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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

9 februari 2015 19:06 - De voorzitter opent de openbare zitting

9 februari 2015 19:07 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

9 februari 2015 19:07 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

9 februari 2015 19:07 - Marc Lemaitre, raadslid verlaat de zitting

9 februari 2015 19:07 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

9 februari 2015 19:07 - Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
De voorzitter feliciteert raadslid M. Ahouna met zijn huwelijk.

- Aanvullende punten
Volgend voorstel werd reeds met de gewone agenda meegestuurd:
IR 1 2015_VVB_00001 - Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Santy: Voorstel: moratorium voor 
oprichting intergemeentelijke OCMW-vereniging

Wanneer de aanvullende punten overgemaakt worden voor de agenda van de gemeenteraad wordt 
vastgelegd, kunnen zij nog opgenomen worden op de gewone agenda en dus ook reeds aan bod 
komen tijdens de raadscommissies.

Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 2 - 2015_VVB_00002 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Inrichting 
Budastraat als fietsstraat
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IR 3 - 2015_IP_00003 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Regionaal Erfgoeddepot

IR 4 - 2015_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Verlagen van de Leieboorden

IR 5 - 2015_IP_00002 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'De tijdelijke parking ter vervanging van 
parking Appel'

IR 6 - 2015_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Evolutie bevolkingsaantal + 
projecties Vlaamse Regering

IR 7 - 2015_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: waterdoorlatende verharding

 

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:

-        11/02: lancering klimaatcoalitie om 19.30u in Budascoop (al meer dan 100 inschrijvingen)

-        14/02: Cupido-activiteiten met o.a. Cupido Ramblas, La Rue en Rose, … Meer info over 
programma op www.kortrijk.be/cupido

-        14/2 – 20/2: Kindertheaterfestival Spinrag. Meer info over programma op www.spinrag.be

-        1/03: Kuurne-Brussel-Kuurne met passage in Kortrijk

 

- Stukken ter tafel:
°bulletin van vragen en antwoorden

 

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de gemeenteraadszitting van 12 januari 
2015.
De notulen van de zitting van 12 januari 2015 zijn derhalve goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 - 2015_GR_00021 - OCMW - Verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger - Aktename

1 2015_GR_00021 OCMW - Verhindering OCMW-raadslid en 
eedaflegging opvolger - Aktename

http://www.kortrijk.be/cupido
http://www.spinrag.be
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Arne Vandendriessche, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Wanneer een OCMW-raadslid verhinderd is, wordt het raadslid vervangen door zijn opvolger. De 
vervanging duurt tot het raadslid niet meer verhinderd is. Mevrouw L. Claassen liet weten dat zij in 
zwangerschapsverlof is sinds 5 januari en dit voor een periode van 8 weken. Conform artikel 24 van 
het OCMW-decreet verzocht zij de OCMW-voorzitter om haar tijdelijk te vervangen tijdens de duur 
van haar zwangerschapsverlof.

Argumentatie
Conform de gemeenteraadsbeslissing van 02 januari 2013 tot verkiezing van de OCMW-raadsleden 
en de gemeenteraadsbeslissing van 8 september 2014 betreffende de vervanging van V. Salembier is 
de eerste opvolger van mevrouw L. Claassen, de heer J. Allaert. Hij is bereid om dit mandaat op te 
nemen gedurende de periode van verhindering. Hij heeft daartoe op 19 januari 2015 in handen van 
de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de stadssecretaris de eed afgelegd.

Op 22 januari 2015 heeft de OCMW-raad akte genomen van de verhindering van raadslid L. Claassen 
en dit voor een periode van 8 weken vanaf 05 januari 2015. De OCMW-raad heeft dan tevens akte 
genomen van het proces-verbaal van eedaflegging op 19 januari 2015.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 10, 16, 
17, 24 en 26.

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

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van de verhindering van OCMW-raadslid L. Claassen en dit voor een periode van 8 
weken vanaf 05 januari 2015 en van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer J. Allaert als 
vervanger van mevrouw L. Claassen gedurende de periode van verhindering.

Bijlagen
 proces-verbaal van eedaflegging.pdf
 Notulen OCMW-raad dd. 22.01.2015 - Aktename verhindering OCMW-raadslid en eedaflegging 

opvolger.pdf

19:11 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting
2 - 2015_GR_00014 - Audio. - Vervangen vertegenwoordiger algemene vergadering. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

2 2015_GR_00014 Audio. - Vervangen vertegenwoordiger 
algemene vergadering. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving



8/151 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Aanleiding en context
Bij de aanduiding van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio in 2013 werd 
vermeld dat deze (statutair) geen gemeenteraadslid hoeft te zijn.
Volgens Audio is dit, analoog aan het OCMW-decreet, wel het geval.
Aangezien de aangeduide vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger geen lid zijn van de 
gemeenteraad dient te worden voorzien in hun vervanging.

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

Volgens artikel 10 van de statuten heeft de stad recht op één vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering.
Artikel 226 van dit decreet bepaalt: ‘De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de 
organen van de vereniging vertegenwoordigd door leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn.’
Voor steden die lid zijn van Audio betekent dit overeenkomstig een lid van de gemeenteraad.

De gemeenteraad besliste in zitting van 15-04-2013 de heer Mohamed Ouald Chaib aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio en de heer Mario Craeynest aan te 
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio voor een 
periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad 
in 2019.

Aangezien de heren Mohamed Ouald Chaib en Mario Craeynest geen lid zijn van de gemeenteraad is 
het aangewezen andere vertegenwoordigers aan te duiden die wel lid zijn van de gemeenteraad.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Raadslid P. Roosen aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Audio 
voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van de heer Mohamed Ouald Chaib.

Punt 2
Raadslid P. Soens aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Audio voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van de heer Mario Craeynest.

Bijlagen
 statuten Audio.pdf
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 GR 04-07-2011 - toetreding.pdf
 GR 15-04-2013 - Audio - vert.pdf

19:13 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
3 - 2015_GR_00018 - Projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk - Statutenwijziging - Goedkeuren

3 2015_GR_00018 Projectvereniging Overleg Cultuur Regio 
Kortrijk - Statutenwijziging - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 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 Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De projectvereniging Overleg Cultuur Regio Kortrijk verzoekt de stad per brief van 12 december 2014 
een voorgestelde statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Deze statutenwijziging behelst enkel het wijzigen van de naam in ‘zuidwest’.

Argumentatie
De stad participeert in de projectvereniging 'Overleg Cultuur Regio Kortrijk', afgekort 'Overleg 
Cultuur'.
Een projectvereniging is onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
De basisdoelstelling van Overleg Cultuur is door intergemeentelijk overleg en samenwerking de 
culturele positionering en ontwikkeling van de regio versterken.
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De laatste statutenwijziging dateert van (publicatie in BS) 18-03-2014.
Deze werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 9 december 2013, als onderdeel van de 
Cultuurnota Overleg Cultuur Regio Kortrijk 2014-2019.
In uitvoering van deze cultuurnota werd een denkoefening rond een nieuwe naam voor de 
projectvereniging opgezet.
De Raad van Bestuur besliste op 16 mei 2014 unaniem om ‘zuidwest’ als nieuwe naam te 
aanvaarden.

De voorgestelde statutenwijziging die thans voorligt heeft enkel betrekking op artikel 1, de naam van 
de projectvereniging:

Art 1 Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘Overleg Cultuur Regio Kortrijk’, afgekort ‘Overleg Cultuur’.
Te wijzigen als volgt:
Art 1 Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘zuidwest’.

Juridische grond
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging van de projectvereniging 'Overleg 
Cultuur Regio Kortrijk':
Art 1 Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘Overleg Cultuur Regio Kortrijk’, afgekort ‘Overleg Cultuur’.
Te wijzigen als volgt:
Art 1 Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘zuidwest’.

Bijlagen
 brief 12-12-2014.pdf
 20141212_gecoördineerde statuten - statutenwijziging.docx
 huidige statuten.pdf
 GR09-12-2013-343171-Cultuurnota.pdf
 20130630_Cultuurnota 14-19 (3).pdf
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 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 Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad d.d. 08/11/2010, punt 29, werd ingestemd met de ontwerptekst van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en Stad Kortrijk met het oog op de 
realisatie van een jeugdhostel en het verwerven van een erfpachtrecht op het jeugdhostel door 
Toerisme Vlaanderen. De overeenkomst werd op 31 januari 2011 ondertekend. In deze 
overeenkomst werd in deel III een erfpachtrecht ten voordele van Toerisme Vlaanderen opgenomen. 
De akte erfpacht moet verleden worden na de voorlopige oplevering, ten vroegste op 01/01/2014 en 
uiterlijk op 01/12/2014 voor 33 jaar en tegen betaling van een eenmalige canon van €4.000.000. Er 
wordt ook een erfdienstbaarheid van toegang voorzien.

Met een samenwerkingsovereenkomst d.d. 30/09/2011 tussen Toerisme Vlaanderen, Stad Kortrijk en 
Vlaamse Jeugdherbergen vzw, goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 12/09/2011, punt 7, werden 
de afspraken omtrent de exploitatie van het jeugdhostel na de realisatie vastgelegd.

In de gemeenteraad d.d. 12/05/2014, punt 16, werd ingestemd met de ontwerptekst van een 
addendum bij de eerdere samenwerkingsovereenkomst d.d. 31/01/2011. Het addendum werd 
ondertekend op 23 mei 2014. Voor de erfpacht betekende dit dat de uiterste termijn voor 
ondertekening van de akte werd verlengd tot 01/03/2015 en dat de canon werd vermeerderd met 
een bedrag van €225.000, zodat de eenmalig te betalen canon door Toerisme Vlaanderen nu 
€4.225.000 bedraagt.

Er werd een ontwerp van akte erfpacht opgemaakt door notaris Van Melkebeke.

Argumentatie
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De vestiging van een erfpachtrecht op het jeugdhostel door Toerisme Vlaanderen werd reeds 
voorzien in de samenwerkingsovereenkomst d.d. 31/01/2011. Dit maakt evenwel een daad van 
beschikking uit, waarvan de goedkeuring tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de inerfpachtgeving van het jeugdhostel aan Toerisme Vlaanderen en dit conform 
de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 08nov2010.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst31jan2011.pdf
 Beslissing gemeenteraad 12sept2011.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst30sept2011.pdf
 Beslissing gemeenteraad 12mei2014.pdf
 Addendum 23mei2014.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp van akte erfpacht.pdf
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19:22 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
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Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale 
overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking 
tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling 
van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. 
Deze overeenkomst werd reeds zes maal voor een nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de 
respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25 november 2008, van 9 november 2009, van 11 
oktober 2010, van 12 september 2011, van 12 november 2012 en van 10 februari 2014. 
De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van één 
jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat, behoudens enkele formele aanpassingen volgens het KB van 28 
januari 2014 betreffende de GAS-bemiddeling, geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de 
goedgekeurde overeenkomst van vorig werkjaar.
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Het subsidiebedrag is met 600 euro verhoogd tot 53.600 euro. Eventuele meerkosten van het project 
zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de overeenkomsten die 
de stad met hen heeft afgesloten.

Wij verwijzen naar :

- het voorstel van de federale overheid om deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen voor de 
periode van één jaar vanaf 1 november 2014. (overeenkomst pas ontvangen op 19 december 2014)

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet, op basis waarvan het aan de gemeenteraad toekomt om 
deze overeenkomst goed te keuren.

Argumentatie
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad 
die veilig en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).
De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de 
optie van bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve 
manier recht te zetten. Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld 
meewerken met de ploegen die de stad proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het 
inhoudt om een stad proper te houden. Bij burenruzies wordt er samen met de partijen naar een 
oplossing toegewerkt. Dergelijke constructieve oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor 
zorgen dat er zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Inkomsten: 53.600 euro (cf. art. 10-14 van de overeenkomst)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk in het kader van het veiligheidsbeleid 
en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit te verlengen, 
waarvan de tekst luidt als volgt :

 

"Overeenkomst tussen de federale staat en de Stad Kortrijk voorzien door het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de 
gemeentelijke administratieve sancties.

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van 
toepassing vanaf 1 januari 2014,

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en 
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, van 
toepassing vanaf 31 januari 2014
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Gelet op het ministeriële besluit van ........... houdende de toekenning van een toelage aan de stad 
Kortrijk in het kader van het grootstedenbeleid,

 Tussen enerzijds,

 De Belgische staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van Jan Jambon, 
minister van Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de 
federale staat',

en anderzijds,

De Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, in de persoon van Piet Lombaerts, 
voorzitter en Geert Hillaert, stadssecretaris, die handelen in uitvoering van de zitting van de 
Gemeenteraad van ......., waarnaar hierna wordt verwezen als 'de Stad',

wordt het volgende overeengekomen:

 

I. Vooraf:

De nieuwe GAS wet van 24 juni 2013 voorziet in duidelijkere procedures en meer rechtswaarborgen. 
De gemeentelijke autonomie blijft echter ook in de toekomst de basis voor de aanpak van lokale 
overlastfenomenen.

In de nieuwe GAS wet is de leeftijdsgrens voor het opleggen van overlastboetes verlaagd van 16 naar 
14 jaar. De verplichte bemiddeling reeds van toepassing voor minderjarigen vanaf 16 jaar wordt 
bijgevolg ook mogelijk voor minderjarigen vanaf 14 jaar, hetgeen een bijkomende werklast kan 
inhouden.* Deze verhoogde werklast wordt ook versterkt door het toenemende gebruik van de GAS 
bemiddeling voor meerderjarigen.

Om de toepassing van deze alternatieve maatregelen aan te moedigen als preventief instrument 
tegen overlast, biedt de Minister van Grote Steden sedert 2007 aan verschillende steden en 
gemeenten een financiële tegemoetkoming, alsook methodologische ondersteuning.
Deze tegemoetkoming is voorzien in het koninklijk besluit van 28 januari 2014 door middel van 
overeenkomsten.

* Ter verduidelijking, stad Kortrijk heeft ervoor gekozen de leeftijdsverlaging naar 14 jaar niet door te 
voeren, en GAS enkel vanaf 16 jaar toe te passen.  

 

II. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst:

Artikel 1:

In het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, in het bijzonder het 
koninklijk besluit van 28 januari 2014, stelt de federale staat een voltijdse bemiddelaar voor het 
gerechtelijke arrondissement Kortrijk* ter beschikking van de Stad.
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Deze overeenkomst heeft tot doel de steden en gemeenten te ondersteunen bij de toepassing van 
de wet- en regelgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties. 
Steden/gemeenten, ondertekenaars van dit verdrag, verbinden zich aan deze voorschriften.

* Zoals bepaald voor de inwerkingtreding van de wet 1/12/2013 betreffende de hervorming van de 
gerechtelijke arrondissementen.

Artikel 2:

De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar in te zetten voor de implementering en toepassing van 
de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve 
sancties van de wet van 24 juni 2013 en het koninklijk besluit van 28 januari 2014..

 Artikel 3:

De bemiddelaar moet ten minste 18 jaar zijn en over een blanco strafblad beschikken. De 
bemiddelaar beschikt over een universitair diploma in de rechten of in de criminologie en heeft een 
professionele ervaring op het gebied van bemiddeling, of beschikt over een opleidingsattest 
bemiddeling, of is bereid een opleiding "bemiddeling" te volgen. De bemiddelaar die gesubsidieerd 
wordt door Grootstedenbeleid moet vergoed worden volgens de loonschaal vastgelegd voor een 
functie van niveau A bij het stadsbestuur; en is aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur met inachtneming van de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende 
arbeidsovereenkomsten.

 Artikel 4:

Opdat de bemiddelaar zijn opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk arrondissement 
verbindt de Stad zich ertoe partnerships aan te gaan met de gemeenten die onder de voormelde 
zone ressorteren. De voorwaarden van deze partnerships zullen in een overeenkomst(en) worden 
vastgelegd.

Artikel 5:

In navolging van artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 zal de Stad een aangepast 
lokaal ter beschikking stellen van de bemiddelaar, opdat zijn bemiddelingssessies in optimale 
omstandigheden kunnen verlopen.

De Stad zal daarnaast de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van de 
functie van bemiddelaar.

Artikel 6:

De federale staat verbindt zich ertoe de Stad op haar verzoek methodologische ondersteuning te 
bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Deze zal worden verzekerd door de 
Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie.

De federale staat zal bovendien op regelmatige basis een meeting organiseren voor de bemiddelaars 
die in de verschillende steden van het land werkzaam zijn, voor de uitwisseling van ervaringen en in 
het kader van de huidige maatregel.



26/151 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Artikel 7:

De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar de nodige tijd te geven om deel te kunnen nemen aan de 
meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat.

Artikel 8:

De Stad verbindt zich ertoe om het activiteitenrapport van de bemiddelingsdienst, goedgekeurd door 
het College van Burgemeester en Schepenen, over te maken aan de dienst Grootstedenbeleid binnen 
de vier maanden na het einde van de huidige overeenkomst.

Artikel 9:

Samenwerking met de sanctionerend ambtenaar en andere diensten die belast zijn met de 
gemeentelijke administratieve sancties is de voornaamste voorwaarde opdat de missie van de 
bemiddelaar succesvol verloopt. 
Bijgevolg gaat de stad akkoord om een structurele samenwerking te bewerkstelligen tussen de 
(inter)gemeentelijke sanctionerende ambtenaar en de bemiddelaar, opdat een maximum aan 
dossiers waarbij de bemiddeling meer aangewezen is dan een administratieve geldboete, aan de 
bemiddelaar wordt gecommuniceerd.

De Stad verbindt zich ertoe om de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, de korpschef van de 
politiezone, de eventuele provinciaal sanctionerende ambtenaar en de vaststellende ambtenaren, 
aangesteld door de Gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de huidige overeenkomst en van de 
contactgegevens van de persoon aangesteld om de functie van bemiddelaar uit te oefenen.

De Stad verbindt zich ertoe verschillende intitiatieven te nemen ter bevordering van de toepassing 
van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

III. Financiële bepalingen:

Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat

Artikel 10:

De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de bemiddelaar, alsook 
de werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn rekening 
te nemen.

Daartoe kent de federale staat aan de Stad een maximale subsidie toe van 53.600 € per jaar, aan te 
wenden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 11:

De administratieve en financiële bepalingen met betrekking tot deze overeenkomst worden 
verduidelijkt in het document 'financiële richtlijnen', dat als bijlage aan deze overeenkomst wordt 
gevoegd.

