. Texture, Sint-Paulus,
Groeningeheem,…)

Krachtlijnen: 
Voor A (erkende Kortrijkse verenigingen) worden de tarieven zo laag mogelijk gehouden- 

en zijn ze in de meeste gevallen gelijk met die van vorig jaar.
- Voor B (niet erkende Kortrijkse verenigingen) zijn de tarieven in de meeste gevallen wat
gedaald. De bedoeling daarvan is om nieuwe initiatieven van Kortrijkse organisatoren,
initiatiefnemers te stimuleren, wat makkelijker te maken. Het is immers uit dit soort
gelegenheidsinitiatieven dat er nieuwe verenigingen kunnen ontstaan.
- Vanaf de C categorie zijn de retributies kostendekkend en winstgevend vanaf D. Dat
resulteert in de meeste gevallen tot een verhoging van de C en D categorie.
- Er is overal een tarief (via categorie C en D) voorzien voor particulier gebruik. Dit
betekent niet dat particulier gebruik overal mogelijk is, het blijft de uitzondering. De
respectievelijke gebruikersreglementen bepalen wat al dan niet kan in de lokalen. Maar we
voorzien toch de tarieven.
- Als er personeelsinzet is voor de specifieke activiteit wordt die ook aangerekend. Voor de
personeelsinzet wordt er gewerkt met 2 tarieven: 
   ° Tarief voor personeel dat in het basispakket zit. Dat is gelijk gebleven met vorig jaar.
   ° Tarief voor extra personeel bovenop het basispakket. 
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      => Om te sensibiliseren inzake personeelsgebruik wordt voortaan een uurtarief
gehanteerd van 5 euro/uur voor de A categorie. Voordien was dit ook het
basispakkettarief, nl. 25 euro/persoon/voor max. 7 uren. Zolang je niet meer dan 5 uur
extra personeel nodig hebt, leidt dit niet tot een prijsstijging in vergelijking met het
bestaande systeem. Als je minder dan 5 uur extra personeel nodig hebt, zal categorie A
minder betalen dan vroeger omdat de effectief gepresteerde uren aangerekend worden en
niet de forfait van het basispakket (25 euro).
      => Het huidige tarief van 25 euro/persoon/uur voor de B, C en D categorie blijft
ongewijzigd.

- Sport :
* Er werd geconstateerd dat bepaalde passages niet duidelijk waren en aanleiding konden
geven tot interpretatie. Ook stonden bepaalde richtlijnen/aanvullingen niet op de juiste
plaats in vergelijking met andere hoofdpunten. Daarom zijn er enkele tekstuele wijzigingen
doorgevoerd. Inhoudelijk verandert hierdoor niets, maar de informatie staat nu
gestructureerder en is duidelijker omschreven. Dit geldt voor volgende punten:
   ° Minimum factuur
   ° Periode en duur van de tarifering van bepaalde doelgroepen
* Uit navraag bleek dat het OCMW mocht gecategoriseerd worden onder punt 11.2.B
'Gebruik sportinfrastructuur door andere erkende Kortrijkse verenigingen met een duidelijk
niet-commercieel karakter en aangesloten bij één van de stedelijke adviesraden'. 
* Voordien stond er voor het gebruik van douches en kleedruimtes een forfaitbedrag per 2
u. Aangezien dit niet eenduidig is met de andere tarifering (per uur) werd het bedrag
gehalveerd en werd een tarief per uur ingevoerd.

- Jeugd :
*  : ° Een aantal regels toegevoegd rond doorrekenen van kosten bij slechte opkuis13.1.
door de huurder zodat we die kunnen verhalen op hen.
   ° Een aantal drankprijzen aangepast aan de huidige prijzen die door de drankleverancier
aangerekend worden.
   ° Drankprijzen voor automatenverkoop werden opgenomen.
   ° Foutjes in de prijzen voor huur materiaal rechtgezet.
   ° Kostprijs grabbelpas aangepast naar de huidige regeling.
*  Warande: Enkele tekstuele aanpassingen werden aangebracht. 13.2.
Er werd eveneens een terreinforfait per kamp opgenomen en de opkuis is verhoogd van
31,82 EUR naar 35,00 EUR.
Daarenboven zijn er enkele wijzigingen in het spelmateriaal doorgevoerd en werden de
tarieven voor de mobiele en publieke barbecues toegevoegd. 
Bij de drankprijzen werd vermeld dat alle dranken verplicht af te nemen zijn via De
Warande en limonade en schuimwijnen werden aangevuld in de lijst met dranken.

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, waarbij raadslid
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1.  

2.  
3.  
4.  

J. de Béthune bijkomend afwezig is, en waarvan de uitslag luidt als volgt:
35 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

1 .
De lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2015 vast
te stellen.