Er zal enkel rekening gehouden worden met:
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 de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die rechtstreeks en 
effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst; 

 de uitgaven waarvoor facturen, onkostennota's, ontvangstbewijzen of kassabonnen kunnen 
worden voorgelegd.

De werkings- en investeringskosten mogen in totaal niet meer dan 15% van het bedrag van de 
subsidie overschrijden, behalve als de Stad bewijst dat de gemaakte kosten een redelijk 
en gerechtvaardigd karakter hebben.

Artikel 12:

De Stad verbindt zich tot terugbetaling aan de federale staat van de bedragen die ze niet 
zou opgebruiken of die niet werden aangewend in overeenstemming met de bepalingen van 
deze overeenkomst.

 

Afdeling 2: Betalingsprocedure

Artikel 13:

Rekening houdend met de beschikbare kredieten zal de betaling van de door de federale 
staat toegekende subsidie als volgt gebeuren:

 een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie, binnen de 
drie maanden na ondertekening van de overeenkomst; 

 een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, op basis van een schuldvordering en 
een eindafrekening met de bewijsstukken die overeenstemmen met de eerste schijf en 
het gevraagde saldo en na goedkeuring van het activiteitenverslag ingediend door de stad.

Het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de eindafrekening moeten bij de 
Dienst Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de vier maanden die volgen op het einde van 
deze samenwerkingsovereenkomst. 

De schuldvordering is gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard. De tabellen van de 
uitgavenstaten voor personeel, werking en investering overeenkomstig de modellen als bijlage bij 
deze richtlijnen gevoegd

De schuldvordering en de eindafrekening worden in twee exemplaren per post ingediend. 
Het activiteitenrapport wordt in één exemplaar per post of elektronisch (per mail onder 
wordformaat) aan de administratie overgemaakt.

Het activiteitenrapport wordt opgemaakt overeenkomstig het model van de 
Dienst Grootstedenbeleid.

Artikel 14:

De federale Staat verbindt zich ertoe om in overeenstemming met de geldende normen en met de 
hoger beschreven betalingsprocedure, de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op de 
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bankrekening met het nummer BE43 0910 0023 0001, op naam van stadsbestuur Kortrijk, met de 
volgende vermelding "GAS bemiddeling 2014".

De administratieve afhandeling zal gebeuren onder toezicht van de Dienst Grootstedenbeleid en de 
Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II-
laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel.

Artikel 15:

De Stad bezorgt aan de administratie Grootstedenbeleid de gegevens van de 
administratieverantwoordelijke die belast is met de administratieve en financiële opvolging van de 
overeenkomst.

 

IV. Communicatie

Artikel 16:

De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen 
die betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien verbindt de Stad zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de aangewende 
fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de vermelding « met 
de steun van het federale Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen van het logo van de federale 
staat en van Grootstedenbeleid.

 

V. Eventuele correctie en wijziging van deze overeenkomst

Artikel 17:

Op vraag van een van de partijen kunnen correcties en wijzigingen aan deze overeenkomst worden 
aangebracht. De eventuele correcties zijn het voorwerp van voorafgaand overleg en moeten dus 
tijdig worden betekend aan de administratie Grootstedenbeleid. 
Over elke wijziging wordt op dezelfde manier onderhandeld als voor de 
oorspronkelijke overeenkomst.

 

VI. Duur van de overeenkomst

Artikel 19:

Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2014 en is één jaar geldig.

Deze kan worden verlengd mits ondertekening van een nieuwe overeenkomst."
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Punt 2
Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te 
sturen aan de administratie van Grootstedenbeleid.

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein

19:25 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:26 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

19:27 Marc Lemaitre, raadslid betreedt de zitting

19:27 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
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6 2015_GR_00031 Leiedal - Afsprakennota 2015-03 Kortrijk - 
Afsprakennota Leiedal - Opmaak van 
stedenbouwkundige plannen en studies 
(02/2015-08/2016) in het kader van de 
exclusieve dienstverlening - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
Het doorlopen traject met Leiedal (tussen 2012 en 2014) met externe ondersteuning (J. Farrando) in 
het gebied Overleie en de Leieboorden werd positief geëvalueerd. De gehanteerde methodiek biedt 
ook voor andere sites en gebieden in Kortrijk kansen om stedenbouwkundige visies en 
inrichtingsplannen uit te werken. Voor complexe en grotere gebieden kan de methodiek gehanteerd 
worden om een ruimer/langlopend traject te definiëren.

Vanuit die optiek wordt de Gemeenteraad gevraagd om een nieuwe afsprakennota met Leiedal goed 
te keuren die de periode februari 2015 tot augustus 2016 beslaat. Binnen deze periode zullen op 
afroep door het college van burgemeester en schepenen (CBS) diverse opdrachten gedefinieerd 
worden voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen en studies. Op expliciete vraag vanuit de 
stad kunnen externe experten voor bijkomende ondersteuning bevraagd worden.

Argumentatie
Beproefde methodiek ruimer gaan inzetten

De komende periode dienen een aantal stedebouwkundige vraagstukken en uitdagingen verder 
uitgewerkt te worden. Hiervoor zijn specifieke stedenbouwkundige plannen en studies aan de orde. 
De gehanteerde methodieken (met intensieve samenwerking met nauw betrokken actoren, diverse 
stadsdiensten en externe experten) in de context Overleie-Leieboorden bieden een duidelijke 
meerwaarde om ook elders in Kortrijk toegepast te worden.

Flexibel werkproces

Om voldoende flexibiliteit in het werkproces mogelijk te maken wordt binnen de afsprakennota op 
heden geen limitatieve lijst opgenomen met de concrete opdrachten. Daarom worden de 
omschrijving, de methodiek, de te leveren prestaties en de uitvoeringstermijnen per deelopdracht 
afzonderlijk bepaald in overleg tussen de stad Kortrijk en Leiedal en via goedkeuring door het CBS.

Binnen het werkproces worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

 uitwerken van inrichtingsplannen voor specifieke sites (gelimiteerde / duidelijk afgebakende 
opdracht)

 het uitwerken van plannen voor ruimere gebieden en complexe projectzones (uitgebreider 
traject aan de orde)

 het definiëren van de doelstellingen en het traject om ruimere stedenbouwkundige 
concepten, masterplannen en gebiedsvisies op te starten (opstap tot langlopende en ruimere 
studieopdrachten)

Indicatief wordt hieronder een overzicht gegeven van mogelijke opdrachten die binnen de 
afsprakennota aan bod kunnen komen (na goedkeuring door het CBS en exacte opdrachtbepaling). 
De lijst is niet exhaustief en kan in min of meer aangevuld worden:

 Uitwerken van een globale visie voor het tracé N328 tussen Meensepoort en Ghellinckpark 
ifv een ruimere opdrachtbepaling

 Opmaak inrichtingsschets Ghellinckpark
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 Opmaak inrichtingsplan site Manchester en directe omgeving

 Uitwerken van een globale visie voor de kanaalomgeving incl. de wijken Venning en St-Jan ifv 
een ruimere opdrachtbepaling

 Opmaak inrichtingsschets groenzone Venning

 Opmaak inrichtingsplannen voor bedrijventerreinen en herbestemmingen (oa Site Van 
Marcke, Kruiskouter,...)

 Opmaak inrichtingsplan Heulebeekvallei met aantakking tot N50c

 Punctuele hernemingen en aanvullingen van doorlopen trajecten op Overleie (bv. St-
Amandsplein, Guldensporencollege, site Parochiaal centrum,...)

 Onderzoek en uitwerken stedenbouwkundige visie ziekenhuissites i.f.v. een ruimere 
opdrachtbepaling

 Deelname aan kwaliteitskamer (ic door Jordi Farrando) in verdere traject Kortrijk Weide

 Opstarten visie site Howest Karel de Goedelaan

 Opmaak inrichtingsplan site Orangerie Broel

 ...

Opmerking: bovenstaande lijst is indicatief. In de loop van het poces zullen de prioriteiten 
gedifinieerd worden door het CBS. Ook opdrachten niet vernoemd in bovenstaande lijst kunnen 
binnen de afsprakennota opgenomen worden. Dit kan een impact hebben op andere opdrachten (cf. 
beschikbaar budget, timing en mankracht).

Ondersteuning externe experten

Binnen specifieke opdrachten biedt Leiedal de mogelijkheid om beroep te doen op bijkomende 
externe ondersteuning. Hiertoe zal Leiedal een pool van externe experten aanleggen die op vraag 
van de stad Kortrijk kunnen ingeschakeld worden in het werkproces.

Looptijd 

De opdracht loopt van februari 2015 tot augustus 2016.

Coördinatie

De coördinatie van de opdracht gebeurt door de directie Ruimtelijke en Economische 
Stadsontwikkeling / Planning en Openbaar Domein. De diverse directies en teams binnen de stad 
zullen naargelang de deelopdracht maximaal betrokken worden in het traject.

Tijdsinzet en budget

Binnen de afsprakennota wordt voorzien in een indicatieve tijdsinzet van ca. 630 uren door Leiedal 
aangevuld met ca. 40 dagen ondersteuning door een extern expert.

De totale opdracht wordt geraamd op maximaal 94.296,90 euro (indexeerbaar).
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Bepaling eerste opdrachten

Als eerste opdracht wordt voorzien in een workshopweek met ondersteuning door een extern expert 
(Jordi Farrando) voor het uitwerken van:

a) een gedetailleerd inrichtingsplan voor site Manchester en de direct aanpalende sites gelegen aan 
het kanaal Bossuit-Kortrijk

b) het verkennen van de Kanaalomgeving en de wijken Venning en St-Jan i.f.v. het definiëren van de 
doelstellingen en de scope voor het opstarten van een langlopende onderzoeksopdracht voor de 
ruime kanaalomgeving.

Voor deze workshop wordt actueel een tijdsbesteding voorzien van 1 workshopweek met 
ondersteuning door een externe expert, aangevuld met ca. 10 dagen voorbereiding en nazorg door 
Leiedal.

Deze opdracht wordt actueel voorzien voor de maand februari 2015

Als 2e opdracht wordt voorzien in een workshopweek met ondersteuning door een extern expert 
(Jordi Farrando) voor het uitwerken van:

a) een inrichtingsplan voor de site Parochiaal Centrum Overrleie en omgeving St-Elooiskerk

b) het definiëren van de doelstellingen en de scope i.f.v. het opstarten van een langlopende 
onderzoeksopdracht voor de ziekenhuissites met bijzonder aandacht voor site Loofstraat en St-
Maarten

Voor deze workshop wordt actueel een tijdsbesteding voorzien van 1 workshopweek met 
ondersteuning een externe expert, aangevuld met ca. 10 dagen voorbereiding en nazorg door 
Leiedal.

Deze opdracht wordt actueel voorzien voor de maand maart/april 2015.

Juridische grond
De afsprakennota past in het kader van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen de 
Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen en 
studies.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De afsprakennota past in het kader van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen de 
Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen en 
studies (cf. GR-beslissing terzake)

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
Visum 2015.18
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Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0610-00/2140000/IE-14 - uitgave: 94.296,90 EUR - beschikbaar: 
245.000,00 EUR

Financiële informatie
Binnen de afsprakennota wordt voorzien in een kostprijs van de opdracht van 94.296,90 euro 
(indexeerbaar).
Dit bedrag dient benomen te worden van 2015/IE-14/GBB-CBS/0610-00/2140000 
(gebiedsontwikkeling, plannen en studies - inrichtingsstudies).

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de afsprakenota Leiedal 2015-03 Kortrijk voor het opmaken van 
stedenbouwkundige plannen en studies in de periode februari 2015 tot augustus 2016. Hiertoe 
wordt een bedrag voorzien van 94.296,90 euro (indexeerbaar). De afsprakennota past in het kader 
van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen de Intercommunale Leiedal en de Stad Kortrijk 
voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen en studies.

Bijlagen
 20150116-afsprakennota-d-KOR-20-stedenbouwkundige plannen en studies-2015-2016.docx
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Bouwen, Milieu en Wonen

19:28 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
7 - 2015_GR_00029 - verkaveling 1222 - MAR135 - verkaveling voor het verkavelen in 9 loten in de Torkonjestraat - E. Vermeulenstraat - K. Vandewoestijnestraat door N.V. Samarkand - goedkeuren rooilijn - Goedkeuren

7 2015_GR_00029 verkaveling 1222 - MAR135 - verkaveling 
voor het verkavelen in 9 loten in de 
Torkonjestraat - E. Vermeulenstraat - K. 
Vandewoestijnestraat door N.V. Samarkand 
- goedkeuren rooilijn - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 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 Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; 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

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

De N.V. Samarkand heeft een verkavelingsvergunning aangevraagd voor het verkavelen van 
een stuk grond langsheen de Torkonjestraat in Marke. Het stuk grond wordt verkaveld in 9 
loten voor eengezinswoningen. Vier loten palen rechtstreeks aan  de Torkonjestraat, daar 
wordt gekoppelde bebouwing voorzien. De 5 andere loten bevinden zich in de wijk, ter 
hoogte van de Edward Vermeulenstraat en de Karel Vandewoestijnestraat. Deze zijn 
bestemd voor vrijstaande woningen.

De Karel Vandewoestijnestraat wordt doorgetrokken en in verbinding gesteld met de 
rechtertak van de Edward Vermeulenstraat. Vanaf deze nieuwe weg wordt een fietsvoetpad 
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aangelegd dat de verbinding maakt met de linkertak van de Edward Vermeulenstraat. De 
rooilijn werd aangeduid op het verkavelingsplan.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

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

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

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

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

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

Het perceel is gelegen binnen de verkaveling MAR048, goedgekeurd op 19 februari 1965.

 

Openbaar onderzoek

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit 
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 
en verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 08.10.2014 tot 
06.11.2014. Er werden 5 bezwaarschriften ingediend.

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg 
ontvankelijk. De bezwaarschriften kunnen als volgt worden samengevat:

1. Kavel 8 kan niet gerealiseerd worden omdat de ingetekende situatie niet strookt met de 
bestaande situatie. De nieuwe bouwzone sluit direct aan op het aanpalende perceel en ligt 
ook te dicht bij de bouwzone van de buren.

2. Er is geen overleg geweest met de eigenaars van de aanpalende percelen.
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3. De toename van verkeer door de verkaveling is niet wenselijk in de reeds drukke buurt. 
De verkeersveiligheid zal afnemen. De veiligheid op het bestaande wandel- en fietspad wordt 
gehypothekeerd. De mobiliteit in de omgeving moet aangepast worden.

4. De straatnaam van de huidige Edward Vermeulenstraat mag ter hoogte van de nummers 
26, 41 en 43 niet gewijzigd worden.

Het bezwaarschrift 1 is gegrond, de bezwaarschriften 2, 3 en 4 zijn ongegrond, omwille van 
de overwegingen gemaakt in het kader van de verkavelingsaanvraag.

 

Adviezen

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 20.10.2014 en referentie 2014-0210 is gunstig 
met voorwaarden

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 10.11.2014 en referentie 
4.002/34022/99.362 is gunstig

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Gewestwegendistrict 312 met datum 16.10.2014 en referentie 
312/B/BVK/2014/4 695 is gunstig

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer - Buitendienst Gent 
met datum 20.11.2014 en referentie WT 2014 G 0669_2 is gunstig met voorwaarden

Argumentatie
Bespreking

De verkaveling MAR135 1222, ingediend door N.V. Samarkand, voorziet het verkavelen van 
een stuk grond in 9 loten voor woningen in vrijstaande en gekoppelde bebouwing. De loten 
zijn ruim, met een oppervlakte die varieert van 807m² tot 1260m². De dichtheid bedraagt 
ongeveer 9 loten per hectare, wat laag is, maar hierdoor zijn de loten op schaal van de 
omgeving en inpasbaar in de residentiele woonwijk.

Er worden twee onvolledige kavels ingetekend, deze bevinden zich deels binnen en deels 
buiten de verkaveling. Dit betekent dat onvolledige bouwzones ingetekend zijn die doorlopen 
tot tegen de percelen die zich buiten de verkaveling bevinden. Dit is niet realistisch en niet 
aanvaardbaar. De loten 8 en 9 worden uit de verkaveling geschrapt.

 

Circulatie en parkeren

De verkaveling voorziet het doortrekken van de Karel Vandewoestijnestraat naar rechts, 
waar aangesloten wordt op de Edward Vermeulenstraat. In functie van de verkeersveiligheid 
wordt geen doorgaand gemotoriseerd verkeer toegestaan in de richting van het andere deel 
van de Edward Vermeulenstraat. Deze doorsteek wordt beperkt tot een fietsvoetpad.

De toegang met gemotoriseerd verkeer tot de percelen 2 en 4 langs het fietsvoetpad is niet 
aangewezen. Om dit te vermijden moet het fietsvoetpad worden afgesloten door het 
plaatsen van paaltjes en versmald worden naar 3m. Om gevaarlijke verkeerssituaties te 
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vermijden moet de toegang tot perceel 2 via de Edward Vermeulenstraat voldoende 
zichtbaar zijn.

Verder moet het vrij liggend perceel (lot 9) naast het fietsvoetpad volledig mee worden 
uitgewerkt en moet de bestemming ervan worden vastgelegd. Inzake de inrichting van het 
openbaar domein moet een overeenkomst worden afgesloten met de stad Kortrijk voor de 
uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur.

Ten gevolge van de realisatie van de nieuwe woningen zal de verkeersaantrek slechts zeer 
beperkt toenemen. De site is voldoende goed ontsloten om deze beperkte toename te 
kunnen opvangen.

Volgens de verkavelingsvoorschriften moet één garage of stallingsplaats en één 
parkeerplaats voorzien worden op elke kavel. Hierdoor kan de parkeerbehoefte volledig op 
het eigen terrein opgevangen worden. De opritten moeten tenminste 6m lang zijn.

 

Waterbuffering

In functie van het verkavelen van de site moet een infiltratievoorziening geplaatst worden 
met een minimale oppervlakte van 65,4m². Het openbaar domein in de verkaveling wordt 
echter volledig verhard (wegenis, fietsvoetpad). In het ontwerp wordt geen groenaanleg 
voorzien. Bijgevolg kan de infiltratievoorziening daar niet geplaatst worden. Het is mogelijk 
één van de vrijgekomen loten (in het verkavelingsvoorstel ingetekend als onvolledige loten) 
te benutten voor het plaatsen van de infiltratievoorziening.

 

Hieraan gekoppeld moet de rooilijn goedgekeurd worden.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de verkavelingsaanvraag. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te 
nemen over het rooilijnplan.