2 .
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Cultuur definitiefvoorstelretributies2015metvergelijking2014
(2).xlsx
Bijlage bij dit besluit: uitleg bij aangepast voorstel retributies cultuur.docx
Bijlage bij dit besluit: retributies2015_definitief.docx
Bijlage bij dit besluit: retributies2015_per soort_met wijzigingen.pdf

15 december 2014 20:30 — Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

5 2014_GR_00288 Retributiereglement ambulante handel
voor het plaatsnemen op markten en
voor het privaat gebruik van de openbare
weg voor ambulante handel - Opheffen
en opnieuw vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Wijziging retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en
voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel.
Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en voor het
privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel.

Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde het retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen
op markten en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel vast
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in zitting van 15 december 2008. Het werd gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december
2009.

Dit reglement moet opnieuw vastgesteld worden. Er moet een wijziging in het dagtarief
voor de losse standplaatsen (risico-deelnemers) van de maandagmarkt komen én het tarief
voor de losse standplaatsen voor de andere markten verdwijnt.

Argumentatie
- Momenteel is het tarief € 15,00 (geïndexeerd)/5 strekkende meter.

In de praktijk is dit tarief zéér onhandig. Een lege (afwezige) abonnementsplaats van 8
strekkende meter bijvoorbeeld mag door de stad worden toegewezen aan een
deelnemer-op-risico.
Deze neemt in de praktijk de vacante 8 strekkende meter in. Met de theoretisch resterende
3 strekkende meter kan er niets gedaan worden. In het streven naar een mooi ogende
aansluitende marktopstelling wordt die 8 strekkende meter toegewezen aan de
risico-deelnemer, die dan uiteindelijk slechts 5 strekkende meter betaalt.

Daarnaast zijn er ook de steeds weerkerende misbruiken van risico-deelnemers van
vacante meters aan het begin of het einde van een marktopstelling, na de verdeling van de
plaatsen.
Zelfs al zou het nieuwe tarief voor 5 strekkende meter slechts € 15,00 opbrengen dan zijn
we nog overtuigd dat er meer geld zal binnengebracht worden in de stadskas. En, het is
eerlijker tegenover de abonnementen en eenvoudiger voor de plaatsmeester.

Het voorstel is € 3,00/strekkende meter (geïndexeerd vanaf 2016 en afgerond naar de
hogere eenheid vanaf een halve euro).

- Het tarief voor de losse standplaatsen voor de andere markten verdwijnt omdat er op de
dinsdag- en vrijdagmarkt geen risico-deelnemers staan.

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

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

1 .
Het retributiereglement ambulante handel met ingang van 1 januari 2015 als volgt vast te
stellen:

DEEL 1 : VOOR HET PLAATSNEMEN OP DE MARKTEN

Artikel 1 :

De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2015 een retributie voor het innemen van
standplaatsen op de markten georganiseerd of toegelaten door de stad.
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Artikel 2:

 Berekeningsgrondslag en tarief:

 De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van :
- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik
- soort gebruik.

De kwartaaltarieven zijn enkel geldig voor diegene die op vaste standplaatsen
(=abonnementen) staan.

De dagtarieven zijn geldig voor de losse standplaatsen (cfr. Gemeentelijk reglement
betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de kermisactiviteiten).

Voor de  standplaatsen bedraagt de retributie per strekkende meter en per kwartaal:vaste

                                                                                             Kwartaaltarief
Maandagmarkt : algemeen tarief                                               € 20,15
- bloemen                                                                               € 17,55
Andere markten : algemeen tarief                                              € 13,00
Gleierwaren                                                                              algemeen tarief½

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks
geïndexeerd (gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

Voor de  standplaatsen bedraagt de retributie per dag en per strekkende meter:losse

                                                                                              Dagtarief
Maandagmarkt                                                                         € 3,00

Bovenstaand tarief wordt met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks geïndexeerd
(gezondheidsindex). Het bekomen, geïndexeerde, resultaat wordt afgerond
naar de hogere eenheid wanneer de eerste decimaal  van het bekomen resultaat
vijf of meer is, in geval de eerste decimaal van het bekomen resultaat minder
dan vijf is wordt het bekomen resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon aan wie de standplaats
is toegewezen.

Artikel 4:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval
binnen de dertig dagen nadat de factuur verzonden is.

Voor de vaste standplaatsen is het verplicht een abonnement te nemen voor 3 maanden,
ingaande op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10.
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Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art.10 $1 van
het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante
en de kermisactiviteiten.

Artikel 5:

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald
in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

DEEL 2 : VOOR HET PRIVAAT GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR
AMBULANTE HANDEL

Artikel 1:

De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2015 een retributie voor het privaat gebruik
van de openbare weg voor ambulante activiteiten waarvoor een machtiging vereist is zoals
bedoeld in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante- en kermisactiviteiten.

Artikel 2:

Als een wekelijkse ambulante activiteit wordt beschouwd: wekelijks terugkerende activiteit
op dezelfde dagen en uren.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van : 

- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik

*  : ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare weg
  € 15,00 per dag per 5 strekkende meter. 

*  : ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen

  - hoekloten: eerste strekkende meter: € 15,00 per dag
    per bijkomende meter: € 8,00 per dag
  - binnenlot: per strekkende meter : € 8,00 per dag

*  € 150,00 per jaar ambulante handel met consumptie-ijs : 

*   : € 6,00 per dagalle andere ambulante handel

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks
geïndexeerd (gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats
is toegewezen.
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Artikel 5:

Er is vrijstelling van retributie ingeval: 

- het retributiereglement voor het plaatsnemen op markten wordt toegepast;
- het privaat gebruik wordt toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van
toewijziging per opbod, overheidsopdracht of concessie.

Artikel 6:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval
binnen de dertig dagen nadat de factuur verzonden is. Voor handelaars die wekelijks een
standplaats innemen, zal de retributie telkens voor 3 maanden, ingaande op 01/01, 01/04,
01/07 en 01/10, gefactureerd worden.

Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 10$ 3
van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de
ambulante en de kermisactiviteiten.

Artikel 7:

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald
in artikel 94 van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

2 .
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement dat vastgesteld
werd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2008 punt 6 en gewijzigd in zitting
van 14 december 2009 punt 7 opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

6 2014_GR_00287 Belasting op afgifte van administratieve
stukken (2015-2020) - Opheffen en
opnieuw vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Belasting op afgifte van administratieve stukken (2014/2019). Opheffen en opnieuw
vaststellen.
Belasting op afgifte van administratieve stukken (2014/2019). Wijziging
belastingreglement.

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 5 het belastingreglement
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op afgifte van administratieve stukken goed. Dit reglement werd gewijzigd door de
gemeenteraad in zitting van 13 januari 2014 punt 7.

Argumentatie
Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat de hogere overheid
vanaf 2015 een opsplitsing maakt tussen gewone elektronische
identiteitskaarten/verblijfskaarten en de verblijfskaarten die van biometrische gegevens
zullen voorzien worden (dit was bij de invoering van de biometrie in de loop van 2014 niet
het geval).

Aan het principe verandert er niks, namelijk kostprijs wordt vermeerderd met 1 euro.

Er wordt voorgesteld op basis van de onderrichtingen van het ministerieel besluit een
nieuwe passage op te nemen in het belastingreglement, nl:
   * Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor
vreemdelingen: 
      kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro.

Het punt over de spoedprocedure wordt voor alle duidelijkheid aangevuld als volgt :
"Spoedprocedure voor de elektronische identiteitskaart + kids ID + (biometrische)
elektronische vreemdelingenkaart".

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
35 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P.
Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H.
Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele
2 onthoudingen: M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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1 .
Het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2020 een belasting gevestigd op afgifte van
administratieve stukken.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het attest of
document door het stadsbestuur op aanvraag wordt uitgereikt.

Artikel 3: De belasting wordt als volgt bepaald:

A. Op de afgifte van EID(elektronische identiteitskaarten):
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

B. Op de afgifte van reispassen aan personen vanaf de leeftijd van 18 jaar:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 10 euro belasting

C. Op de afgifte van een attest van immatriculatie:  € 5,00

D. Op de afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

E. Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken
voor vreemdelingen:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 1 euro belasting

F. Elektronische identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar (Kids ID) 
verschuldigd door de aanvrager die het ouderlijk gezag uitoefent over het betrokken kind:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid

poedprocedure voor de elektronische identiteitskaart + kids ID +G. S
(biometrische) elektronische vreemdelingenkaart:
     Kostprijs aangerekend door de hogere overheid

H. Aflevering nieuw Europees rijbewijs:
    Ingevolge het KB van 23 juni 2010 tot wijziging van het KB van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs (B.S 01 juli 2010).
    Voorlopig rijbewijs (of duplicaat) – Nieuw Europees rijbewijs (of duplicaat):
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 5,00 euro belasting

    Internationaal rijbewijs:
    Kostprijs aangerekend door de hogere overheid vermeerderd met 5 euro belasting

    De aanvraag van een rijbewijs i.k.v. de verlenging van de geldigheidsduur van het
rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1= o.a. CARA-patiënten, diabetespatiënten,
…) om medische redenen is gratis.
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I. , uittreksels, afschriften aan deOp de afgifte van allerlei andere getuigschriften
hand van het bevolkingsregister, vreemdelingenregister, het wachtregister of de registers
van de burgerlijke stand, bewijs van goed gedrag en zeden, levensbewijs: gratis

J. : gratisWettiging van handtekening

K. : gratisEensluidend verklaren van een fotokopie

Artikel 4:

Zijn van belasting vrijgesteld:
De stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven.

Artikel 5:

De belasting moet bij afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
Bij niet-betaling van deze contant te betalen belasting, wordt de belasting van ambtswege
ingekohierd.

Artikel 6:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan enkel gebeuren door
verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe van verval gebeuren
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbewijs
afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 7:

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de
procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 9:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2 .
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1.  

Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld
werd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 punt 5 en gewijzigd door de
gemeenteraad in zitting van 13 januari 2014 punt 7 opgeheven.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Ministrieel besluit 24 09 2014 iv prijzen EID 2015.pdf

7 2014_GR_00284 Belasting op taxidiensten en diensten
voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder (2015-2020) - Vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Belastingreglement op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder (2010-2014).

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2009, punt 5, het belastingreglement
op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder goed. Dit
reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2015.

Argumentatie
De motivering voor de kleine wijzigingen t.o.v. het voorgaande reglement is de volgende:
Wanneer een taxivoertuig pas in het tweede deel van het jaar in gebruik wordt genomen,
is het redelijk om de belasting niet voor het ganse jaar te heffen maar slechts voor de helft
ervan. Dit is ook het geval indien de vergunning voor een taxivoertuig definitief eindigt in
het eerste deel van het jaar. Evenzo voor de vrij uitzonderlijke vergunningen van maximaal
zes maanden. 
In het geval van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is zowel het
bedrag van de belasting als de ondeelbaarheid ervan decretaal vastgelegd. 

Met een halvering van de belasting wordt het gebruik gestimuleerd van taxivoertuigen die
volledig of deels (hybride) elektrisch worden aangedreven.  Dit past in het  engagement
‘Kortrijk Klimaatstad’ dat in het Plan Nieuw Kortrijk is opgenomen en dat ijvert voor een
vermindering van de CO2 uitstoot.

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over
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de weg, gewijzigd door het decreet van 13 februari 2004 en door het decreet van 8 mei
2009
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en wijzigingen
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

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

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

1 .
Het belastingreglement op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2020 wordt
er een gemeentebelasting gevestigd op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een
taxidienst en op voertuigen bestemd voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren
van voertuigen met bestuurder.

Artikel 2:

De belasting op taxidiensten wordt als volgt vastgesteld:

§ 1.        250,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare
weg;
§ 2.        325,00 euro per jaar en per vergund voertuig zonder standplaats op de openbare
weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie;
§ 3.        450,00 euro per jaar en per vergund voertuig bij gebruik van standplaatsen op de
openbare weg.

Artikel 3:

De belasting op verhuurvoertuigen wordt vastgesteld op 250,00 euro per jaar en per
vergund voertuig.

Artikel 4:

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder die, mits
toelating van het college van burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet
als taxidienst en de exploitant van een taxidienst die, mits toelating van het college van
burgemeester en schepenen, de vergunde voertuigen inzet als dienst voor het verhuren
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van voertuigen met bestuurder zijn de belastingen overeenkomstig artikel 2 én artikel 3
verschuldigd.

Artikel 5:

§ 1. De bedragen vermeld in artikel 2 en 3 worden aangepast volgens de schommelingen
van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het
indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te
delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

§ 2. De in artikel 2 bedoelde belasting is in het jaar waarin de vergunning wordt
afgeleverd, slechts verschuldigd tot beloop van de helft indien het voertuig in de loop van
het tweede semester vergund wordt. 
Vervolgens is de belasting jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van
de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar. 
In het jaar waarin de vergunning voor een voertuig eindigt en niet wordt hernieuwd is de
belasting slechts verschuldigd tot beloop van de helft indien de vergunning eindigt in het
eerste semester.

In geval van vergunning voor een duur van maximaal zes maanden is de in artikel 2
bedoelde belasting verschuldigd tot beloop van de helft van de jaarbelasting.

§ 3. In geval het een voertuig betreft dat uitsluitend of deels (hybride) elektrisch wordt
aangedreven is de belasting, berekend overeenkomstig artikel 2 en artikel 5 §2, slechts tot
beloop van de helft verschuldigd.

§ 3bis. In geval het een voertuig betreft dat uitsluitend of deels met CNG wordt
aangedreven is de belasting, berekend overeenkomstig artikel 2 en artikel 5 §2, slechts tot
beloop van de helft verschuldigd. 

§ 4. De in artikel 3 bedoelde belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van
het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De belasting is jaarlijks verschuldigd
en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het
kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning.

§ 5. De vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot een
belastingteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van een
vergunning of het buiten werking stellen van één of meerdere voertuigen voor welke reden
dan ook.

Artikel 6:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de
procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.
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Artikel 7:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 9:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan enkel gebeuren door
verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe van verval gebeuren
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbewijs
afgegeven, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 10:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

8 2014_GR_00315 Belasting op de huis-aan-huis
verspreiding van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi
en kranten en gelijkgestelde producten
(2015-2020) - Opheffen en opnieuw
vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geïmporteerde systemen
Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en
-kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2014-2019). Opheffen en
opnieuw vaststellen.
Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en
-kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2014-2019). Opheffen en
opnieuw vaststellen.

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

De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 6 het belastingreglement
op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten,
catalogi en kranten en gelijkgestelde producten goed.

Argumentatie
Dit reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat er voorgesteld wordt om
de vrijstellingen aan te passen zodat er een beter evenwicht is qua vrijstellingen tussen
de kleine handelaar en de grote handelaars. 
Het reglement dekt op deze manier ook beter de lading en is eenvoudiger voor de
verspreider (administratieve vereenvoudiging).