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

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

Art. 4.2.15.§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond 
verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies 
die voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt 
eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor 
de aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie.

§ 2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze 
waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.
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Art. 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor 
wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling 
bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:

-      de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing 
daarvan;

-      het wijzigen van het reliëf van de bodem;

-      het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

-      het afbreken van constructies. 

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat 
betreft de handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 
De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die 
onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het 
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad 
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende 
bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

-Het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. De GR is bevoegd op basis van 
artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
35 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, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele  
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake het stratentracé
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- het tracé te aanvaarden van de nieuw aan te leggen wegenis en het fietsvoetpad tussen de 
Edward Vermeulenstraat en de Karel Vandewoestijnestraat, zoals voorgesteld op het 
rooilijnplan, opgemaakt door het landmetersbureau Luc & Barbara Callens;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Bij de inrichting van het openbaar domein moeten afspraken gemaakt worden over de inrichting van het 
fietsvoetpad en de toegang tot de daaraan palende percelen. Verder moet het vrij liggend perceel (lot 9) naast 
het fietsvoetpad volledig mee worden uitgewerkt en moet de bestemming ervan worden vastgelegd. 

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling 
van onder andere volgende lasten en plichten:

de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen ;

De uitvoering en betaling van alle opgelegde en ontbrekende infrastructuur, zoals wegenis- 
en rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie voor de inrichting van het openbaar domein;

De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van de directie Leefmilieu - projecten en de 
richtlijnen van de directie mobiliteit en infrastructuur zullen in deze overeenkomst worden 
vastgelegd;

Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling 
van de opgelegde infrastructuur.

de vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het 
gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien 
moet worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, 
voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het 
gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de 
tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 
078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

 

Bijlagen
 rooilijnplan.pdf

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein

http://www.gaselwest.be/
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19:29 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
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private waterafvoer - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
SITUERING

De verordening op het bouwen van 14 november 1949 legde reeds enkele regels op met betrekking 
tot het private rioolafwateringssysteem. In het nieuwe stedenbouwkundige reglement zijn deze 
regels echter niet opgenomen omwille van volgende redenen:

1. De regels zijn ondertussen te uitgebreid en te technisch.

2. Niet alle rioolaansluitingen zijn een gevolg van een (bouw)vergunningsplichtige activiteit.

Daarnaast is er op 28 juni 2011 een Ministerieel Besluit goedgekeurd betreffende de keuring van de 
binneninstallatie en de privéwaterafvoer in het kader van het Algemeen Waterverkoopsreglement (8 
april 2011 en 6 december 2013). Hierin wordt er opgelegd dat er een keuring moet uitgevoerd 
worden in 4 verschillende situaties, maar deze legt niet op door wie deze moeten worden 
uitgevoerd, of wie ze moet betalen.

Zowel het afwezig zijn van verdere specificaties in het stedenbouwkundige reglement als het 
Waterverkoopreglement, maakt het noodzakelijk om een apart Rioolaansluitingsreglement op te 
stellen voor de Stad Kortrijk.

Bij de opmaak van het reglement is eerst de optie opgenomen om de regelgeving op te nemen in het 
Politiereglement om zo een extra reglement te vermijden. Gezien veel van de artikels van het 
reglement echter de veiligheid niet direct in het gedrang brengen (ze bevat bijvoorbeeld ook de 
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procedure tot het aanvragen van een rioolaansluiting), passen deze niet in het Politiereglement.
Sommige artikels kunnen echter wèl de algemene veiligheid in het gedrang brengen, waardoor wij 
voorstellen om deze op te nemen bij een volgende aanpassing van het Politiereglement. Op deze 
manier zijn ze ook afdwingbaar op een haalbare manier.

Argumentatie
KORTE INHOUD REGLEMENT

1. Keuring privéwaterafvoer. Het Algemeen Waterverkoopsreglement legt op in welke gevallen een 
keuring noodzakelijk is.

 Keuring moet gebeuren door een erkende keurder of door ons.

 Keuring moet gebeuren door de particulier en op zijn kosten. Dit gebeurt zo in de meeste 
gemeenten.

 Indien wij echter een vermoeden hebben, kunnen wij wel op onze kosten en op ons initiatief 
een keuring (laten) uitvoeren.

2. De keuring in het kader van de verplichte afkoppelingswerken door rioleringswerken in de straat, 
zouden we wel laten mee subsidiëren in het subsidiereglement "Afkoppeling van hemelwater bij 
woningen bij rioleringswerken" reglement 2015. Dit is nu reeds het geval indien Aquafin 
rioleringswerken uitvoert op ons grondgebied. Dit heeft geen budgettaire consequenties.

3. Eisen privéwaterafvoer: de diepte, kwaliteit en kleur worden vastgelegd, om achteraf een vlotte 
aansluiting te kunnen uitvoeren zonder misverstanden en onnodige meerkosten en later problemen 
van wateroverlast bij de eigenaar te vermijden.

4. Procedure van de aanvraag: de aanvraag moet gebeuren voor de werken op privaat domein, om te 
vermijden dat er onnodige kosten moeten worden gemaakt (aanwezigheid nutsleidingen, ligging 
bestaande riool, ...).

De volgende aanpassingen aan de Algemene Stedelijke Politieverordening zullen, onder 
voorbehoud van verdere verfijning ervan door Communicatie en Recht, voorgesteld worden bij de 
eerstvolgende periodieke aanpassing van deze verordening:

Algemeen deel

SCHRAPPEN artikel 104: deze bepalingen zijn ondertussen duidelijk opgenomen in de VLAREM II 
wetgeving.

Aanvullend deel

HOOFDSTUK 3: Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen.

AANVULLING artikel 309: "Onverminderd artikel 108 van het Algemene politieverordening van de 
Stad Kortrijk is het tevens verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of 
voorwerpen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk 
kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu" aanvullen met "zoals onder andere 
luierdoekjes, (frituur)olie, verf etc.".
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NIEUW toe te voegen artikel: Het is verboden hemel- of afvalwater van private eigendommen op de 
openbare weg te laten lopen, uitgezonderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek art. 640.

Dit artikel wensen wij toe te voegen omwille van regenpijpen die nu het regenwater op het voetpad 
laten lopen. Nu kunnen wij enkel een boete geven op het moment dat het echt vriest/dooit, wat de 
opvolging van dit artikel bemoeilijkt.

NIEUW toe te voegen artikel: De eigenaars die conform het waterverkoopreglement en het 
reglement private waterafvoer een keuring van hun private waterafvoer moeten laten opmaken, 
moeten op eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaar hun positieve keuring kunnen 
voorleggen.

De eigenaars zijn nu wel verplicht om in bepaalde omstandigheden een keuring op te maken, maar 
we kunnen ze niet afdwingen. Indien de eigenaars niet in orde zijn (en dus ook geen keuring kunnen 
voorleggen) lozen zij verkeerd en kan dit leiden tot verstoppingen/overstromingen en het leefmilieu in 
gevaar brengen.

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

Advies
Yves Vanneste
Gunstig advies

Ik stel navolgende aanpassingen aan de nota voor:

Beknopte samenvatting: "Evenals vragen wij...van dit reglement" te vervangen door:"Bij de 
eerstvolgende periodieke aanpassing van de Algemene Stedelijke Politieverordening zullen 
aanvullend op huidig reglement nog enkele dienstige wijzigingen aan deze verordening worden 
voorgesteld".

Blz.2: "De volgende aanpassingen..." te vervangen door: "De volgende aanpassingen aan de 
Algemene Stedelijke Politieverordening zullen-onder voorbehoud van verdere verfijning ervan door 
Communicatie en Recht- voorgesteld worden bij de eerstvolgende periodieke aanpassing van deze 
verordening".

In afdeling 6 "Begrippen" mag het begrip Gas geschrapt worden.

Punt 2 van het voorstel van beslissing, betrekking hebbende op de Algemene Stedelijke 
Politieverordening, dient geschrapt te woden. Communicatie en Recht neemt dit mee samen met alle 
andere door te voeren jaarlijkse wijzigingen en aanpassingen aan deze verordening.

Het advies heeft betrekking op het politioneel luik van de nota en niet op het reglement dat een 
technisch reglement is. Er blijkt een kleine onnauwkeurigheid te schuilen in artikel 8, daar waar 
gesteld wordt dat ingeval een aangelande artikel 8 (?) overtreedt (wellicht wordt artikel 7 bedoeld?) 
en verder beter stellen dat de stad zich het recht voorbehoudt schadevergoeding te eisen voor de 
geleden schade...(Burgerlijke partijstelling verwijst doorgaans naar een strafgeding). De 
afdwingbaarheid van de forfaitaire vergoeding zal in voorkomend geval moeten blijken voor de 
rechtbank. Is dit opgenomen in het retributiereglement?
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Wil na goedkeuring door de gemeenteraad contact op nemen met Bestuurszaken (M.Hol) voor de 
bekendmaking cfr. de nieuwe regelgeving.

Eline Pyck
Gunstig advies

Yves Vanneste
Automatisch ingetrokken

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met volgend rioolaansluitingsreglement:

REGLEMENT PRIVATE WATERAFVOER

AFDELING 1        RIOOLKEURINGEN

Art. 1       De voorgeschreven keuringen van private rioolstelsels volgens het ministeriële besluit 
betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer van 28 juni 2011 gebeurt op 
initiatief en op kosten van de eigenaar in volgende gevallen:

 Vóór de eerste ingebruikname

 Bij belangrijke wijzigingen

 Bij het onvoldoende ter beschikking stellen van gegevens bij een vaststelling van een inbreuk 
op de gelijkvormigheid

 Bij de verplichting om af te koppelen op privédomein conform de bepalingen van Vlarem II 
bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.

 Bij elke herkeuring na een negatieve keuring of ingebrekestelling.

En op initiatief en op kosten van de Stad Kortrijk – onder voorwaarde dat de eigenaar voldoende 
gegevens ter beschikking stelt om de keuring te kunnen doen -  indien:

 Er een vaststelling is van een inbreuk op de gelijkvormigheid

Art. 2       Indien de keuring op initiatief van de eigenaar wordt uitgevoerd is de keurder 
gecertificeerd door de SVW (Samenwerking Vlaams Water) www.svw.be of Vlario (Overlegplatform 
voor riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) www.vlario.be. Naast het 
keuringsattest zoals beschreven in het Ministerieel besluit betreffende de keuring (Ministerieel 
Besluit van 28 juni 2011) , wordt er minimum een plan van het private, uitgevoerde rioolstelsel 
afgeleverd. Zo niet wordt de keuring niet aanvaard.

De keuringen op initiatief van de Stad Kortrijk gebeuren door een ambtenaar van de Stad Kortrijk of 
door een door haar aangesteld persoon.

http://www.svw.be/
http://www.vlario.be/
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Art. 3       Gezien er in de milieuwetgeving en de stedenbouwkundige wetgeving nog meer vereisten 
zijn die opgelegd worden aan de privéwaterafvoer, is een positieve keuring geen bewijs dat er 
voldaan is aan alle geldende wetgeving, reglementen en technische voorschriften. 

AFDELING 2         DE LOZING EN AANSLUITING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER VAN BESTAANDE 
GEBOUWEN

Art. 4       Onverminderd de bepalingen in de VLAREM-II, moeten alle afvoerleidingen op privaat 
terrein  water- en luchtdicht zijn.

Art. 5       Als er zich private aansluitpunten (afvoerputjes aan opritten, in kelders, afvoerpunten voor 
lavabo’s, toiletten, wasmachines, …) onder het maaiveldpeil van de openbare weg bevinden, dan 
moeten de verbindingen van deze aansluitingen met de riolering op privaat domein voorzien zijn van 
een installatie, die het terugvloeien van het rioolwater verhindert. Daarbij moet er voor gezorgd 
worden dat de andere afvoeren van zowel hemelwater als vuil water kunnen blijven functioneren.

Art. 6       Als er septische putten, andere voorzuiveringen of IBA’s moeten geplaatst worden volgens 
VLAREM II, moeten deze installaties BENOR gecertificeerd zijn.

AFDELING 3         REALISATIE VAN DE RIOOLAANSLUITING DOOR DE STAD.

Onderafdeling 1      Uitvoering

Art. 7       De rioolaansluiting op openbaar domein is onderworpen aan een stedelijk 
retributiereglement en wordt uitgevoerd door de Stad. Dit gebeurt, na aanbesteding, door een 
aannemer met vereiste erkenning.

Het is evident dat enkel vergunde gebouwen, verhardingen of verbouwingen kunnen aangesloten 
worden op de riolering en dat enkel afwateringsinstallaties die voldoen aan de voorschriften zullen 
worden aangesloten of heraangesloten.

Onderafdeling 2      Onterechte uitvoering

Art. 8       Ingeval een aangelande Artikel 7 overtreedt en zelf of door bemiddeling van een aannemer 
zijn aansluiting realiseert, zal de stad zich het recht voorbehouden om een schadevergoeding te eisen 
voor de geleden schade en wordt alsnog een normale aansluiting aangerekend volgens het 
retributiereglement als forfaitaire vergoeding voor de administratieve en technische inspectie en 
eventuele aanpassingen van de uitgevoerde werken.

Onderafdeling 3      Tijdstip van aanvraag van de rioolaansluiting

Art. 9       De aansluiting op de riolering dient aangevraagd te worden vóór de start van de werken op 
privé-terrein. De toezichter van de stad dient immers na te gaan of er een eerder gemaakte 
wachtaansluiting klaar zit en/of de bestaande aansluiting herbruikbaar is, zoniet dient hij de plaats 
voor het perceel te bepalen waar de aansluiting best zal gemaakt worden. (zie verder bij Afdeling 5).

Onderafdeling 4      Septische putten, IBA’s

Art. 10     Als er septische putten, andere voorzuiveringen of IBA’s moeten geplaatst worden volgens 
VLAREM II, moeten deze installaties BENOR gecertificeerd zijn.
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Onderafdeling 5      Private afvoerleidingen

Art. 11     Afvoerleidingen op het private terrein zijn rood/bruin voor afvalwater en grijs voor 
hemelwater en hebben één van volgende buitenmaat:

·       110mm

·       125mm

·       160mm

En hebben een minimum kwaliteit van SN4.

Onderafdeling 6      Diameter van de aansluiting

Art. 12     De rioolaansluitingen op het openbaar domein worden uitgevoerd met een ø160mm. Op 
uitdrukkelijk verzoek en mits het voorleggen van een hydraulische berekening van het afvoerdebiet 
kan het aanlegen van een grotere diameter worden toegestaan indien de aanwezige openbare 
riolering dit toelaat. Dit geldt ook voor het vernieuwen van bestaande aansluitingen.

Onderafdeling 7      Aanlegdiepte van de rioolaansluiting

Art. 13     Als de aansluitdieptes van de wachtaansluitingen of van de riolering niet voldoende zijn om 
gravitair te lozen, dan moet het te lozen water (zowel het afvalwater als het hemelwater) opgepompt 
worden. De aansluitdieptes van nieuwe (wacht)aansluitingen worden immers voorzien op 60cm 
(onderkant buis) onder het maaiveld van de straat ter hoogte van de rooilijn.

Art. 14     Als er zich private aansluitpunten (afvoerputjes aan opritten, in kelders, afvoerpunten voor 
lavabo’s, toiletten, wasmachines, …) onder het maaiveldpeil van de openbare weg bevinden, dan 
moeten de verbindingen van deze installaties met de riolering op privaat domein voorzien zijn van 
een installatie, die het terugvloeien van het rioolwater verhindert. Daarbij moet er voor gezorgd 
worden dat de andere afvoeren van zowel hemelwater als vuil water kunnen blijven functioneren.

Onderafdeling 8      Wachtaansluitingen

Art. 15     Ingeval het stadsbestuur ter hoogte van een bepaald perceel een wachtaansluiting heeft 
aangelegd, dient de bouwheer een aanvraag tot rioolaansluiting in te dienen en ook de procedure – 
vermeld in Afdeling 5 – te volgen alvorens deze aansluiting wordt vrijgegeven. Hij is verplicht deze 
aansluiting te gebruiken.

Onderafdeling 9      Aantal aansluitingen per pand

Art. 16     Elk bebouwd perceel heeft in principe recht op één DWA-aansluiting en één RWA-
aansluiting. Enkel wanneer het Bestuur de motivatie van de aanvrager voor een tweede aansluiting 
aanvaardt, kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor geldt een apart retributietarief.

Onderafdeling 10   Weigering van aansluiting

Art. 17     Lozingen die niet voldoen aan dit reglement worden niet aangesloten of heraangesloten op 
de riolering. Het bestuur zal deze weigering steeds motiveren.
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Onderafdeling 11   Locatie van de aansluiting

Art. 18     In principe kiest de stad de locatie van de aansluiting in functie van de straatriool. De 
aanvrager kan wel een voorstel meedelen bij de aanvraag.

AFDELING 4         PROCEDURE VOOR AANVRAAG VAN EEN RIOOLAANSLUITING

Art. 19     De aanvrager vult het aanvraagformulier “huisaansluiting op stadriolering” in. Dit formulier 
is te verkrijgen bij de Stad Kortrijk (Grote Markt 54, 8500 Kortrijk) of via de website www.kortrijk.be.

Art. 20     De bevoegde toezichter maakt een schets van de nodige werken, gaat na of er een 
wachtaansluiting of een herbruikbare bestaande aansluiting zit, onderzoekt eventuele verzoeken en 
bepaalt de plaats van de aansluiting. De aanleg van riolen op het privé-terrein, mag in geen geval 
starten, vóór er contact is geweest met de ambtenaar. De stad is in geen geval verantwoordelijk voor 
de extra kosten die dit meebrengt.

Art. 21     De aanvrager bezorgt voor de ingebruikname van de aansluiting op de stadriolering een 
keuring van de privé-waterafvoer. Zie hiervoor Artikel 2

Art. 22     Indien er geen wachtaansluiting voorzien is, wordt de aansluiting gemaakt door een door 
de Stad Kortrijk aangestelde aannemer. Daarna wordt er een factuur opgemaakt, berekend volgens 
het geldende retributiereglement.

Art. 23     Indien er wel een wachtaansluiting is, haalt de bevoegde toezichter de debietbegrenzer in 
de wachtaansluiting weg na de betaling van het retributiebedrag.

AFDELING 5        AFWIJKINGEN

Art. 24     Op gemotiveerde vraag van de bouwheer kan de vergunningverlenende overheid 
afwijkingen toestaan op de bepalingen van dit hoofdstuk, indien de plaatselijke omstandigheden, de 
specifieke eisen van technische aard of bijzondere nieuwe technieken een andere bouwwijze 
vereisen of verantwoorden, zonder uiteraard af te wijken van de Vlarem II-bepalingen of de 
gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

AFDELING 6        BEGRIPPEN

 Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater;

 Hemelwater: verzamelnaam voor alle vormen van neerslag, regen, sneeuw, hagel, en 
dooiwater die niet bijkomend verontreinigd zijn;

 Hemelwaterput: boven – of ondergronds geplaatste gesloten tank waaruit hemelwater 
gebruikt wordt;

 IBA: individuele zuiveringsinstallatie voor afvalwater

 Infiltratie: het doorsijpelen van hemelwater in de bodem;

http://www.kortrijk.be/
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 Verbouwing: wijziging van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat 
het volledig wordt afgebroken of herbouwd. De aanpassingswerken worden doorgevoerd 
binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarbij de buitenmuren voor 
tenminste 60% behouden blijven.

 Verharding: verhard oppervlak waarvan het hemelwater ofwel naast de verharding in de 
bodem dringt ofwel afgevoerd wordt via een leiding;

 DWA-leiding: Droog Weer Afvoerleiding. De DWA-leiding is een onderdeel van het 
gescheiden rioleringsstelsel dat dient voor het ontvangen en transporteren van huishoudelijk 
afvalwater.

 RWA-leiding: Regen Weer Afvoerleiding. De RWA-leiding dient voor het afvoeren van 
hemelwater.

 Waterverkoopreglement (Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011) en het 
Ministerieel besluit betreffende de keuring (Ministerieel Besluit van 28 juni 2011)

Bijlagen
 Reglement private waterafvoer.docx

Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Projecten

9 - 2015_GR_00024 - 2013/413 - Historisch stadhuis : restauratie torentje - Eindafrekening

9 2015_GR_00024 2013/413 - Historisch stadhuis : restauratie 
torentje - Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
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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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 juni  2013 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht "Historisch stadhuis Kortrijk: 
restauratie torentje" , met name een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, conform art. 
26 § 1 - 1 (a) van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 december 2013 goedkeuring 
aan de gunning van deze opdracht aan firma Nijs P., E-3 Laan 49 te 9800 Deinze tegen het 
onderhandelde bedrag van 19.753,50 euro (exclusief btw) of 23.901,74 euro (inclusief 21% btw).

De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2011/413.

Argumentatie
Bij het opstellen van de eindafrekening, blijkt dat het  eindbedrag van de werken 23.847,15 euro 
(excl. btw), 28.855,05 euro (incl. btw) bedraagt, als volgt gedetailleerd: 

Bestelbedrag (excl. btw)  € 19.753,53 

Bijwerken + € 10.782,50 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 30.536,03 

Nog te verrekenen (in min) - € 0.01 

Afrekening VH (in min) + € 6.688,87

Totaal uitgevoerd (excl. btw) = € 23.847,15  

Btw (btw verlegd) + € 5.007,90 

TOTAAL = € 28.855,05 

De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 20,72 % en wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 

De algemene verrekening in meer is het gevolg van de opportuniteit om de aanwezige kraan, die 
sowieso nodig was voor uitvoering van de werken aan het torentje in het stadhuis, in te zetten om 
het dringende onderhoud aan het beeld van Mercurius op de Halletoren uit te voeren.   De prijs voor 
de uitvoering van de werken aan Mercurius werd in optie bij de prijsvraag voor het torentje mee 
bevraagd.  De toewijzing van deze werken werd uitgesteld tot het moment dat duidelijk werd dat de 
werken nodig aan het torentje minder ingrijpend waren dan voorzien.  Uitvoeren van het herstel van 
Mercurius werd zodoende een redelijke (relatief beperkte) en verantwoorde meerkost binnen dit 
dossier. 
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De meerkost hiervoor wordt opgenomen binnen de voorziene bedragen van de 
onderhoudsportefeuille voor projecten van onderhoud bij de directie bedrijfsvoering.

De meer- en minwerken doen zich in detail voor als volgt: 
- afnemen Mercuriusbeeld : € 1.470,00
- herstellen Mercuriusbeeld : € 1.620,00
- terugplaatsen Mercuriusbeeld : € 1.470,00 

Concreet werden in meer aangepakt :
- inname openbaar domein stad Kortrijk                                                                     :       € 45,00 
- Meerwerk Mercurius: draaibaar maken van beeld, bijkomende aanpassingswerken    :  € 1.677,50
- Afwerken bladgoud Mercurius                                                                                   :  € 4.500,00

Enkele posten werden niet uitgevoerd, wat resulteerde in minwerken voor een totaal bedrag van € 
6.688,87 
- Renovatie hout: uitbreken slechte houtdelen, vervangen door nieuw hout                   : € 1.633,50 
- Schaliewerk: afbreken en wegnemen van lood, zink, oud schaliewerk                          : € 1.447,87
- Schaliewerk: aanbrengen nieuwe zink, lood, schalieën,...                                             : € 3.607,50

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 3.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 

Visum 2015.14

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12 - meeruitgave: 4.953,31 EUR - beschikbaar: 
813.078,00 EUR

Financiële informatie
Deze uitgave dient gebudgetteerd op de budgetsleutel  2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening voor de opdracht “Historisch stadhuis Kortrijk: 
restauratie torentje"”, opgesteld door stad Kortrijk, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal 
bereikten van 23.847,15 (exclusief btw) of 28.855,05 euro (inclusief 21% btw).

Bijlagen
 2013413_2015_01_08_Overzicht - Eindafrekening.doc

10 - 2015_GR_00028 - Stadspersoneel : arbeidsreglementering. - Addendum tweede pensioenpijler : verhoogde bijdragen voor contractuele medewerkers VIA-diensten. - Goedkeuren

10 2015_GR_00028 Stadspersoneel : arbeidsreglementering. - 
Addendum tweede pensioenpijler : 
verhoogde bijdragen voor contractuele 
medewerkers VIA-diensten. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Momenteel  is er voor het contractueel personeel een tweede pensioenpijler van 1% voorzien.

 

Argumentatie
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Door het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de socialprofit en non-profitsector  2011-2015 zijn 
er extra middelen ter beschikking van de lokale besturen.  Deze extra middelen zijn wel enkel van 
toepassing op de door Vlaanderen gesubsidieerde sectoren zoals de thuiszorgdiensten, 
kinderopvang, instellingen voor personen met een handicap, instellingen voor bijzondere jeugdzorg 
en de vrijetijdsdiensten.  Een groot deel van deze middelen is voorzien voor de verhoging van de 
koopkracht van het personeel tewerkgesteld in deze VIA-diensten (door middel van een verhoging 
van de tweede pensioenpijler en/of maaltijdcheques).

Na overleg met de vakbonden wordt er voorgesteld om met deze extra middelen  – enkel voor het 
personeel  tewerkgesteld in de VIA-diensten -  de tweede pensioenpijler te verhogen naar 3% vanaf 1 
januari 2015 tot een eventuele stopzetting van deze subsidiëring.

Momenteel heeft dit betrekking op 258,17 VTE -waarvan 197,42 VTE contractueel-, die 
tewerkgesteld zijn in deze diensten.

Verder verwijzen wij verwijzen naar :

 het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43

 de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 
de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid

 het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, 
afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008

 het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in het 
Vlaams onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009

 het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede 
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het 
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, dat werd 
goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013

 het raadsbesluit van 13 september 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel 
voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO

 het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder 
comité van 24 november 2014

 de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse 
intersectoraal akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter beschikking stelt 
ter verhoging van de koopkracht

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
besteding van de reguliere middelen VIA4 (164.000 euro/jaar) door een verhoging van de tweede 
pensioenpijler van 1 naar 3 %, enkel voor het via-personeel vanaf 1 januari 2015 voor de duur van de 
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volledige subsidiëring.
(geen financiële impact voor de stad)

algemene rekening 2de pensioenpijler :

6223000 contractanten

6222000 gesubsidieerde contractanten

gesplitst over de acties en items.

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler te verhogen met 2% vanaf 1 januari 2015 voor 
alle contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in volgende diensten (258,17 VTE) : diensten 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten logistieke hulp, lokale dienstencentra, 
diensten/instellingen bijzondere jeugdzorg, diensten/instellingen voor personen met een handicap, 
centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, opvoedingswinkels, buitenschoolse opvang 
kinderdagverblijven, kinderdagverblijven, diensten voor onthaalouders, initiatieven voor 
buitenschoolse opvang, peutertuinen, gemandateerde voorzieningen kinderopvang, lokale diensten 
voor buurtgerichte kinderopvang, consultatiebureau's, sociale verhuurkantoren, integratiediensten, 
culturele erfgoedcellen en musea, vrijetijdsdiensten/cultuurdiensten - bibliotheken, cultuur- en 
gemeeschapscentra, jeugddiensten en sportdiensten.

Punt 2
Deze verhoging is van toepassing zolang het bestuur hiervoor de nodige VIA-subsidies ontvangt.

Punt 3
Akkoord te gaan met het addendum bij het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat 
in bijlage wordt toegevoegd, en stelt deze ter beschikking van de personeelsleden op wie het van 
toepassing is.

Punt 4
Opdracht te geven aan de bevoegde medewerker om de medewerkers in de VIA-diensten via een 
speciale VIA-code door te geven aan de RSZPPO.

Punt 5
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de RSZPPO.

Bijlagen
 Addendum nr. 1 a Kaderreglement tweede pensioenpijler.pdf
 aanvraag en protocol.pdf
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An Vandersteene

Musea en Erfgoed

11 - 2015_GR_00015 - Straatnaamgeving verkaveling Morinnestraat - Parachutistenstraat, Commandopad, Roger Carrettestraat, Raymond Holvoetstraat, Jean Melsensstraat en Jacques Picquartstraat - Goedkeuren

11 2015_GR_00015 Straatnaamgeving verkaveling 
Morinnestraat - Parachutistenstraat, 
Commandopad, Roger Carrettestraat, 
Raymond Holvoetstraat, Jean Melsensstraat 
en Jacques Picquartstraat - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00152 - Straatnaamgeving Verkaveling Morinnestraat - : Parachutistenstraat, 
Commandopad, Roger Carrettestraat, Raymond Holvoetstraat, Jean Melsensstraat en Jacques 
Picquartstraat - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Het eerste deel van de nieuwe verkaveling aan de Morinnestraat wordt weldra gerealiseerd. In dit 
deel zijn zes straten voorzien, waarvoor namen dienen gekozen te worden. Op advies van de 
commisie voor straatnaamgeving werd op 7 juli 2014 een principiële beslissing genomen door de 
Gemeenteraad. Na openbaar onderzoek en advies van de Cultuurraad kan de beslissing nu definitief 
genomen worden.

Argumentatie
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De Gemeenteraad besliste principieel twee straatnamen in dit deel van de verkaveling een algemene 
verwijzing te geven: “Parachutistenstraat” aan de straat evenwijdig aan de Morinnestraat en 
“Commandopad” aan de verbindingsweg, halfweg die eerste straat , naar de Morinnestraat. Voor de 
vier overige straten, ongeveer loodrecht op die eerste straat worden de namen “Roger 
Carrettestraat”, “Raymond Holvoetstraat”, “Jean Melsensstraat” en “Jacques Picquartstraat” 
voorgesteld.
Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.
Het advies van de cultuurraad is positief.

 

 

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

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Volgende straatnamen definitief goed te keuren:

- “Parachutistenstraat”: straat evenwijdig aan de Morinnestraat;

- “Commandopad” : de verbindingsweg, halfweg die eerste straat naar de Morinnestraat;

- “Roger Carrettestraat”: eerste straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- “Raymond Holvoetstraat”: tweede straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- “Jean Melsensstraat” : derde straat loodrecht op de Parachutistenstraat;

- "Jacques Picquartstraat”: vierde straat loodrecht op de Parachutistenstraat.

Bijlagen
 Openbaar Onderzoek.pdf
 advies CR.pdf
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12 2015_GR_00016 Straatnaamgeving verkaveling 
Schaapsdreef - Louis De Poorterestraat, 
Camiel De Stoopstraat, Baldewijn 
Steverlynckstraat, Jean Catteauxstraat - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00178 - Straatnaamgeving: Verkaveling Schaapsdreef - Louis De Poorterestraat, Camiel 
De Stoopstraat, Baldewijn Steverlynckstraat, Jean Catteauxstraat. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Het eerste deel van de nieuwe verkaveling aan de Schaapsdreef wordt weldra gerealiseerd. In dit 
deel zijn vier straten voorzien.  Op advies van de commisie voor straatnaamgeving werd op 7 juli 
2014 een principiele beslissing genomen door de Gemeenteraad. Na openbaar onderzoek en advies 
van de Cultuurraad kan de beslissing nu definitief genomen worden.

Argumentatie
De Gemeenteraad besliste principieel volgende namen goed te keuren:

- “Louis De Poorterestraat” voor de straat die het eerste verkavelinggedeelte van noordwest 
(Schaapsdreef) naar zuidoost (Hadewijchlaan) doorsnijdt;

- “Camiel De Stoopstraat” voor de straat die (met driemaal een rechte hoek) van zuidwest de 
voornoemde Louis De Poorterestraat naar noordoost (Sint-Denijseweg) de verkaveling doorsnijdt;



63/151 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- “Baldewijn Steverlynckstraat” voor de straat (met tweemaal een rechte hoek) die in het eerste 
verkavelinggedeelte vanuit het zuidwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Louis De 
Poorterestraat;

- “Jean Catteauxstraat” voor de straat (met éénmaal een rechte hoek) die in het derde 
verkavelinggedeelte vanuit het noordwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Camiel De 
Stoopstraat.

Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. Het advies van de cultuurraad is positief

 

 

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

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele  
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Volgende straten definitief goed te keuren:

- “Louis De Poorterestraat” voor de straat die het eerste verkavelinggedeelte van noordwest 
(Schaapsdreef) naar zuidoost (Hadewijchlaan) doorsnijdt;

- “Camiel De Stoopstraat” voor de straat die (met driemaal een rechte hoek) van zuidwest de 
voornoemde Louis De Poorterestraat naar noordoost (Sint-Denijseweg) de verkaveling doorsnijdt;
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- “Baldewijn Steverlynckstraat” voor de straat (met tweemaal een rechte hoek) die in het eerste 
verkavelinggedeelte vanuit het zuidwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Louis De 
Poorterestraat;

- “Jean Catteauxstraat” voor de straat (met éénmaal een rechte hoek) die in het derde 
verkavelinggedeelte vanuit het noordwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Camiel De 
Stoopstraat.

Bijlagen
 Openbaar Onderzoek.pdf
 Advies Cultuurraad.pdf

13 - 2015_GR_00025 - Straatnaamgeving verkaveling Torkonjestraat - Victor Desmetstraat - Goedkeuren

13 2015_GR_00025 Straatnaamgeving verkaveling 
Torkonjestraat - Victor Desmetstraat - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat in Marke dient een straatnaam gekozen te 
worden.

Argumentatie
De commissie bestudeerde, in vergadering van 29 januari 2014, voorstellen voor de naam van de 
straat in de nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat (Marke). De commissie stelde“Victor 
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Desmetstraat” voor. De Gemeenteraad gaf in zitting van 12 mei 2014 een principiële goedkeuring 
aan dit voorstel. Na openbaar onderzoek (geen bezwaren) en positief advies van de cultuurraad kan 
deze beslising definitief goedgekeurd worden. 

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

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 
 

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele  
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie definitief goed te keuren:
- de nieuwe verkaveling aan de Torkonjestraat in Marke : Victor Desmetstraat.

Bijlagen
 Victor Desmetstraat.doc
 Openbaar onderzoek.pdf

Bibliotheek

14 - 2015_GR_00019 - Bibliotheek Kortrijk - Overeenkomst van bewaargeving aan het Rijksarchief te Kortrijk - Goedkeuren

14 2015_GR_00019 Bibliotheek Kortrijk - Overeenkomst van 
bewaargeving aan het Rijksarchief te 
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Kortrijk - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In juni 2012 werd in één van de twee erfgoeddepots van de bibliotheek schimmelvorming 
vastgesteld. Op 13/10/2014 verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich akkoord dat 
de behandeling van de erfgoedcollectie een absolute vereiste vormt. De voorwaarden en wijze van 
gunnen van de behandelingsopdracht werden eveneens vastgelegd. Daarnaast staat ook vast dat de 
collectie een nieuwe bewaarplaats nodig heeft en na behandeling niet opnieuw kan worden 
ondergebracht in de bibliotheek. Onderzoek wees immers uit dat de bouwkundige beperkingen van 
de huidige depots mee aan de basis liggen van de schimmelvorming.

Argumentatie
De bibliotheek kiest omwille van een aantal argumenten voor het Rijksarchief te Kortrijk (RAK) (Guido 
Gezellestraat 1, 8500 Kortrijk) als nieuwe bewaarlocatie van de erfgoedcollectie:

 Betere infrastructuur;

 Inhoudelijke verwantschap tussen de erfgoedcollectie van de bibliotheek en de archieven in 
het RAK;

 Aanwezigheid van voldoende expertise inzake ontsluiting en bewaring;

 Het RAK geeft garanties op korte termijn inzake de ontsluiting en valorisatie van de collectie.

Aan de bewaargeving zijn verschillende voorwaarden en afspraken verbonden. Deze worden 
vastgelegd in een overeenkomst van bewaargeving (zie bijlage 1). Een overzicht van alle over te 
brengen fondsen is eveneens opgenomen als bijlage bij deze nota (zie bijlage 2).
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Onderzoek naar de schenkingsdocumenten van de historische fondsen wees reeds uit dat er geen 
juridische bezwaren bestaan tegen deze bewaargeving. Er wordt in geen van deze documenten 
vermeld dat de collectie ten alle tijde fysiek moet bewaard worden op de huidige locatie van de 
bibliotheek.

Op 13/02/2014 werd de problematiek rond de toekomstige bewaarlocatie van de historische 
fondsen voorgelegd aan het Erfgoedplatform. De vergadering gaf eveneens de voorkeur aan een 
bewaargeving bij het RAK. Een verslag van deze vergadering is opgenomen als bijlage (zie bijlage 3).