De aanpassing van de vrijstelling, die nu spreekt over 1 verspreiding per kwartaal, zorgt
ervoor dat de kleine handelaars die bijvoorbeeld een verspreiding willen doen rond
Sinterklaas én een rond Kerstmis en toch maximum 4 bedelingen per jaar doen, toch van
de vrijstelling kunnen genieten.

Het schrappen van de vrijstelling voor verspreidingen kleiner dan een A4 (645 cm²) zorgt
ervoor dat grote verspreiders, die 12 weken lang in elke bus een bedeling doen van kleiner
dan een A4, toch moeten betalen wat het ook eerlijker maakt.

Standaardmotivering: We verwijzen naar de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

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

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

1 .
Het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten als volgt
vast te stellen :

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2015 tot met 31 december 2020, wordt er een belasting
gevestigd op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten
welke publiciteit bevatten met handelskarakter en gelijkgestelde producten.
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Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk
welke aard die er toe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de
diensten, producten of transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is
niet limitatief. Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding
wordt niet beschouwd als zijnde geadresseerd.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de
drukker om te drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de belasting
gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld. 
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of
embleem het drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 0,05 euro per verspreid exemplaar.

Artikel 4:

In afwijking van artikel 3 hiervoor wordt de belasting vastgesteld op 0,0125 euro per
verspreid exemplaar voor de drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen, een
gevarieerd aantal van minstens 20 verschillende adverteerders opnemen en een vast
redactioneel gedeelte bevatten van stadsberichten, wachtdiensten, agenda’s, kleine
aankondigingen van particulieren, streeknieuws verzorgd door journalistieke medewerkers.

Artikel 5:

Vrijstelling wordt verleend:

1°) voor publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten.

2°) voor een bedeling van drukwerken zonder beperking van papieroppervlakte, maar
beperkt tot een oplage van hoogstens 2.500 exemplaren (verscheidene bedelingen van
hetzelfde publiciteitsdrukwerk worden als één globale bedeling beschouwd) en beperkt tot
een maximum van 4 bedelingen per jaar.

3°) aan de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote
infrastructuurwerken in de stad met een duur van meer dan twee maanden. De vrijstelling
is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van één maand
voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt verleend na een positief advies van de
bevoegde stedelijke directies waarbij wordt bevestigd dat er werken op het openbaar
domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder ondervindt.

Wordt begrepen onder:
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-Handelaars: zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die bovendien in Kortrijk
slechts één vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk hun vestigingen hebben;

-Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken.

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige
vermindering.

Artikel 6:

§ 1. Ten laatste de dag voor de verspreiding moet aangifte gedaan worden bij het
stadsbestuur van Kortrijk en moeten alle inlichtingen verstrekt worden, nodig voor de
vestiging van de aanslag.

§ 2. Van ieder drukwerk of gelijkgesteld product dient bij aangifte een specimen gevoegd
te worden.

Artikel 7:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens
de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.

§ 2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de artikel 6 vastgestelde termijn
wordt medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair
aantal verspreide exemplaren:

a)    Kortrijk 8500: 21.746
b)    Bissegem 8501: 2.375
c)     Heule 8501: 4.302
d)    Bellegem 8510: 1.616
e)    Kooigem 8510: 353
f)     Marke 8510 3.131
g)    Rollegem 8510: 1.087
h)    Aalbeke 8511: 1.242

§ 3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de
aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van
de belasting.

§ 4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.

Artikel 8:

Overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%, het
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bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de
procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 10:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of
door overhandiging. De indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn
van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van
het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 13:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2 .
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement dat vastgesteld
werd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 punt 6 opgeheven.

9 2014_GR_00289 Financiële reglementen Parko - Opheffen
en opnieuw vaststellen -

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
2014_GR_00206 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

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

De betreffende financiële reglementen Parko werden vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 8 september 2014 punt 17.

Argumentatie
Sinds jaren is er een - en sinds het verdwijnen van Piaf een toenemende - vraag vanuit
onderstaande doelgroepen naar het uitvaardigen van een gemeentelijke parkeerkaart :

Medische sector : huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen
Nutssector en onderhoudstechniekers : t.b.v. interventies voor herstellingen
Autodelen : erkennen nieuwe verenigingen.

Volgende elementen komen steeds terug :

forfaitaire eenmalige betaling zonder parkeerduurbeperking
geldig op het volledige grondgebied

Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven vast te stellen.

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

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

Besluit
Gemeenteraad heeft beslist:
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de
uitslag luidt als volgt:
23 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E.
Brugman, A. Vandendriessche, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A.
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B.
Herrewyn, P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, C. Matthieu, M. Vandemaele
14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I.
Verschaete 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed. 