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 
visum 2015.1/1 budgetsleutel 2015/GBB-CBS/0703-00/6493000/IE-GEEN bedrag 6.000€ vastlegging 
2 beschikbaar bedrag 6.000€

Financiële informatie
De overeenkomst omvat een jaarlijkse toelage door de stad aan het Rijksarchief te Kortrijk. Deze 
toelage bedraagt € 6000 per jaar en zal gedurende een periode van min. 30 jaar worden toegekend. 
Zie ook Art.12 van de bewaarovereenkomst, opgenomen in de bijlage.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De 'Overeenkomst van bewaargeving van de historische fondsen van de stadsbibliotheek te Kortrijk'  
met het Rijksarchief te Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overdrachtslijst historische fondsen aan RAK.docx
 2014(878) - advies Erfgoedplatform 13.02.2014.docx
 Ontwerp overeenkomst bewaargeving Stad Kortrijk-RAK.doc
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Deeltijds kunstonderwijs

15 - 2015_GR_00030 - Stedelijk Conservatorium en Academie Kortrijk - Vaststellen opdrachten bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel - schooljaar 2014-2015. - Goedkeuren

15 2015_GR_00030 Stedelijk Conservatorium en Academie 
Kortrijk - Vaststellen opdrachten bestuurs-, 
onderwijzend, hulpopvoedend en 
administratief personeel - schooljaar 2014-
2015. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Overeenkomstig het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd, betreffende de Rechtspositie van 
sommige personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, dienen de ambtsbevoegdheden 
jaarlijks vastgesteld.

Argumentatie
Op basis van het aantal financierbare leerlingen per 1 februari 2014 werden door het Departement 
Onderwijs bij brieven van 12 juni 2014 voor het huidig schooljaar volgende uren-pakketten 
toegekend voor de beide Kortrijkse instellingen voor deeltijds kunstonderwijs :

* gesubsidieerde uren-leerkracht :
- voor het Conservatorium : 840-leerkracht ( = - 11 1/2 lesuren).
Dit uren-pakket wordt over de periode vanaf 1 september tot 31 oktober 2014 voor 827 uren, en 
vanaf 1 november 2014 voor 830 uren aangewend : 818 1/2 uren leerkracht belast met een 
lesopdracht; 11 1/2 uren zijn toegekend aan de pedagogische coördinatie; 10 wekelijkse lesuren 
worden overgeheveld naar het volgend schooljaar.
- voor de Academie (incl. tijdelijk project aangepaste beeldende vorming) : 393 wekelijkse uren (= + 
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34 lesuren).
Dit urenpakket wordt volledig aangwend : 380 uren leerkracht belast met een lesopdracht, 13 uren 
pedagogische coördinatie.

* uren voor de ICT-coördinatie :
14 uren, 4 uren voor het Conservatorium en 10 uur voor de Academie.

* uren administratief en hulpopvoedend personeel :
- voor het Conservatorium : 32 uren in het ambt van studiemeester-opvoeder en 24 uren in het ambt 
van opsteller.
- voor de Academie : 56 uren in het ambt van opsteller.
Deze uren-pakketten wordt volledig aangewend.

* uren voor het ambt van directeur : voor beide instellingen 20 uren-directeur, die volledig worden 
aangewend.

Voor het ambt van mentor worden wegens de besparingsmaatregelen door het Departement 
Onderwijs geen gesubsidieerde uren meer voorzien.

Deze toegekende uren-pakketten werden voorgelegd en toegelicht op de algemene 
personeelsvergaderingen van 28 augustus 2014 (Academie) en 26 september 2014 (Conservatorium). 
De individuele vaststelling van de ambtsbevoegdheid van elk personeelslid afzonderlijk werd in 
overleg met betrokkene vastgelegd, rekening houdend met de toegekende basisuren voor alle 
personeelscategoriën, het aantal leerlingen voor de ingerichte cursussen, en de bepalingen van de 
organisatiebesluiten Deeltijds Kunstonderwijs. In geen van beide instellingen diende een 
personeelslid terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking.

De administratieve weerslag van de vaststelling van deze ambtsbevoegdheden vertaalt zich in de 
documenten zoals voorgeschreven door het departement onderwijs, die hierbij als formele bijlage 
aan deze beslissing zijn opgenomen. Overeenkomstig de Wet van 19 december 1974 werd deze 
vaststelling van de ambtsbevoegdheden schooljaar 2014-2015 ook voorgelegd aan het Afzonderlijk 
Bijzonder Onderhandelingscomité voor het gemeentelijk onderwijs van de Stad Kortrijk en behandeld 
en goedgekeurd in zitting van 11 december 2014.

Wij verwijzen hiebij naar :
- het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd, betreffende de Rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs.
- de Besluiten van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds 
Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten.
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de 
betrekkingen, de terbeschikkingstelling, de reaffectatie en de wederterwerkstelling.
- de Wet van 19 december 1974, zoals gewijzigd, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid 
en de vakbonden van haar personeel. Overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet komt het 
de gemeenteraad toe deze ambtsbevoegdheden schooljaar 2013-2014 van de personeelsleden 
gehecht aan de Kortrijkse instellingen voor Deeltijds Kunstonderwijs vast te stellen.

Juridische grond
Decreet rechtspositie 27 maart 1991 gesubsideerd onderwijs personeel.

Regelgeving: bevoegdheid



73/151 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet 27 maart 1991 rechtspositie gesubsideerd onderwijzend personeel.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De opdrachten van het bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel, het 
personeel belast met de pedagogische en de ict-coördinatie - schooljaar 2014-2015 van de 
personeelsleden verbonden aan het Stedelijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (gesubsideerd personeel) vast te stellen zoals op de volgende documenten ten 
behoeve van het Departement Onderwijs, die als formele bijlagen "ne varietur" gehecht blijven aan 
huidige notule:

* Voor de Academie:

- het document besteding lesurenpakket d.d. 26 september 2014
- het document opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel 
d.d. 22 oktober 2014
- het document opgave van de uren ict-coördinatie d.d. 22 oktober 2014

* Voor het Conservatorium:

- het document besteding lesurenpakket (periode 1 september t.e.m. 31 oktober 2014) d.d. 25 
november 2014
- het document besteding lesurenpakket (periode 1 november t.e.m. 31 augustus 2015) d.d. 8 
december 2014
- het document opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel 
d.d. 22 november 2014
- het document opgave van de uren voor ict-coördinatie d.d. 22 november 2014

 

Bijlagen
 Academie - besteding lesurenpakket d.d. 26_09_2014.pdf
 Academie - opgave uren administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel d.d. 

22_10_2014.pdf
 Academie - uren ict-coördinatie d.d. 22_10_2014.pdf
 Conservatorium - besteding urenpakket onderwijzend personeel d.d. 25_11_2014.pdf
 Conservatorium - besteding urenpakket onderwijzend personeel d.d. 8_12_2014.pdf
 Conservatorium _ opgave uren administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel d.d. 

22_11_2014.pdf
 Conservatorium _ opgave uren tijdelijke projecten en ict-coördinatie d.d. 22_11_2014.pdf
 Verslag ABOC. d.d. 11_12_2014.pdf
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Philippe De Coene

Projecten

16 - 2015_GR_00017 - Samenwerking Stad en OCMW - Beheersovereenkomst op vlak van IT - Goedkeuren

16 2015_GR_00017 Samenwerking Stad en OCMW - 
Beheersovereenkomst op vlak van IT - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het domein van ICT werken de stad en het OCMW Kortrijk al verschillende jaren samen. Deze 
samenwerking is projectmatig gestart en krijgt meer en meer een permanent en structureel karakter.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 20 januari 2014 de principiële 
samenwerking goed.

Het managementteam van de stad Kortrijk keurde in zitting van 2 december 2014 het ontwerp van 
beheersovereenkomst goed.

 

Argumentatie
De beheersovereenkomst omvat een aantal concrete afspraken op vlak van:

 Aankoopbeleid: zo veel als mogelijk zelfde software en hardware;
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 Inzet budget en opvolging facturatie;

 Informatieveiligheid;

 Personeel: inzet medewerkers in de teams servicepunt en projecten;

 Communicatie.

Stand van zaken planning

Bij goedkeuring van principiële overeenkomst legden we begin 2014 een eerste planning voor aan 
het College van Burgemeester en Schepenen over samenwerking op vlak van IT. Hieronder volgt een 
korte actualisering en rapportering:

2014

 Overgang 1 domein:  voorbereiding achter de schermen, wordt afgerond midden december 
2014, migratie en uitvoering gebeurt in 2015;

 1 exchange (met gedeelte Outlook-functionaliteit voor Stad én OCMW): voorbereiding is 
bezig i.s.m. externe experten, implementatie start begin 2015. Is ook nauw verweven met 
roll-out office 365;

 al dan niet 1 domeinnaam @kortrijk.be behoort tot de mogelijkheden (wenselijkheid versus 
éénduidigheid in gemengde teams): nog geen keuze gemaakt.

2015

 1 Topdesk-omgeving voor IT (overzicht middelen, kennisbeheer; facility wordt in deze 
oefening buiten beschouwing gelaten): applicatiebeheerders van stad en OCMW hebben al 
eerste afstemming, is al gebeurd;

 1 aanspreekpunt 'Servicepunt' (éénzelfde gemeenschappelijke uitvalsbasis; mét behoud van 
de huidige statuten): personeelsleden al in één team bij start 2015;

 analyse en implementatie van soft- en hardware projecten vanuit één team:  vanaf start in 
2015.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk op het vlak van IT, zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
 beheersovereenkomst- ICT_v141212.pdf
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17 - 2015_GR_00020 - Directie stadsplanning en ontwikkeling - Software Nestor² voor digitale bouwaanvraag - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

17 2015_GR_00020 Directie stadsplanning en ontwikkeling - 
Software Nestor² voor digitale 
bouwaanvraag - Voorwaarden, wijze van 
gunnen en gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk brengt duidelijk naar voor dat de stad inzet op digitale dienstverlening: 

o Het dienstverleningsconcept ‘click, call, face, home’  dat staat voor en in prioritaire 
volgorde, digitaal, telefonisch, aan het loket of aan huis,..."

o De stad Kortrijk werkt klantgericht, digitaal, geïnspireerd en experimenteert. 

In die zin past het opstarten van de digitale bouwaanvraag volledig in het Plan Nieuw Kortrijk en 
digitale dienstverlening. In het recente verleden zijn een aantal pilootgemeenten opgestart met dit 
project.

De digitale bouwaanvraag is een belangrijke zet in de ‘digitale stad ‘. Dit geldt zowel bij de aanvraag 
voor de bouwheer of architect maar ook voor de medewerkers of adviesverleners (bij andere 
overheden) bij het ‘digitaal werken’.
 

Voordelen van digitale werking: sneller, eenvoudiger, transparanter

Op vandaag gebeurt de bouwaanvraag analoog, op papier en in veelvoud van exemplaren, in te 
dienen bij de balie van het team Bouwen Wonen en Milieu. Jaarlijks zijn er toch ruim 900 aanvragen 
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voor verschillende types dossiers (911 in 2012, 968 in 2013, 721 tot eind oktober 2014). Doorheen 
het volledige behandelings- en vergunningsproces komen er heel wat extra documenten bij zoals 
adviezen, documenten, bijlages ed. Voor de huidige verwerking van de vergunningsdossiers is er een 
input van analoog naar digitaal dossier, om dossiers in ons databeheersysteem te verwerken. In de 
huidige omstandigheden is er bij de verwerking van een dossier een samenstelling van analoge en 
digitale verwerking. Daarnaast legt het dossier ook fysiek een lange weg af.

Het indienen van de digitale bouwaanvraag gebeurt vanop www.omgevingsloket.be (digitaal 
platform van de Vlaamse overheid), met elektronische identiteitskaart.

De digitale afhandeling moet de procedure versnellen en vereenvoudigen. In het nieuwe digitale 
proces verloopt dit via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende 
instanties toegang geeft tot het dossier.  Daarnaast  worden de dossiers verwerkt in een extra 
ontwikkelde module van ons bestaand databeheerssysteem (digitale bouwaanvraag Nestor²). Deze 
extra module zorgt er voor dat de informatie digitaal van het centrale loket naar het eigen systeem 
van de stad doorstroomt (Nestor²) en dat ook omgekeerd statusupdates in het centrale systeem 
aangepast worden. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken 
of vragen formuleren.

 

Een aantal voordelen van de digitale bouwaanvraag op een rijtje:

o De aanvraag en opvolging van de dossiers kan de klok rond en los van een locatie 
door bouwheer, architect of adviesverlener (24/7 dienstverlening);
 

o De aanvraag gebeurt gecentraliseerd op één platform in Vlaanderen (duidelijke 
toegang voor de aanvrager);
 

o De aanvrager (bouwheer, architect) kan zelf de status van het dossier nakijken en op 
de hoogte blijven van de fases waarin het dossier zich bevindt. Deze 
vlottere raadpleging kan extra interventies van eigen medewerkers 
reduceren (verminderen werkdruk voor communicatie en feedback via telefoon, 
mails, …);
 

o Communicatie gebeurt via e-mail, ook de beslissing (vermijden papierstroom en 
langere doorlooptijd dossier);
 

o De informatie moet maar éénmaal aangeleverd worden (geen kopieën meer voor de 
verschillende overheidsinstanties) en wordt bijgehouden in een centrale bron. 
Daardoor moet de aanvrager geen informatie aanleveren die al bij de overheid 
beschikbaar is;
 

o Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te 
werken. Afhankelijk van het soort aanvraag zal die besparing wel fluctueren 
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(verplaatsingen, doorlooptijd, klassement);
 

o Digitale en centrale archivering van de bouwdossiers.

Het indienen van een papieren bouwaanvraag blijft mogelijk waardoor er wel een dubbel traject 
blijft. Omdat we als stad inzetten op de verschillende kanalen van dienstverlening maar het digitale 
stimuleren, zetten we best ook in op ondersteuning van de doelgroep zoals architecten, 
projectontwikkelaars,.... en blijven de  medewerkers beschikbaar voor ondersteuning. In 2014 waren 
er bijna 50 architecten die 2 of meer dossiers ingediend hebben. Deze doelgroep stimuleren kan het 
gebruik van het digitale proces snel doen toenemen. Het streefdoel is om bij de doelgroep 
architecten naar 100% digitale aanvragen te gaan over twee jaar.

 

Tijdsbesparing

In een eerste fase zal de invoering van de digitale bouwaanvraag geen tijdsbesparing opleveren bij de 
opstart. De aanvraag kan nog steeds analoog maar de behandeling en doorloop is overwegend 
digitaal in de toepassing Nestor² van Cipal. Op termijn zal dit wel tijdbesparend zijn doordat 
ontvangst bij de balie, de administratieve verwerking, adviezen, procesdoorloop vanaf het indienen 
geautomatiseerd worden.

Via het digitale proces kan de bouwheer ook eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige 
vergunningen bekomen.

Aanvankelijk zullen we tijd moeten investeren om aanvragers toe te leiden naar het systeem. Als dit 
goed loopt zal er een duidelijke vermindering zijn van aanvragen via balie en bijbehorend werk en de 
achterliggende papierstromen bij adviesverlening. We verwachten dat het toch twee jaar zal duren 
voor de voordelen significant zijn en aanzienlijke impact hebben op werklast van front-office 
medewerkers of administratieve behandeling van dossiers.

Argumentatie
Noodzakelijke hard- en software

Er zijn een aantal extra investeringen nodig in hard- en software om een vlotte behandeling mogelijk 
te maken:

o module "Nestor² digitale bouwaanvraag" voor vlotte uitwisseling van informatie 
tussen centraal loket en beheerssyteem nestor² van de stad Kortrijk (zie verder);

o grotere schermen voor medewerkers die bouwvergunningen behandelen (minimaal 
2 schermen van 24 inch per gebruiker), de meeste medewerkers beschikken nu ook 
al over 2 schermen van 19 of 20 inch. Deze kunnen we vervangen en elders 
hergebruiken. Deze middelen kunnen via het IT-aankoopcontract vlot aangekocht 
worden via een apart dossier. Dit kan gefaseerd worden op basis van stijgend aantal 
aanvragen en ervaringen. Naast grotere schermen zijn misschien ook krachtiger pc's 
nodig op termijn. Raming bedraagt : 2.000 € tot 10.000 €;

o extra opslagcapaciteit voor de dossiers. We breiden de schijfruimte regelmatig uit en 
de uibreiding is in aparte projecten voorzien.
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Offerte Cipal

We werken met de firma Cipal samen omdat deze eerder al het systeem Nestor² implementeerden 
bij de stad Kortrijk. Nestor² is de software die het proces van de beoordeling van o.a. een 
bouwvergunning ondersteunt. Deze software is ontwikkeld door Cipal.  Uitbreidingen en 
aanpassingen kunnen bijgevolg enkel door Cipal gebeuren.

De firma Cipal bezorgde een offerte dd. 7 november 2014 met referentie 'TVR/SQ00105NV' en 
aanvulling op 16 december 2014 voor de aanpassing en uitbreiding van hun bestaande 
softwarepakket 'Nestor²'. De kostprijs voor installatie en opstart bedraagt 15.589,95 € incl. BTW. De 
kostprijs voor jaarlijks onderhoud bedraagt 11.616,58 € incl. BTW.

 

De kosten met betrekking tot beheer, onderhoud, ondersteuning of gebruiksrecht, zijn opgegeven op 
basis van wedde-index 459,42. Deze zijn indexeerbaar en worden aangepast op basis van de evolutie 
van het indexcijfer der consumptieprijzen, overeenkomstig het regime toegepast voor de bezoldiging 
van personeelsleden in openbare dienst en rekening houdend met de beperkingen door wetgeving 
en reglementering.

 

Eénmalige subsidie voor opstart

De stad Kortrijk kan een subsidie bekomen voor de opstart. Als basis voor het subsidiebedrag worden 
de geactualiseerde gegevens uit het vergunningenregister genomen. Voor meer dan 500 aanvragen 
en meldingen is dit een eenmalige subsidie van 12.500 €.

Het aantal aanvragen en meldingen wordt bepaald op basis van het aantal opgeladen dossiers inzake 
aanvragen en meldingen voor het meest recente volledige kalenderjaar in het geactualiseerde 
gemeentelijke vergunningenregister.

Het verkrijgen van de subsidie wordt afhankelijk gesteld van de beslissing tot het aanvaarden van 
digitale aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en het opladen van de voor het 
vergunningenregister noodzakelijke gegevens voor alle andere lopende en nieuwe aanvragen en 
meldingen vanaf de datum van de beslissing via het uitwisselplatform.

De subsidie wordt toegekend binnen de marge van de begroting in volgorde waarin de aanvragen bij 
het departement werd ingediend. Wanneer het budget ontoereikend is, worden de ontvankelijke 
aanvragen behandeld in het volgend begrotingsjaar, met behoud van de oorspronkelijke volgorde.

 

Budget

Om dit project, dat bij opmaak van het meerjarenplan nog niet begroot was, te financieren, stellen 
we volgende voor:
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o investeringsmiddelen van IT van 119-02 241000 éénmalig verhogen in 2015 met het 
bedrag van de te verwachten projectsubsidie RWO (12.500 €);

o budget voor resterende kosten voor investering vrijmaken door verschuivingen 
binnen de projectenlijst IT (ca. 3.000 €);

o kosten voor hardware (schermen en eventueel krachtiger pc's op termijn) op te 
vangen in budget IT-middelenmenu;

o de jaarlijkse kost (11.616,58 € incl. BTW) opvangen door verschuiving van 12.000 € 
budget 0610-00 gebiedsontwikkeling 2140000 (plannen en studies) naar GBB-CBS 
0610-00 Gebiedsontwikkeling 6142300.

Projectplanning

Na aankoop en installatie van de software, aanpassing hardware en opleiding van medewerkers en 
afstemming met RWO kan proces van digitale bouwaanvraag starten. Gerichte communicatie naar 
bouwheren en architecten zal belangrijk zijn.

De fase van installatie, opleiding en test kan wellicht beperkt worden tot een tweetal maand omdat 
Cipal toch al ervaring heeft met opstart in Brasschaat en Maasmechelen als piloot en recent ook 
Mechelen als centrumstad.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° f (specificiteit).

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

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

 

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 

Visum 2015.11

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0119-02/2410000/IE-12 - uitgave: 15.589,95 EUR - beschikbaar: 
727.057,44 EUR
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Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0610-00/6142300/IE-GN - uitgave: 11.616,58 EUR - beschikbaar: 
13.675,32 EUR

De verschuiving van 12.000 EUR en de eenmalige verhoging in 2015 kan enkel via budgetwijziging. 
Deze zaken dienen opgenomen te worden in de voorstellen voor 1e budgetwijziging door de 
betrokken directies.

Financiële informatie
Aankoopbedrag: 15.589,95 € incl BTW via 2015 IE 12 GBB-CBS 119-02 - 2410000.

Jaarlijkse kost (11.616,58 € incl. BTW) opvangen door verschuiving van 12.000 € budget IE-14 GBB-
CBS 0610-00 gebiedsontwikkeling 2140000 (plannen en studies) naar GBB-CBS 0610-00 
Gebiedsontwikkeling 6142300

investeringsmiddelen van IT van IE-10 119-02 241000 éénmalig verhogen in 2015 met het bedrag van 
de te verwachten projectsubsidie RWO (12.500 €)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De levering, begeleiding en installatie van de software "Nestor² digitale bouwvergunning" voor de 
directie Ruimte en Economische Stadsontwikkeling bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking te gunnnen aan Cipal, Cipalstraat 1 uit 2440 Geel overeenkomstig offerte van 07 
november 2014 met referentie 'TVR/SQ00105NV' en aanvulling op 16 december 2014 voor een 
bedrag van 15.589,95 € incl. BTW aankoop en 11.616,58 € incl. BTW onderhoud (indexeerbaar).
 

Bijlagen
 SQ000105bNV_Kortrijk_stad_Nestor_DBA.pdf
 bijlage bij SQ000105bNV_Afsprakennota DBA.pdf

18 - 2015_GR_00027 - 2014/897 - Software voor beheer van inname openbaar domein - Voorwaarden en wijze van gunnen

18 2015_GR_00027 2014/897 - Software voor beheer van 
inname openbaar domein - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
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raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk brengt duidelijk naar voor dat de stad inzet op digitale dienstverlening: 

 Het dienstverleningsconcept ‘click, call, face, home’  dat staat voor en in prioritaire volgorde, 
digitaal, telefonisch, aan het loket of aan huis,..."

 De stad Kortrijk werkt klantgericht, digitaal, geïnspireerd en experimenteert.

In die zin past het opstarten van een digitaal loket voor inname van het openbaar domein volledig in 
het Plan Nieuw Kortrijk en digitale dienstverlening.

Historiek

Er is een toelating nodig voor bv. het plaatsen van een container op het trottoir naar aanleiding van 
de verbouwing van een woning, het plaatsen van een verhuislift,... Dit is een toelating voor het 
gebruik van inname openbaar domein. Voor een dergelijke toelating moet de aanvrager betalen en 
dit om enerzijds de hinder te beperken en anderzijds om de inkomsten op betalende parkeerplaatsen 
niet te verliezen. In 2014 ontving de stad Kortrijk op die wijze enkel voor inname openbaar domein 
alleen al ca. 90.000 € en Parko 130.000 €. Verschillende medewerkers en diensten geven vanuit hun 
expertise advies (verkeersafwikkelling, veiligheid, conflicten met andere evenementen,...).

Tot september 2013 kon deze aanvraag enkel via de balie en afhankelijk van de locatie of het type 
aanvraag moest de burger langs gaan bij het loket van team Bouwen, Milieu en Wonen, de stadskas, 
Parko en de Politiezone Vlas. In het voorjaar van 2013 werd de procedure sterk vereenvoudigd. En 
vanaf september 2013 is de procedure voor de aanvraag al digitaal en op één plaats voor Stad 
Kortrijk en Parko. De achterliggende verwerking gebeurt nog met vele manuele tussenstappen en de 
aanvraag voor signalisatiemachtiging gebeurt ook nog steeds apart via Politiezone Vlas.

Toelatingen

Dit dossier richt zich op de inname van openbaar domein dat bestaat uit verschillende types 
toelatingen:

 Inname openbaar domein (3000);

 Aanbrengen uitstallingen (200);
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 Plaatsen van terrassen (50);

 Aanbrengen werfafscherming (25).

De innames van het openbaar domein in het kader van evenementen (bv. buurtfeest) maken hier 
geen deel van uit. Deze maken deel uit van het evenementenloket. Dit wordt in een latere fase 
aangepakt.

Argumentatie
 

Voordelen van digitale werking: sneller, eenvoudiger, transparanter

Bij de huidige manier van werken verloopt de aanvraag al digitaal via de website van de stad Kortrijk. 
Er zijn al de voordelen zoals toegang 24/24, 7/7.

Er zijn ook nog vele verbeterpunten en soms zelfs hindernissen:

 het huidige formulier laat geen berekening van kostprijs toe zodat de aanvrager, eens hij de 
factuur krijgt, vaak de periode of oppervlakte aanpast zodat dan een credietnota of 
aanpassing moet gebeuren met extra werk tot gevolg;

 verwerking en opvolging tussen de verschillende teams en experten gebeurt via e-mail en 
overzicht in een rekenblad. Er zijn veel verschillende medewerkers betrokken: team Bouwen 
Milieu en Wonen, Beheer Openbaar Domein, Minder Hinder Ambtenaar, Parko, Politiezone 
Vlas, Evenementen, Kernadministratie. Door deze manier van werken is er nog veel 
tijdsverlies;

 Er is geen koppeling tussen de aanvraag en de financiële opvolging. De uitnodiging tot 
betaling verloopt via aparte software;

 De doorlooptijd kan nog ingekort omdat stappen via e-mail, rekenblad, financiële opvolging 
nog veel manuele stappen bevatten;

 Tegen 2016 is de invoer van de informatie in het Generiek Informatie Portaal voor het 
Openbaar Domein (GIPOD) verplicht. Dit is een centrale databank waar de hinder op het 
openbaar domein voor heel Vlaanderen en voor alle belanghebben  (overheden, 
veiligheidsdiensten, nutsmaatschappeijen, vervoers- en mobiliteitsdiensten) samengebracht 
is. Dit manueel toevoegen wordt onbegonnen werk wegens het grote aantal toelatingen;

 De informatie is nu niet vlot toegankelijk voor opvolging, controle en handhaving.

Bestek

Het team Projecten van de directie Bedrijfsvoering begeleidde de vereenvoudiging van het proces 
sedert het midden van 2013. De opmaak van het bestek gebeurde in nauw overleg met de betrokken 
medewerkers bij de stad (vooral binnen de directie Ruimte en Economische Stadsontwikkeling), 
Parko en Politiezone Vlas. Deze vereenvoudiging en procesbeschrijving nam wat tijd in beslag omdat 
heel wat medewerkers betrokken zijn (Parko, Politiezone Vlas), het een financieel proces is en we 
meteen vooruitkijken naar de mogelijkheden van GIPOD.
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Bij de analyse van het proces, procesverbeteringen en opmaak van bestek was er afstemming met 
het Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) en verschillende andere centrumsteden 
(Mechelen, Roeselare, Leuven). Dit leidde tot een vollediger en grondiger analyse waarbij een aantal 
goede praktijken werden uitgewisseld.

Het bestek richt zich dan vooral op het wegwerken van de bestaande hindernissen en werkintensieve 
stappen:

 gebruiksviendelijk e-loket voor aanvrager (indicatie kostprijs, mogelijkheid tot wijzigingen);

 betaling via electronische weg in plaats van via factuur en overschrijving;

 één centraal overzicht van alle aanvragen;

 infodoorstroming naar GIPOD;

 conflictdetectie met behulp van GIPOD.

Er is ook informatieuitwisseling met Parko voorzien (export toelatingen en kentekens). De kosten 
daarvan zijn ten laste van Parko.

GIPOD en informatie-uitwisseling

GIPOD is een platform waarmee informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein 
tussen alle actoren kan uitgewisseld worden. Het principe is eenvoudig: organisaties die werken of 
manifestaties op het openbaar domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De 
partijen die op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten binnen hun interessegebied, 
raadplegen het GIPOD. Het GIPOD gaat daarbij zelf op zoek naar potentiële conflicten en waarschuwt 
de betrokken actoren.

Het systeem richt zich op eenmalige registratie – meervoudig gebruik: de gegevens moeten slechts in 
1 systeem ingegeven worden, of dat nu een bestaand systeem is of een GIPOD-toepassing.

Het decreet over de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het 
Vlaamse Gewest of kortweg het GIPOD-decreet is goedgekeurd op 4 april 2014. Het decreet voorziet 
in de verplichte invoering van gegevens in GIPOD. 2 jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad (7 juli 
2016) moeten de verplichtingen in praktijk omgezet zijn.

De verplichtingen in het decreet gelden voor geplande werken, evenementen of andere innames op 
de openbare weg. De verplichting tot het ingeven, de afstemming en de samenwerking is ruimer 
naarmate de te verwachten hinder voor de weggebruikers.

Niet alleen de invoering van de gegevens staat centraal in het decreet. Ook het accuraat houden van 
de gegevens is cruciaal.

Het bestek in dit dossier richt er zich op om ook meteen vlotter aan de komende verplichtingen van 
GIPOD te voldoen voor inname van het openbaar domein in het kader van werken.

Voor de verplichtingen voor evenementen zullen nog aanpassingen van het evenementenloket nodig 
zijn. Deze aanpassingen zullen gebeuren nadat dit proces verbeterd is. Op die manier wordt stap 
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voor stap verbetering doorgevoerd en doet de organisatie kennis en ervaring i.v.m. GIPOD op, die 
meteen kan toegepast worden in volgende verbeterprojecten.

Projectplanning

De projectplanning en werkelijke opstart van deze verbeterde dienst maakt een belangrijk deel uit 
van deze opdracht. Pas na aanduiding van de externe partner zal daar meer duidelijkheid over zijn.

Procedure 

Gezien het maximum bedrag van 85.000,00 € excl. btw niet wordt overschreden, stelt de directie 
bedrijfsvoering voor om te kiezen voor de onderhandeliingsprocedure zonder bekendmaking, 
conform de wet van 15 juni 2006, meer bepaald art. 26, § 1, 1° a.

Firma's 

De directie bedrijfsvoering stelt voor volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de 
prijsvraag:

Firma Contactpersoon Adres Postcode Stad/Gemeente

Andes Bas Brouwer Anderlechtstraat 15 5628 WB Eindhoven

Cipal nv Koen Goor CIPALSTRAAT 1 2440 Geel

Geosparc Dirk Frigne Brugsesteenweg 587 9030 Gent

Geo-IT  Potvlietlaan 3 2600 Antwerpen

One Agency
Frederik 
Vanoutryve

Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge

Syx Automations bvba Edwin Hemkens Rozendaalstraat 53 8900 Ieper

Tradelec International 
nv

 
Jaarbeurslaan 19 - 
box 11

3600 Genk

Vanden Broele  
Lieven 
Bauwensstraat 33

8200 Brugge

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° a (max. 85.000 € excl. btw)

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

 

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
Visum 2015.16

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0119-02/2410000/IE-12 - uitgave: 75.000,00 EUR - beschikbaar: 
711.467,49 EUR

De uitgave voor onderhoud vanaf 2016 dient opgenomen te worden in de voorstellen van budget 
2016 door de directie Bedrijfsvoering.

Financiële informatie
Raming:

Aankoopbedrag: 61.983,47 € excl.  btw, 75.000,00 € incl. btw 
Budgetsleutel :2015/IE 12/ GBB-CBS/ 119-02/2410000.

Jaarlijkse onderhoudskost 4.840 € incl. BTW via GBB-CBS/0610-00 Gebiedsontwikkeling/ 6142300 
vanaf 2016. We verwachten nog geen kosten in 2015 omdat procedure nog moet verlopen, 
ontwikkeling, test en ingebruikname. Onderhoudskost loopt vanaf voorlopige oplevering.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 
De voorwaarden voor de software voor inname openbaar domein goed te keuren zoals beschreven 
in het bijzonder bestek met IDnr. 2014/897.

 

 

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking conform 
artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2005 op de overheidsopdrachten.
 

 

Punt 3
 
Volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de prijsvraag:
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Firma Contactpersoon Adres Postcode Stad/Gemeente

Andes Bas Brouwer Anderlechtstraat 15 5628 WB Eindhoven

Cipal nv Koen Goor CIPALSTRAAT 1 2440 Geel

Geosparc Dirk Frigne Brugsesteenweg 587 9030 Gent

Geo-IT  Potvlietlaan 3 2600 Antwerpen

One Agency
Frederik 
Vanoutryve

Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge

Syx Automations bvba Edwin Hemkens Rozendaalstraat 53 8900 Ieper

Tradelec International 
nv

 
Jaarbeurslaan 19 - 
box 11

3600 Genk

Vanden Broele  
Lieven 
Bauwensstraat 33

8200 Brugge

Bijlagen
 2014897_2015_01_13_Bestek - Model 3P_1.doc
 2014897_Raming.xls

OCMW

20:11 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
19 - 2015_GR_00032 - OCMW - Oprichting van een OCMW-vereniging titel VIII hoofdstuk 1 OCMW-decreet, “W13”  - Goedkeuren

19 2015_GR_00032 OCMW - Oprichting van een OCMW-
vereniging titel VIII hoofdstuk 1 OCMW-
decreet, “W13”  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
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de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW Kortrijk participeert aan het regio-overleg van voorzitters en secretarissen van de 
OCMW's uit 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten. Binnen dit regio-overleg ontstond de consensus om 
te evolueren van een los samenwerkingsverband naar een gestructureerd intergemeentelijk 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid (regio-overleg 28.09.2013 en 25.10.2013).
Voor de juridische structuur van het samenwerkingsverband wordt, na onderzoek en afweging van 
de dirverse decretale mogelijkheden, de publieke OCMW-vereniging overeenkomstig titel VIII, 
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, als meest geschikte rechtsvorm bevonden.

Het college van burgmeester en schepenen verleende op 29 september 2014 en op 5 januari 2015 
een positief advies over de oprichting van deze vereniging.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Kortrijk besliste in zitting van 22 januari 2015 
om een vereniging genaamd “W13” op te richten, overeenkomstig titel VIII, hfdst. 1 van het OCMW-
decreet, samen met de OCMW’s van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, 
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem en het Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen.  

Argumentatie
Overeenkomstig art. 220 van het OCMW-decreet vraagt het OCMW de goedkeuring van het 
oprichtingsbesluit en de ontwerpstatuten van de OCMW-vereniging "W13" aan de gemeenteraad. 

Doel van de vereniging
De vereniging heeft als doel een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal-, zorg- en 
welzijnsbeleid voor de regio te voeren. Daartoe worden de krachten gebundeld. Diverse bestaande 
samenwerkingsverbanden worden geïntegreerd, zoals het Welzijnsconsortium, Sinergiek en  het 
regionaal zorgstrategisch plan ouderenzorg. Door de krachtenbundeling vermijden we de bestaande 
versnippering en krijgen we meer slagkracht voor het indienen van gezamenlijke projectdossiers.
Er wordt niet alleen op projecten gewerkt. In eerste instantie beogen we een structurele en 
gestructureerde samenwerking, waardoor het regionaal welzijnsbeleid transparanter, eenvoudiger 
en efficiënter kan verlopen.

Partners, stichtende deelgenoten
De partners of deelgenoten in de vereniging zijn: de OCMW's van de gemeenten Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen,  Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, 
Wevelgem en Zwevegem. Naast de dertien OCMW's participeert een private partner, met name het 
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Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid West-Vlaanderen (CAW).
Zij vormen de stichtende deelgenoten van de vereniging.

Het Vlaams beleidskader
De oprichting van deze OCMW-vereniging ligt in lijn met het Vlaams beleidskader. Het regeerakkoord 
2014-2019 van de Vlaamse regering wil "de dynamiek van de regiovorming versterken." Het Vlaams 
regeerakkoord stelt letterlijk: "Het doel is om het aantal intermediaire niveaus drastisch te 
verminderen en te komen tot zoveel mogelijk samenvallende samenwerkingsverbanden. We willen 
dat de gemeenten de bestaande samenwerkingverbanden zoveel mogelijk samenvoegen en 
afstemmen op een regionale schaal."

De verenigingsvorm
De partners in het samenwerkingsverband opteerden voor de verenigingsvorm conform titel VIII 
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet. Dit betreft een publieke vereniging met rechtspersoonlijkheid.
De partners opteerden voor deze vorm vanuit oogpunt van maximale democratische participatie van 
de betrokken lokale besturen en uit oogpunt van maximale transparantie van de acitiviteiten en 
beslissingen van de vereniging. De bestuursvorm van de vereniging garandeert deze beide 
fundamentele elementen:
- democratische participatie: alle gemeenten participeren aan de bestuursorganen van de vereniging. 
De OCMW-raden en colleges zijn maximaal betrokken bij de besluitvorming.
- transparantie: het OCMW-decreet en de statuten garanderen een volledige terugkoppeling naar de 
besturen van de besluitvorming van de vereniging en van het gevoerde beleid.
Bovendien garandeert de rechtspersoonlijkheid een stabiele structuur en een onderbouwd 
engagement van de deelgenoten om de doelstellingen van de vereniging te garanderen.
De verenigingsvorm laat toe dat naast de OCMW's, ook gemeenten en andere publieke partners 
kunnen toetreden, alsook private partners zonder winstoogmerk.