1 .
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 januari 2015 vast te stellen:
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1.     Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

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

 1e Bewonerskaart

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

 2e Bewonerskaart

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

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

2.     Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen
 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse
Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer
en exploitatie leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

  Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone

Medische

en

nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100

€ 150

€ 200

volgens
gebruik

max 1u

max 2u

max 3u

onbeperkt

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Kortrijk

Autodelen
–commerciële
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen
–private

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv
domicilie leden
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wagens

3.     Parking Expo

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

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

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

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

4.     Andere afgesloten parkings

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

 

4.1.1. Parkeertickets

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

  P Veemarkt P Broeltorens

  P Houtmarkt  

  P Schouwburg  

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis
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Max 2 u € 2,00 € 1,50

Max 3u € 4,50 € 2,00

Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50

4.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

  P Veemarkt P Broeltorens

  P  Schouwburg  

  P Houtmarkt  

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 1,00 € 1,00

Max 3u € 2,50 € 1,50

Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

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

4.1.2 Parkeercheques

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

4.1.3 Reductietoestel (incl btw)

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

4.1.4 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens

  P Veemarkt P Expo

  P Houtmarkt Buurtparkings

1e kaart 1 maand € 40,00 € 30,00
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6 maand € 220,00 € 160,00

1 jaar € 400,00 € 300,00

2e kaart 1 maand € 50,00 € 40,00

6 maand € 280,00 € 220,00

1 jaar € 550,00 € 400,00

4.1.5 Persoonsabonnement 

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

Type 1 ma-vr

tss 8u en 19u59

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

Type 2 ma-zo

tss 8u en 19u59

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

Type 3 ma-zo 24u
op 24u

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

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

€ 30,00 € 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week
24u op 24u

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

Type 6 3d/week

tss 8u en 19u59

€ 45,00 € 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week
24u op 24u

€ 50,00 € 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00

Type 8 ma-vr

tss 19u en 8u59

€ 30,00 € 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo

tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.

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

Type 1 ma-vr

tss 8u en 19u59

€ 40,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Type 2 ma-zo

tss 8u en 19u59

€ 50,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u
op 24u

€ 60,00 € 40,00 € 40,00 n.v.t.

4.1.6 Verloren ticket:                             € 25,00

4.1.7 Abonnementskaart/Keytag:            € 15,00

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

4.1.9 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

4.1.10 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u

Daaropvolgende uren € 15,00/24u

4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

4.2.1. voor de parkeertickets:

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

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

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

4.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

de eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van
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1.  

2.  

3.  

betrokken bewoners- en persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de
parking met deze abonnementen onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een
dagticket aan de betaalautomaat.

4.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

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

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

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

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

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

4 .
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen
die vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 8 september 2014 punt 17
opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Punt 3 - Gemeentelijke parkeerkaarten voor zorgverstrekkers
nutsbedrijven en autodelen.docx
Bijlage bij dit besluit: Punt 3 1 - Reglement gemeentelijke parkeerkaart voor
zorgverstrekkers nutsbedrijven en autodelen.docx
Bijlage bij dit besluit: Punt 3 2 - Financieel reglement Parko Vaststellen.docx

Philippe De Coene
OCMW

36 / 44
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



1.  

10 2014_GR_00311 OCMW Kortrijk - budgetwijziging 2014 -
Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context

1.    Toelichting bij de budgetwijziging

 

1.1.  Budgetwijziging investeringsdienst

 

In de meerjarenplanning verhogen de verbinteniskredieten met 7.827.466 tot 90.446.690
EUR.

Voor 2014 verminderen de transactiekredieten van 11.803.824 naar 8.476.324 EUR. De
kredietverhogingen voor een totaal van 781.000 EUR en de kredietverlagingen voor een
totaal van 4.108.500 resulteren in een vermindering van de transactiekredieten met
3.327.500 EUR.

 

Er is een toename van de investeringssubsidies 2014 met 828.710 EUR.  De
desinvesteringen 2014 dalen met 500 EUR. De totale investeringsontvangsten bedragen
2.483.710 EUR.

 

 

1.2.  Budgetwijziging exploitatiedienst

Met deze budgetwijziging blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 11.720.398 EUR.

De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2014, voor opbrengsten 58.585.860 EUR en
voor kosten 57.448.433 EUR dienen gebracht op respectievelijk 58.068.350 EUR en
56.714.198 EUR, hetzij een procentuele daling met 0,88% bij de opbrengsten en een  
procentuele daling met 1,28% bij de kosten.

Exploitatiebudget 2014 oorspr. budget 2014 budgetwijziging

Beleidsdomein algemene financiering 13.553.307 13.675.507

Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.491.419 -5.259.752

Beleidsdomein dienstverlening -6.924.461 -7.061.604
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Totalen 1.137.427 1.354.152

 

Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.137.427 EUR tot 1.354.152 EUR.
Deze verbetering wordt voornamelijk verklaard door: 

Verdere focus op essentie
Geen indexverhoging bij de lonen
Verdere optimalisatie van de rusthuisexploitatie
Steunverlening lager dan budget.

 

 

1.3.  Budgetwijziging liquiditeitenbudget

Voor 2014 verminderen de op te nemen leningen van 11.750.000 naar 5.000.000 EUR.