De financiën
De OCMW's-deelgenoten leveren een jaarlijkse bijdrage van 0,50 euro per inwoner van de gemeente. 
Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd om de loonkosten van het personeel te kunnen opvangen.
De bijdragen van het CAW bestaat uit de loonkost van 2 VTE personeelsleden die het CAW zal 
vrijstellen voor de regionale werking.
Subsidies:
- regierol sociale economie: 35.000 euro
- eenmalige opstartsubsidie provincie: 30.000 euro

Bestuur
- In de algemene vergadering zetelen 2 stemgerechtigde afgevaardigden per deelgenoot.
- Er is een voorzitter en drie ondervoorzitters, deze laatste bij voorkeur van een andere partij dan de 
voorzitter en de andere ondervoorzitters.
- In de raad van beheer zetelen 1 stemgerechtigde afgevaardigde per deelgenoot en 1 expert per 
deelgenoot (de OCMW-secretaris of aangestelde) met raadgevende stem.
- Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de drie ondervoorzitters, twee OCMW-secretarissen 
van een andere gemeente dan die van de voorzitter en ondervoorzitters, één afgevaardigde van het 
CAW en de leidend ambtenaar.
- In de schoot van het dagelijks bestuur worden thematische werkgroepen of stuurgroepen 
opgericht. Daaraan kunnen andere partners van het middenveld participeren, alsook leden van de 
colleges.
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De stemgerechtigde vertegenwoordigers van de deelgenoten-OCMW's zijn allen OCMW-raadsleden.
De gemeenten participeren in de raad van beheer en aan de werk- of stuurgroepen.
Er wordt teruggekoppeld naar alle raden en colleges over besluit- en beleidsvorming.

Naam en zetel
De vereniging zal de naam "W13" dragen. Het cijfer 13 slaat op de 13 gemeenten die deel uitmaken 
van het gebied waarvoor de vereniging werkzaam is.
De vereniging kan zich vestigen in de kantoren van de Intercommunale Vereniging Leiedal, Pr. 
Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. De zetel bepaalt de toepasselijke rechtspositieregeling van het 
personeel van W13.

Personeel
De vereniging zal worden geleid door een verantwoordelijke op niveau A1-3. Deze leidend 
ambtenaar zal worden gerekruteerd via een open vacature.
Het personeel van W13 valt onder toepassing van de rechtspositieregeling van het OCMW-Kortrijk.

Werking
Het uitgangspunt is minder structuren en meer slagkracht. W13 zal fungeren als regionale koepel 
voor andere regionale overlegplatformen en samenwerkingsverbanden zoals Sinergiek, 
Welzijnsconsortium, regio-overleg sociale diensten OCMW, regionaal netwerk trajectbegeleiders, de 
wekrgroep zorgstrategie, het regionaal crisisnetwerk, de stuurgroep thuisloosheid, de denktank 
buurtgericht werken, werkgroep warmer wonen, regionaal overleg sociale economie.
Tegenover regionale partners die decretaal bepaald zijn fungeert W13 als vertegenwoordiger van de 
OCMW's en welzijnsdiensten van de gemeenten. Hieronder vallen onder meer Leiedal, RESOC-SERR, 
SEL Zuid-West-Vlaanderen, LOGO.

 

Raadslid F. Santy stelt dat uit artikel 3 van de statuten volgt dat W13 beleidsbeslissingen kan nemen.
Raadslid S. De Clerck stelt, aansluitend hierbij, dat vermeldt wordt dat W13 zowel voorbereidt als 
uitvoert, dus het volledige beleid voert, daar waar het Welzijnsconsortium beleidsvoorbereidend en 
overleg was.
De CD&V-fractie wenst dan ook een duidelijk antwoord op de vraag welke overdracht van 
bevoegdheden van de OCMW- en gemeenteraden naar de intercommunale W13 vandaag beslist 
wordt.
Schepen P. De Coene antwoordt dat de gemeenten, en dus ook Kortrijk, geen enkel bevoegdheid zal 
afstaan. De intercommunale komt niet in de plaats van de gemeente. De besluitvorming begint en 
eindigt bij de gemeente.

 

Op basis van de bespreking van dit punt bevestigt raadslid F. Santy dat hij zijn aanvullend punt i.v.m. 
het moratorium niet handhaaft.

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring dient binnen een termijn van veertig dagen 
na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het OCMW te worden verzonden.
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Op dezelfde dag dient een afschrift van het goedkeuringsbesluit te worden verzonden aan de 
Vlaamse Regering, die eveneens de goedkeuring voor de oprichting van deze vereniging moet 
verlenen.

Juridische grond
Art. 220 van het OCMW-decreet

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 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, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete 
1 nee stem: F. Santy
12 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, M. Vandemaele 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De oprichting van de OCMW-vereniging titel VIII hoofdstuk 1 OCMW-decreet, “W13” goed te keuren, 
alsook de statuten, zoals opgenomen in bijlage. 

Bijlagen
 STATUTEN W13 _definitieve versie.docx
 Brief CBS_verzoek goedkeuring GR_150123.pdf
 Kortrijk besluit CBS_150105.pdf
 Kortrijk_Besluit CBS (5).pdf
 Oprichtingsbesluit_RAAD_150122.pdf
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Aanvullende punten

Voorstellen

Voorstel tot beslissing

20:57 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Santy: Voorstel: 
moratorium voor oprichting intergemeentelijke OCMW-vereniging

IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Santy: Voorstel: moratorium voor oprichting intergemeentelijke OCMW-vereniging

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy

Toelichting:
Op 16 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, een conceptnota 
goed waarin de inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen van de integratie van de OCMW’s in de 
gemeentebesturen tegen 2019 worden voorgesteld.

Uitgangspunt is een bestuurlijke organisatie waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal 
geïntegreerd wordt, drempelverlagend is en gevoerd wordt door de democratisch verkozen 
gemeenteraad.

De minister van Binnenlands Bestuur kondigt daarbij aan dat ze modellen zal uitwerken om het 
OCMW, ook in de centrumsteden, volledig te integreren in de gemeente en waarbij de 
gemeenteraad het lokaal sociaal beleid (LSB) zal moeten bepalen. Op verschillende plaatsen 
benadrukt de conceptnota de cruciale rol van de gemeenteraad in het maken van de te maken 
keuzes.

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wijst tegelijk op zijn beleidsnota, waarin de 
regierol van de lokale besturen op het vlak van het LSB, in samenwerking met de lokale partners 
wordt erkend. Een aandachtspunt daarbij wordt de scheiding van de rol van de lokale besturen 
tussen die van actor en die van regisseur.

Wat betreft de OCMW-verenigingen waarin ook privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen (dus 
het model ‘W13’ dat in de regio in oprichting zou zijn, zonder dat de Kortrijkse gemeenteraad 
hierover formeel werd geconsulteerd) stelt de minister dat er wellicht een nieuwe vorm van 
intergemeentelijke samenwerking moet worden uitgewerkt.

Voorstel

Gelet op de vele nog bestaande onduidelijkheden en de nog te nemen decretale en bestuurlijke 
beslissingen m.b.t. de integratie van het OCMW binnen de stad, geeft de gemeenteraad van Kortrijk 
de opdracht aan het schepencollege om

1. een moratorium in te stellen op de oprichting van een nieuwe intergemeentelijke OCMW-
vereniging tot de wettelijke context uitgeklaard is.
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2. ondertussen een grondig open en inhoudelijk debat te organiseren over de afstemming van 
het stedelijk lokaal sociaal beleid en de eventueel regionaal te organiseren onderdelen 
daarvan.

 

Antwoord
We verwijzen hierbij naar punt 19 OCMW - Oprichting van een OCMW-vereniging titel VIII hoofdstuk 
1 OCMW-decreet, "W13" - Goedkeuren, waarbij raadslid F. Santy uitdrukkelijk te kennen gaf dit punt 
i.v.m. het moratorium niet te handhaven.

21:06 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: 
Inrichting Budastraat als fietsstraat

IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Inrichting Budastraat als fietsstraat

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook 
motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van 
fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de 
rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet 
inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om een aantal fietsstraten in te richten op hun 
grondgebied. In Kortrijk kondigde schepen Lemaitre er net voor zijn vertrek nog eentje aan, een 
historisch moment. Onze fractie is daar dankbaar voor.

Onlangs was er nog een historisch moment in onze stad: de Budabrug ging na jaren weer open. In 
onze groene mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Buda – centrum vooral voor fietsers 
belangrijk. We halen dan ook opgelucht adem nu de werken er voorbij zijn.

We zouden het belangrijk vinden om als stad te benadrukken dat de verbinding langs de Budastraat 
in de eerste plaats een verbinding is voor fietsers. De ideale manier om dat te doen is door de 
Budatsraat in te richten als fietsstraat. Op die manier blijft de straat bruikbaar voor auto’s maar 
wordt de fietser er de hoofdgebruiker.

Het inrichten als fietsstraat is een goedkope en eenvoudige manier om alweer een beetje fiets-stad 
te worden. 

Daarom beslist de Gemeenteraad om de Budastraat, zo snel als mogelijk, in te richten als fietsstraat.

Antwoord
De raad hoort:
- het voorstel van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
- de tussenkomst van raadslid C. Depuydt;
- het antwoord van schepen A. Weydts, waarvan de tekst (samengevat) luidt als volgt:
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Goed voorstel op eerste zicht. Bedankt om het mee op de agenda te plaatsen.

?We mogen niet overhaast te werk gaan.

?Toetsen aan het vademecum fietsvoorzieningen van Vlaanderen.

?PRO’s

? Zichtbaar

? Symbool

? Eenrichting

? Zone 30

?CONTRA’s

? Gemengd verkeer bus - wagens

? Fysiek niet aangelegd als fietsstraat

? Kadert binnen ruimer verkeerscirculatieplan

? Ratio # fietsers tov # wagens zit niet goed

?Voorstel niet weerhouden

?Maar kind met het badwater niet weggieten

?Onderzoeken of komende maanden aandeel fiets tov aandeel wagen stijgt

?Later alsnog beslissen om Budastraat om te dopen tot een fietsstraat. Misschien samen

met nog andere straten.;

- de tussenkomst van schepen R. Scherpereel.

Raadslid M. Vandemaele vraagt niet langer de stemming.

IR 3 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Regionaal 
Erfgoeddepot

IR 3 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Regionaal Erfgoeddepot

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
De provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk plannen een regionaal Erfgoeddepot te bouwen in 
Kortrijk.
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1. Hoeveel wordt er in dat Erfgoeddepot geïnvesteerd door:
    -        Kortrijk?
    -        de provincie West-Vlaanderen?
    -        Zijn er nog andere investeerders? Zo ja, wat dragen zij bij?

2. Wat is de timing van het project? 

3. Hoeveel voorziet men aan terugkerende exploitatiekost van dit Regionaal Erfgoeddepot en 
hoeveel zal Kortrijk daarvan jaarlijks op zich nemen?

4. Hoe zal het Regionaal Erfgoeddepot ingaan op de vraag van de Provincie om een stuk de 
behoeften van regio Roeselare te dekken?

5. Hoe verhoudt het Regionaal Erfgoeddepot zich tot het stadsarchief en het Rijksarchief?

Antwoord
De raad hoort:
- de vraag van raadslid C. Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Beste raadslid, dank voor uw interesse en vragen.

1. De investering in het regionaal erfgoeddepot werd door het team projecten geraamd op € 3,5 
miljoen. De financiering ervan ziet er momenteel als volgt:

a)      Provincie West-Vlaanderen: €2 mio (mondeling akkoord, nog geen officiële toezegging)

b)      Stad Kortrijk: €1 miljoen (vastgelegd in meerjarenbegroting)

c)      Vlaanderen: €0,5 miljoen (subsidieaanvraag via FOCI tegen 30/04)

Merk op dat de werkelijke bijdrage van stad Kortrijk hoger ligt omdat we ook de grond inbrengen én 
het ontwerp in eigen beheer doen.

2. Timing. De provincie legt ons een strikte deadline op: oplevering tegen het einde van 2016. Het 
stadsbestuur heeft een aantal cruciale beslissingen genomen om deze deadline te halen: investeren 
op eigen grond, vrijmaken van een architect uit het team projecten en aanpassingen aan de 
meerjarenplanning. Het spreekt voor zich dat er na deze deadline nog een grote verhuisbeweging 
nodig is, vooraleer het regionaal depot effectief zal kunnen functioneren.

3. Hoeveel voorziet men aan terugkerende exploitatiekost van dit Regionaal Erfgoeddepot en 
hoeveel zal Kortrijk daarvan jaarlijks op zich nemen?

De exploitatiekost wordt bepaald door een beperkte energiekost (keuze voor een duurzaam 
gebouw), een onderhoudskost en een personeelskost. Deze laatste kunnen we momenteel nog niet 
exact becijferen, omdat hiervoor de effectieve behoeftes van de regio dienen geëxpliciteerd te 
worden. Momenteel wordt er samen met Zuidwest en de provincie West-Vlaanderen een 
exploitatiemodel uitgewerkt waarbij alle gebruikers van het gebouw zullen bijdragen.

4. Hoe zal het Regionaal Erfgoeddepot ingaan op de vraag van de Provincie om een stuk de 
behoeften van regio Roeselare te dekken?
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Deze vraag is (voorlopig) niet (meer) relevant. De provincie West-Vlaanderen spreekt in zijn laatste 
officiële schrijven uitsluitend nog over het zuiden van West-Vlaanderen.

5. Hoe verhoudt het Regionaal Erfgoeddepot zich tot het stadsarchief en het Rijksarchief?

De voorstudie die naar aanleiding van het regionaal erfgoeddepot gebeurde, voorziet in een strikte 
scheiding tussen archiefcollecties (stadsarchief en rijksarchief) en objectencollecties (regionaal 
erfgoeddepot). Dit vooral omdat het „moderne archief” aan andere procedures en andere 
bouwtechnische kwaliteiten voldoet aangezien de aanlevering in bulk gebeurt én de consultatie veel 
frequenter is.

IR 4 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Verlagen van de 
Leieboorden

IR 4 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Verlagen van de Leieboorden

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

In de vorige legislatuur werd heel wat aandacht besteed aan de stadskernrenovatie.

Naast het vernieuwen van: de Groeningestraat, de O.L.Vrouwstraat, de Budastraat, de 
Kapucijnenstraat, het Begijnhofpark en andere, werden ook de plannen opgemaakt voor het verlagen 
van de Leieboorden langs de Broelkaai en de Verzetskaai.

Deze plannen zijn opgemaakt door het studiebureau Arcadis, het ontwerpbureau JPLX en vooral met 
de expertise van het Franse bureau Michel Desvigne.

Bij het begin van deze legislatuur waren we verheugd te horen dat de nieuwe ploeg dit werk zou 
verder zetten. En we zijn blij dat de nieuwe schepen van openbare werken dit nu opnieuw belooft.

Ondertussen zijn er al 2 jaar verlopen en zijn die werken nog niet opgestart, alhoewel er al heel wat 
klaar lag.

Uit verschillende krantenartikels blijkt dat de nieuwe ploeg eerst de Verzetskaai en de 
Handboogstraat wil aanpakken en pas daarna de Broelkaai.

Wij vragen ons eigenlijk af waarom niet eerst de Broelkaai wordt aangepakt. Hiervoor zijn alle 
noodzakelijke voorbereidingen getroffen in tegenstelling tot de Verzetskaai.

Zo werden bij het vernieuwen van de rioleringen in de Kapucijnenstraat en de Budastraat de nodige 
aanpassingen gedaan om het vernieuwen van de Broelkaai mogelijk te maken.

Maar wat evenzeer belangrijk is, is dat de subsidies van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse 
Milieumaatschappij al geruime tijd zijn goedgekeurd en eigenlijk al een paar jaar klaar liggen.
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Dit is niet zo voor wat betreft de Verzetskaai.

In tijden van besparingen kan dit tellen.

Het realiseren van de Verzetskaai na de Broelkaai heeft het bijkomend voordeel dat ondertussen de 
parking Budabrug kan gerealiseerd zijn, waardoor het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de 
Verzetskaai daar dan kan worden opgevangen.

 

Daarom onze vraag:

Kan of wil de stad zijn plannen voor het verlagen van de Leieboorden dringend herbekijken in functie 
van wat al gerealiseerd werd, van wat nu al klaar ligt, en vooral van wat prioritair kan worden 
uitgevoerd zoals hierboven beschreven, rekening houdend met de financiële mogelijkheden?

We zijn ervan overtuigd dat die eerste fase dan binnen de 2 jaar kan uitgevoerd zijn.

Antwoord
De raad hoort:
- de vraag van raadslid C. Leleu, zoals opgenomen  in de toelichting;
- het antwoord van schepen A. Weydts, waarvan het antwoord (samengevat) luidt als volgt:

° De stadscoalitie heeft de plannen van onder het stof gehaald.

° Vorige legislatuur budgettair niet voorzien.

° Deze legislatuur budget voorzien voor beide kanten. (Broelkaai en Handboogstraat)

° Waarom niet onmiddellijk gestart met werken deze legislatuur?