Het kasstroomresultaat berekend vanuit het exploitatieresultaat met toevoeging van de
leningslasten (= de autofinancieringsmarge), evolueert van 0 EUR naar 216.725 EUR.

 

  2014 oorspr.
budget

+ /- 2014

BW1

Toekenning gemeentelijke bijdrage

Basisbedrag
Kinderopvang
Totale toekenning

 

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage

 

11.440.398

     280.000

11.720.398

 

11.759.942

 

 

 

 

 

-256.269

 

11.440.398

     280.000

11.720.398

 

11.503.673

Kassaldo      -39.544*  256.269      216.725

*Te salderen door aanwerving van OCMW-reserves.

In plaats van 39.544 EUR uit de OCMW reserve te nemen, wordt een overschot van
216.725 EUR verwacht. Dit bedrag is beschikbaar voor teruggave aan de Stad.

Argumentatie
In de meerjarenplanning van het investeringsbudget verhogen de verbinteniskredieten met
7.827.466 tot 90.446.690 EUR. Voor 2014 verminderen de transactiekredieten van
11.803.824 naar 8.476.324 EUR.  In het exploitatiebudget blijft de Gemeentelijke dotatie
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ongewijzigd op 11.720.398 EUR. De behoefte aan Gemeentelijke bijdrage bedraagt na
budgetwijziging 11.503.673 EUR. Het saldo (= de autofinancieringsmarge) bedraagt
216.725 EUR en is beschikbaar voor teruggave aan de Stad.

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

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

1 .
De OCMW-budgetwijziging 2014, zoals vastgesteld door de OCMW-Raad in zitting van 27
november 2014, goed te keuren.

In de meerjarenplanning van het investeringsbudget verhogen de verbinteniskredieten met
7.827.466 tot 90.446.690 EUR. Voor 2014 verminderen de transactiekredieten van
11.803.824 naar 8.476.324 EUR.  In het exploitatiebudget blijft de Gemeentelijke dotatie
ongewijzigd op 11.720.398 EUR. De behoefte aan Gemeentelijke bijdrage bedraagt na
budgetwijziging 11.503.673 EUR. Het saldo (= de autofinancieringsmarge) bedraagt
216.725 EUR en is beschikbaar voor teruggave aan de Stad.

15 december 2014 21:48 — Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

11 2014_GR_00312 OCMW Kortrijk - meerjarenplan
2015-2019 en budget 2015 - Goedkeuren

Beschrijving

Aanleiding en context

1. De financiële nota 2015-2019

  exploitatie investeringen andere

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten

2015 57.656.736 59.123.403 9.214.900 10.408.963 1.337.239 1.020.000

2016 59.041.948 60.631.857 8.690.719 3.824.500 1.432.478 4.000.000

2017 60.386.390 62.028.883 14.853.000 2.876.000 1.642.493 11.500.000

2018 62.299.183 63.749.389 13.507.977 540.000 1.450.206 13.000.000

2019 64.013.974 65.737.443 6.822.000 16.850.000 1.723.469 -9.500.000
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Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal
bedrag van 34.500.000,00 EUR. Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden
einde boekjaar van 23.723.352 naar 36.137.467 EUR.

Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis
voor alle jaren positief. De autofinancieringsmarge is tijdens de periode 2014-2016 telkens
positief, daarna gelijk aan nul.

Argumentatie

2. Gemeentelijke dotatie en kastekorten.

De 3% jaarlijkse verhoging, zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019,
wordt behouden.

Voor de periode 2013-2019 wordt de globale gemeentelijke bijdrage vastgelegd op
86.578.371 EUR. Dat is het totaal zoals opgenomen in het meerjarenplan dat de
Gemeenteraad heeft goedgekeurd op 16 december 2013.
Tot en met 2016 is er jaarlijks een overschot, vanaf 2017 wordt een jaarlijks tekort
verwacht. Vermits in 2019 het globaal toegekend bedrag van 86.578.371 overschreden
wordt met 89.330 EUR, moet deze overschrijding gefinancierd worden lastens de
OCMW-reserves.

Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen
van de Stad. De hiervoor geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in
de gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage en worden na afsluiting van elke jaarrekening
verrekend op basis van de werkelijke cijfers.

Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte
aan gemeentelijke bijdrage met aansluitende het effect op de OCMW-reserve.

  Toekenning gemeentelijke bijdrage behoefte saldo C - D OCMW-

reserves  basis

jaarlijks
+3%

kinder-

opvang

toekenning saldo te
verrekenen
met Stad

negatief
saldo te

verrekenen

 lastens
reserve

  A B A+B=C D      

saldo             2.431.105

2013 11.107.183   11.107.183 10.942.942 164.241   2.431.105

2014 11.440.398 280.000 11.720.398 11.503.673 216.725   2.431.105
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2015 11.783.610 270.000 12.053.610 11.894.182 159.428   2.431.105

2016 12.137.119 260.000 12.397.119 12.239.688 157.431   2.431.105

2017 12.501.233 240.000 12.741.233 12.898.163 -156.930   2.431.105

2018 12.876.270 220.000 13.096.270 13.297.545 -201.275   2.431.105

2019 13.262.558 200.000 13.462.558 13.891.508 -339.620 -89.330 2.341.775

TOTAAL 85.108.371 1.470.000 86.578.371 86.667.701 0 -89.330  

 

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

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

Bij de goedkeuring van dit punt uiten de fracties CD&V en Groen! hun bekommernis over
de definitie van het administratief gebouw, alsook over de ontwikkeling en financiering
ervan.

1 .
Het OCMW-meerjarenplan 2015-2019 en het OCMW-budget 2015 die door de OCMW-Raad
vastgesteld zijn op 27 november 2014, goed te keuren.

12 2014_GR_00326 Leiedal - borgstelling voor lening aan te
gaan door Leiedal voor de financiering
gronden Evolis -

Beschrijving

Aanleiding en context
Bij brief van 26 november 2014 vraagt Leiedal om een nieuwe borgstelling voor het
vernieuwen van de lopende financiering van de gronden Evolis ( voorheen Deltapak). De
huidige leningen vervallen op 21 december 2014.

Argumentatie
In zitting van 10 januari 2005 werd beslist een waarborg te verlenen voor een lening
aangegaan door Leiedal voor de financiering van de verwervingen van de gronden Evolis.
Deze leningen vervallen op 21 december 2014. Bij brief van 26 november 2014 deelt de
intercommunale Leiedal mee dat hun raad van bestuur van 28 november 2014 zal
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beslissen over de vernieuwing van de lopende financiering voor 3.000.000 euro op 5 jaar.
De lening wordt aangegaan tegen een vaste rentevoet en afgelost met jaarlijkse
progressieve tranches. Voor dit krediet vraagt Belfius een nieuwe borgstelling van de stad.

 

De aangekochte gronden situeren zich voor 80% op het grondgebied van Kortrijk en voor
20% op het grondgebied van Harelbeke. De waarborg dient, zoals bij de oorspronkelijke
beslissing, verleend volgens dezelfde verdeelsleutel over de twee gemeentebesturen. Voor
Kortrijk wordt dus gevraagd een waarborg te willen verstrekken voor een bedrag van
2.400.000 euro (zijnde 80% van 3.000.000 EUR).

Door Belfius wordt in het voorgesteld contract gevraagd om de gecentraliseerde
ontvangsten afkomstig van de hogere overheid tot einde looptijd van zowel de eigen
leningen als de gewaarborgde leningen te laten toekomen op een rekening geopend bij
Belfius.

De stad heeft ook bij andere kredietinstellingen leningen lopen waar men eveneens vraagt
om gecentraliseerde ontvangsten rechtstreeks bij hen te laten toekomen.

Bij de toewijzing van de gecentraliseerde ontvangsten over de diverse kredietinstellingen
werd aldus momenteel nauwkeurig rekening gehouden met de spreiding van de totaal
uitstaande schuld van de stad bij diezelfde kredietinstellingen.

Conform de bepalingen van het gemeenteraad komt het aan de gemeenteraad toe om te
beslissen over het verlenen van de financiële waarborgen.

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

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

1 .
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de terugbetaling
van maximum 2.400.000 euro die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten
inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.

Verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, zodat deze
laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank en ander
derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten.

Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in
het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop
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van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op
de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
kredietnemer.

De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De
gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de
rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die
Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht
gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen
Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of
modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt
uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de
wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente
eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek,
volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de
indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.

Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie
en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de stadraad de hierboven
aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius
Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden.

Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te
betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn -
ingevolge artikel 6 juncto 9 §3 van het K.B. van 14 januari 2013 - de interesten voor
laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B.

2 .
zich niet akkoord te verklaren met volgende passage: "De gemeente verbindt zich, tot de
eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen leningen bij Belfius Bank alle nodige
maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze
maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit
hoofde van de wet (oa haar aandeel in het stadsfonds en in elk ander fonds dat dit zou
vervangen of aanvullen, de opbrengst van de stadlijke opcentiemen op de rijks-en
provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van stadsbelastingen geïnd door de staat),
hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging
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1.  
2.  
3.  
4.  

in de manier van inning van de inkomsten. Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan
te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook,
mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden."

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: uittreksel notulenboek.pdf
Bijlage bij dit besluit: offerte Belfius.pdf
Bijlage bij dit besluit: brief leiedal.pdf
Bijlage bij dit besluit: akkoord schepen Waelkens.pdf

Aanvullende punten

BESLOTEN ZITTING

Default
Koen Byttebier
Projecten

HD 1 2014_GR_00327 Stadspersoneel : beroepsbrandweer
algemeen - Benoeming van twee
kandidaten op proef
(beroepsbrandweer). - Goedkeuren

15 december 2014 22:35 — De voorzitter sluit de zitting
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