* Keuze om beide zijden in één aanbesteding te gieten

* W&Z betaalt groot deel van de werken, budget voorzien vanaf 2016

* Aanpassingen aan het initieel ontwerp (kleine aanpassingen met grote budgettaire

gevolgen) Bvb: Hellend vlak in trappenpartij i.p.v. in langshelling (min 200 kEUR)

* Eerst archeologisch onderzoek uitvoeren, om niet voor verrassingen te staan

° De fasering is nog niet gekend (welke kant eerst)

* In overleg met bewoners, horeca, …

* Hinder tot minimum beperken

* Afstemmen op andere activiteiten

* Streven Verzetskaai zo lang mogelijk open te houden in de zomer

* Trachten parking pas te schrappen bij realisering parking Budabrug (04/15 - 05/16)
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° Rioleringssubsidies kant Broelkaai financieel goedgekeurd 26/08/14 (2 jaar ter

beschikking)

° Rioleringssubsidies Handboogstraat administratief goedgekeurd

° Nu zitten we in fase van finaliseren samenwerkingsovereenkomst met W&Z

° Voorziene timing (afhankelijk van externe factoren)

* Eerste helft 2016 aanvang

* Einde voorzien voorjaar 2018

* Eerste bewonersvergadering voorzien eind maart

IR 5 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'De tijdelijke parking ter 
vervanging van parking Appel'

IR 5 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'De tijdelijke parking ter vervanging van parking Appel'

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

In de krant stond onlangs te lezen dat de parking Appel (308 pl.) wellicht in mei dit jaar niet meer 
beschikbaar zal zijn wegens werken aan het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. Een tijdelijke parking 
(200 pl.) op een stuk OCMW-grond tussen de Meersstraat en de Havenkaai zou hiervoor een 
oplossing bieden. Deze tijdelijke parking zou deels aangelegd (verhard) en uitgebaat worden door 
Parko. Met andere woorden: het wordt dus een tijdelijke, betalende parking!

 

Onze bezorgdheid:

1)    Jagen we op die manier de pendelaars niet weg uit Kortrijk vb. richting Harelbeke (gratis 
parking)? En niet alleen pendelaars, maar ook mensen die op zaterdag komen winkelen, maken graag 
gebruik van deze gratis parking!

2)    Waarom een parking aanleggen en uitbaten, als deze dan toch maar tijdelijk is? Is het relevant 
om hiervoor extra kosten (hoeveel?) te maken en die dan via pendelaars/inwoners/shoppers terug te 
recuperen? 

Antwoord
De raad hoort:

- de vraag van raadslid C. Leleu, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen A. Weydts, waarvan de tekst (samengevat), luidt als volgt:
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° Het klopt dat tijdelijke parking betalend wordt

° Betalend regime zoals parking Broeltorens

* 2,5 EUR voor volledige dag

* 40 EUR per maand abonnement

° Reden betalend:

* Minder plaatsen dan nu op P Appel

* Investeringskost

* Veilige, comfortabele, afgesloten parking

° Huidige parking Appel is slechts om één reden gratis: geld vragen voor zo’n erbarmelijke locatie zou 
schande zijn

° Daarom integratie van nieuwe, comfortabele en veilige parking in nieuw stadsdeel Kortrijk Weide

° Periode werken en bijgevolg minder parking zal mensen misschien aanzetten tot gebruik andere 
vervoersmiddelen zoals fiets, bus, …

° Shoppers wegjagen? We zien dat meer en meer mensen gebruik maken van de ondergrondse 
parkeergarages. Vooral op zaterdag.

° CD&V stelt aanleg tijdelijke parking in vraag. Wij kiezen resoluut voor deze tijdelijke oplossing om:

* Verdwijnen plaatsen op Appel te compenseren

* Geen parking voorzien zou pas pendelaars wegjagen

* We gaan nog op zoek naar bijkomende mogelijkheden

° Kostprijs aanleg: 300 kEUR

° Exploitatie vs. investering: - 35 kEUR per jaar (recuperen dus niet volledig)

° CD&V keurde trouwens overeenkomst tussen Parko en OCMW goed in OCMW-raad

° Ook in RvB Parko werd dossier toegelicht, zonder opmerkingen van CD&V.

21:36 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Evolutie 
bevolkingsaantal + projecties Vlaamse Regering

IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Evolutie bevolkingsaantal + projecties Vlaamse Regering

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
Het bevolkingsaantal van Kortrijk is na een lichte stijging weer aan het stagneren. Daarenboven stelt 
de Vlaamse Regering in haar studiewerk dat er een stevige daling van het aantal inwoners op ons af 
komt.
 
- Wat zijn de plannen van de stad om deze trend te keren? 
 
- Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de stad als we effectief zoveel inwoners verliezen?
 

Antwoord
De raad hoort:

- de vraag van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen K. Byttebier, waarvan de tekst luidt als volgt:

 Aan collega Matti: dank voor de vraag

o Van een stadje met nauwelijks 14.000 inwoners in 1806 groeide Kortrijk continu tot 
een centrumstad met bijna 45.000 inwoners in       1970. Vanaf dan zien we een knik 
die zowel bij de aantallen van het       vroegere Kortrijk als bij het totaalcijfer van de 
fusiestad vanaf 1977       merkbaar is. 40 jaar lang bleef het bevolkingscijfer in 
dalende lijn en       er is een heel lichte heropleving sinds een jaar of 6. 

o Dit beeld is helaas ook de spiegel van de       bevolkingsevolutie in de regio en bij 
uitbreiding ook de provincie.

o Maar ik kan u in primeur meedelen dat het       bevolkingscijfer op 1 januari 2015 met 
140 inwoners meer iets hoger ligt       dan bij de aanvang van 2013. 

 Even terug naar de prognoses want daar gaat de vraag over:

o De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) heeft       dus getracht te becijferen 
hoe de bevolkingscijfers van onze steden en       gemeenten er zouden uitzien in 
2030.  

o Dit is een zeer theoretische benadering. 

o Ik verwijs echter naar Leuven, waar burgemeester       Tobback vraagt om een 
herziening van die prognose omdat hij heel wat       argumenten op tafel legt die de 
dramatische wending weerleggen.

o Deze cijfers zijn nuttig in die zin dat ze ons leren       wat er zou gebeuren als we als 
beleid niet ingrijpen, als we de dingen op       ons laten afkomen en geen aangepast 
beleid zouden voeren. Maar het is       onze verantwoordelijkheid om alles te doen 
wat we kunnen om deze trend om       te buigen.

 Daarom ons Plan Nieuw Kortrijk. 

o Het Plan Nieuw Kortrijk stelt bijzonder duidelijk de       ambitie van Kortrijk.  Op de 
allereerste pagina staat het       vervat: “Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe 
inwoners,       studenten, jonge gezinnen, bedrijven en initiatieven.”
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o Het streekpact van RESOC verruimt dat tot onze regio       en stelt letterlijk: “De 
uitdaging voor de regio ligt in het       realiseren van demografische aangroei door 
verjonging."

o Wat goed was in het verleden, moeten we ook benoemen.       De goede trend om 
van Kortrijk een aangename en mooie stad “aan de       Leie” te maken. De vorige 
bestuursploegen hebben echter ook kunnen       vaststellen hoe traag je een 
beweging van 40 jaar ombuigt. Het is de       opdracht van àlle raadsleden, alle 
partijen om met concrete voorstellen       af te komen.

 PLAN NIEUW KORTRIJK

o We investeren. In mensen en in stenen. We bouwen       verder aan een nog beter 
Kortrijk. 

o We geloven ook in onze rol als centrumstad t.o.v. de       streek, zowel binnen 
het “Leiedal” als binnen       de “Eurometropool”.

   

 Met gedurfde architectuur gestimuleerd door collega        Wout, soms ook 
met woontorens aan de Leie, maar tegelijk met nieuwe        woonformules 
gericht op jonge gezinnen, door vb. het stimuleren van        collectieve tuinen 
en andere voorzieningen die buren kunnen delen, voor        meer comfort 
met soms minder budget.

   

 Kortrijk blijft trouwens een van de meest betaalbare        centrumsteden voor 
bewoning.

   

 We stellen vast dat we dit jaar meer dan 10.000        studenten tellen en 
willen daarom de dynamiek van onze hogescholen        HOWEST en VIVES, 
aangevuld met de initiatieven van KULAK en UGENT in        Kortrijk 
stimuleren. Daar zijn al heel wat concrete voorbeelden van.  De        
aantrekkingskracht van de binnenstad voor die studenten, niet alleen qua 
       huisvesting, maar ook op vlak van educatieve en        
ontspanningsinfrastructuur effenen het pad. Verder willen we de        
studierichtingen en de vooral de afstudeerrichtingen zoveel mogelijk        
afstemmen op de zoektocht van de bedrijven uit de regio.

   

 De grote projecten waar de stad zich aan een versneld        tempo op 
voorbereid zijn u allen ruim bekend:

       

 De ontwikkeling van de nieuwe stadswijk op Kortrijk         Weide met 
de fuifzaal van collega Bert, met het nieuwe zwembad van         
collega An, met het stadspark van collega Wout (en Bert).
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 Op een boogscheut daar vandaan ontwikkelen we samen         met 
de diverse partners een geheel nieuwe stationsomgeving met een 
        nieuwe toegangspoort voor onze stad gericht op de nieuwe         
multimobiliteit, met een mooi samengaan tussen voetganger, fietser, 
        gebruiker van het openbaar vervoer en autobestuurder, in 
goede banen         geleid door o.m. collega Axel.

    

 We verlagen onze Leieboorden en ik knipoog even naar         collega 
Catherine, want al die werken moeten ook nog betaald         
geraken. 

      

 Naast de vele feestelijke initiatieven in de stads-        en dorpskernen 
stimuleren we initiatieven die mensen met een druk leven,        zoals jonge 
koppels met kinderen, de kans geven af en toe ook op zondag        te 
winkelen.  De eerste editie van de koopzondagen, een stokpaardje        van 
burgemeester Vincent en collega Rudolf, gisterennamiddag haalde        
positieve commentaar, vooral bij wie er als bezoeker of als exploitant        bij 
betrokken was.  Ik was zelf 4 uur getuige van heel wat        positieve reacties 
van stadsbezoekers.  Ook de beroepsorganisatie        Unizo geeft Kortrijk een 
onderscheiding als Ondernemende gemeente in de        categorie 
bereikbaarheid.

   

 Het project Kortrijk Zaait linkt eigenaars van        leegstaande panden met 
startende ondernemers. Zo proberen wij ons aan te        passen aan de jonge 
ondernemer van vandaag en vragen we niet dat hij        zich aanpast aan 
oudere gewoontes en structuren. 

   

 Deze klantvriendelijke houding, wordt een        klantgerichte houding en 
moet evolueren naar een klantgestuurde houding,        waarbij de klant en 
zijn wensen bepalen hoe we gaan werken.  Ook        binnen de stad 
evolueren we in deze richting met onze digitale        dienstverlening en 
aangepaste openingstijden.

   

 En ook de revitalisering van de minder sterke        Kortrijkzaan, zoveel als 
mogelijk, staat op de agenda. Collega Philippe        streeft naar minder 
armoede in onze stad, op heel veel manieren, waarmee        hij mede de 
Thuis-in-de-stad-prijs naar Kortrijk loodste vorige week.
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o U ziet het, ik ben een optimist. Het glas is half vol.       Ik ben een believer. Je moet 
hierin geloven en consequent verder       werken aan een stad met ademruimte, met 
jonge mensen, met hernieuwde       dynamiek en met de infrastructuur die zich richt 
tot de nieuwe inwoners.

o U vroeg hoe wij zouden reageren om de tendens van de       bevolkingscijfers in een 
positieve richting te stuwen, u kreeg mijn       antwoord maar met een knipoog kijk ik 
naar de jongere raadsleden in de       zaal met de vraag wat zij er aan zullen doen. 
 Want, jonge       raadsleden, de inspanningen die we samen met jullie, als 
stadsbestuur       doen om deze stad nog aantrekkelijker te maken is in eerste 
instantie       gericht op jullie en jullie kinderen.

 Ik dank u.

 

IR 7 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: waterdoorlatende 
verharding

IR 7 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: waterdoorlatende verharding

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Verordende voorschriften op te leggen bij bouwaanvragen van bovengrondse verharding zoals 
parkings.

Toelichting:

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een 
natuurlijke wijze in de ondergrond kan doorsijpelen. Grote hoeveelheden hemelwater worden dus 
via rioleringen en waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de 
toevloed niet meer aan. Riool-overstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen 
over.

We vragen dus om verhardingen op terreinen, bedrijventerreinen, openbare parkings (Kortrijk weide 
in de toekomst, parkings aan sportvelden) en in verkavelingen, en eventuele nieuw aan te leggen 
voetpaden, aan te leggen met waterdoorlatende verhardingen. Dit kan men via verordendende 
voorschriften aan de uitvoerder van de werken opleggen.

Antwoord
De raad hoort:
- de vraag van raadslid C. Matthieu, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen W. Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:

"De bezorgdheid omtrent het afvoeren van hemelwater is zeker terecht. Vlaanderen kent immers 
twee tegengestelde fenomenen, die hun oorsprong kennen in het toenemend verharden van 
gronden en het versneld afvoeren van hemelwater. Enerzijds kennen we een vernatting, met 



149/151 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

toenemend overstromingsrisico als gevolg. Anderzijds zien we een verdroging, met dalende 
grondwatertafel, doordat te weinig hemelwater nog in de bodem kan infiltreren.

Wettelijk kader
Om deze fenomenen tegen te gaan, werd in 2004 de eerste gewestelijke verordening inzake 
hemelwater van kracht. Deze werd recent aangepast, zodat we op Vlaams niveau momenteel werken 
met het “Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (inwerkingtreding 1 januari 
2014)”.

De verordening is gebaseerd op de ‘ladder van Lansink’ die aangeeft welke rangorde gevolgd moet 
worden, wanneer dit technisch haalbaar is:

1. opvangen voor hergebruik (regenwaterput);

2. infiltratie op eigen terrein;

3. buffering met vertraagd lozen op het oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor 
regenwater;

4. lozing in de regenweerafvoerleiding (RWA) in de straat.

 Ook de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de stad Kortrijk omvat bepalingen met 
betrekking tot hemelwater, onder meer door nog meer in te zetten op hergebruik. In de ASV wordt 
echter niet bepaald of een verharding al dan niet waterdoorlatend mag zijn. Er wordt geen 
voorkeursoplossing naar voor geschoven.

 

Streven naar infiltratie
Infiltratie kan echter op verschillende manier bewerkstelligd worden. Het werken met 
waterdoorlatende verhardingen is daar één van. Dit kan echter niet overal in elke situatie toegepast 
worden, aangezien dit soort verharding een aantal nadelen met zich meebrengt:

 

-       Waterdoorlatende verhardingen zijn niet altijd technisch haalbaar. Ondanks het feit dat er 
verschillende soorten van waterdoorlatende verharding bestaan, komen slechts sommige in 
aanmerking voor de aanleg in stedelijk gebied. Zo bieden bijvoorbeeld poreuze straatstenen in 
combinatie met waterdoorlatende fundering slechts minimale infiltratie die bovendien heel sterk 
afneemt naarmate de poriën toeslibben met vuil.

 

-       Waterdoorlatende verhardingen zijn vaak erg onderhoudsonvriendelijk. Zo bestaan er stenen 
met verbrede voegen in combinatie met waterdoorlatende fundering. Rekening houdend met  het 
decreet dat pesticiden verbiedt (wat uiteraard een goede zaak voor het milieu is) resulteert dit in een 
grotere arbeidsintensiteit en dus heel hoge beheerskosten.
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In het buitengebied is de aanleg van waterdoorlatende verharding ook mogelijk maar het relatief 
duur onderhoud blijft (recent voorbeeld is de parking Aalbekeplaats).

 

-       Waterdoorlatende verharding is slechts zinvol als ook de ondergrond doorlatend is. Het effect 
van de waterdoorlatende verharding op het Kortrijkse grondgebied blijft vaak beperkt door de 
aanwezigheid van slecht waterdoorlatende (klei)gronden.

 

Conclusie
De bezorgdheid omtrent het afvoeren van hemelwater wordt door ons gedeeld. Hierop wordt nu 
reeds ingespeeld bij elk nieuw project. Het geldende wettelijke kader onderwerpt een project aan 
strikte voorwaarden, zodat hinder tegengegaan wordt.

 

Op basis van de bodemgesteldheid, de ruimte die beschikbaar is, het gewenste gebruik van de 
verharding en de mogelijkheden naar onderhoud, kan een passende keuze gemaakt worden om aan 
de verordening te voldoen. Waterdoorlatende verhardingen vormen hierin slechts één mogelijkheid. 
Deze zijn echter niet altijd een evidente keuze. Daarom is het beter dit niet verordenend mee op te 
nemen, maar de mogelijkheid tot maatwerk bij elk project open te houden.

 

Maatwerk biedt voordelen voor zowel de stad als de aanvrager. Vanuit de verschillende teams van 
de directie Ruimte wordt de aanvrager mee begeleid in de zoektocht naar een juiste en efficiënte 
oplossing.

 

Het lijkt wel een goede keuze om in de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de stad 
Kortrijk onder het luik ‘hemel- en afvalwater’ een bepaling op te nemen die stelt dat het verharden 
van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden. De strikt noodzakelijke verhardingen 
moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding 
aangelegd worden.

 

Mag ik voorstellen dit op een gepaste wijze te omschrijven en een voorstel te formuleren bij de 
eerstvolgende aanpassing van de algemene stedenbouwkundige verordening. Laat ons dit “de Cathy 
Matthieu paragraaf” noemen. Dit maakt meteen onze verordening niet alleen meer waterdoorlatend 
maar tegelijkertijd ook vrouwvriendelijker."

22:04 De voorzitter sluit de zitting

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Doven 
straatverlichting in de parken
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IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Doven straatverlichting in de parken

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid M. Seynaeve vraagt of de cbs-beslissing van december om de parkverlichting in de parken te 
doven niet haaks staat op het onveiligheidsgevoel in enkele parken?

Schepen B. Herrewyn antwoordt dat de incidenten in parken niet plaatsvonden in de uren dat de 
lichten gedoofd werden. Hij heeft geen weet van nieuwe incidenten tijdens nachtelijke uren.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Plaatsen afsluiting 
tussen OC De Vonke en de sporthal in K-Heule

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Plaatsen afsluiting tussen OC De Vonke en de sporthal in K-Heule

Goedgekeurd
Indiener(s):
Pieter Soens

Toelichting:
Raadslid P. Soens geeft een pluim aan de diensten en vrijwilligers die mee zoeken naar de student 
Michaël Vanassche. Hij suggereert om tussen OC De Vonke en de sporthal in K-Heule een afsluiting te 
plaatsen.

Burgemeester V. Van Quickenborne antwoordt dat de politiediensten er alles aan doen om het 
sprankeltje hoop te benutten en absolute prioriteit geven aan het onderzoek. Zij bekijken ook de 
beelden die met private camera's werden genomen tussen OC De Vonke en de woning van Michaël. 
Hij drukt zijn hoop uit op spoedig nieuws. 

De suggestie van raadslid P. Soens zal zeker bekeken worden.

de stadssecretaris de burgemeester

Y. Vanneste, G. Hillaert, V. Van Quickenborne


