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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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

20 april 2015 19:09 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 - 2015_GR_00047 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Raadgevend bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

1 2015_GR_00047 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Raadgevend bestuurder - 
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 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
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Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 10 maart 2015 verzoekt de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) de stad Kortrijk in een volgende gemeenteraad een 
bestuurder met raadgevende stem aan te duiden.

 

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.

Conform artikel 21 van de Imog-statuten kan de stad Kortrijk met ingang vanaf 19 mei 2015 een 
bestuurder met raadgevende stem laten zetelen in de raad van bestuur van Imog.
Het mandaat loopt over een periode van 4 jaar tot de buitengewone algemene vergadering van 
maart 2019.
De installatie van de nieuwe bestuurder vindt plaats op de algemene vergadering van 19 mei 2015.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf 
rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende 
stem.
Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden die in de betrokken gemeenten werden verkozen op een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen 
of aangesteld is als voorzitter van het  Openbaar Centrum  voor Maatschappelijk Welzijn.

 

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

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 39 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 21 luidt als volgt:
JOLIE Patrick                  13 ja stemmen 17 nee stemmen 08 onthoudingen
SEYNAEVE Maarten         03 ja stemmen 24 nee stemmen 11 onthoudingen
VANDEMAELE Mattias  22 ja stemmen 07 nee stemmen 09 onthoudingen
1 ongeldige stem
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Mattias Vandemaele aan te duiden als bestuurder met raadgevende stem voor de 
Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor 
een periode vanaf de algemene vergadering van 19 mei 2015 tot de buitengewone algemene 
vergadering van maart 2019.

Bijlagen
 Art  21 Imog-statuten -  aanduiden raadgevend bestuurder.docx
 Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
 mail 10-03-2015 - aanduiden raadgevend bestuurder.pdf

2 - 2015_GR_00048 - De Poort vzw - Voordracht van een bestuursmandaat en aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

2 2015_GR_00048 De Poort vzw - Voordracht van een 
bestuursmandaat en aanduiden 
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 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene vergadering van De Poort vzw van 12 maart 2014 besliste akkoord te gaan met de 
toetreding van de Stad Kortrijk tot de algemene vergadering van De Poort vzw.

Argumentatie
De vereniging werd gesticht onder de naam De Poort Sociaal Verhuurkantoor, vereniging zonder 
winstoogmerk.
De naam van de vereniging werd op de algemene vergadering van 10 maart 2011 gewijzigd in “de 
poort vzw, voor wonen werk” en verkort “de poort vzw”.

De vereniging stelt zich tot doel goedkope en comfortabele huisvestingsvormen te verschaffen in de 
regio Kortrijk aan personen en/of gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig 
kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen. 
Zij zal optreden als huisvestingsbureau en in die hoedanigheid een doorlopende inventaris opmaken 
van het bestaand aanbod aan dergelijke woningen en optreden als bemiddelaar tussen verhuurder 
en huurder.

De Poort vzw werkt samen met de stad Kortrijk. De gemeenteraad keurde in zitting van 7 juli 2014 de 
samenwerkingsovereenkomst goed.
In deze gemeenteraadsnota werd reeds gesteld dat het in het kader van de permanente evaluatie 
van de samenwerkingsovereenkomst, nodig is dat de stad Kortrijk vertegenwoordigd wordt in de 
raad van bestuur van De Poort vzw.

Artikel 6 van de statuten van De Poort vzw bepaalt: “Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder 
natuurlijk persoon die door de Raad Van Bestuur als zodanig wordt toegelaten. ……
Minstens drie vierde van de gemeenten of OCMW’s in het werkingsgebied van het sociaal 
verhuurkantoor is stemgerechtigd betrokken in de algemene vergadering.”

Artikel 10 van de statuten van De Poort vzw bepaalt: “De vereniging wordt bestuurd door een Raad 
van Bestuur die is samengesteld uit minstens drie bestuurders die handelen als een college.
In de raad van bestuur wordt minimaal de helft van de stemgerechtigde bestuursmandaten vervuld 
door gemeenten en OCMW’s, de woon- en welzijnsactoren uit het werkingsgebied of personen die 
beroepsmatig actief zijn of een mandaat uitoefenen in de besturen of diensten.”

De bestuurders worden verkozen voor een onbepaalde termijn (art.11) en zij oefenen hun mandaat 
kosteloos uit (art.10).

Artikel 15 van de statuten van De Poort vzw bepaalt: “De algemene vergadering is samengesteld uit 
alle leden. ……  
Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Minstens drie vierde van de gemeenten of OCMW’s in het werkingsgebied van het sociaal 
verhuurkantoor is stemgerechtigd betrokken in de algemene vergadering.”

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

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 39 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag meegedeeld na punt 21 luidt als volgt:

Bestuurder
MADDENS Wout         21 ja stemmen 06 nee stemmen 11 onthoudingen
VERHENNE Franceska   16 ja stemmen 14 nee stemmen 08 onthoudingen   
1 ongeldige stem

Vertegenwoordiger algemene vergadering
VERHENNE Franceska    15 ja stemmen 16 nee stemmen 07 onthoudingen
WAELKENS Catherine 22 ja stemmen 06 nee stemmen 10 onthoudingen
1 ongeldige stem

Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering
DEPUYDT Christine  15 ja stemmen 16 nee stemmen 07 onthoudingen
VEYS Maxim          21 ja stemmen 06 nee stemmen 11 onthoudingen
1 ongeldige stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Wout Maddens voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van De 
Poort vzw voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van 
de gemeenteraad in 2019.

Punt 2
Mevrouw Catherine Waelkens aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer Maxim Veys als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Poort vzw voor een 
periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2019.

Bijlagen
 Gecoordineerde statuten neergelegd mei 2014 (2).pdf
 GR07-07-2014-De Poort-samenwerkingsOVK.pdf
 verslag alg vergadering 12 maart 2014.doc

3 - 2015_GR_00046 - VZW Sportplus - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 2015_GR_00046 VZW Sportplus - Vervanging van een 
bestuurder - 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 Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
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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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 de heer Steve Vanneste, namens N-VA, voor te 
dragen als bestuurder van de VZW Sportplus. 
Per e-mail van 29 januari 2015 neemt de heer Steve Vanneste ontslag als bestuurder van de VZW 
Sportplus.

 

Argumentatie
Artikel 23 van de statuten van de VZW bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit maximum 
zeventien leden.
De gemeenteraad van de stad Kortrijk draagt maximum elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 
246, §1 van het Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de 
voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.
Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig 
ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Bijgevolg dient te worden voorzien in de vervanging van de heer Steve Vanneste die ontslag nam als 
bestuurder van de VZW.
Per e-mail van 25 februari 2015 geeft de fractie N-VA aan de heer Steve Vanneste te willen 
vervangen door de heer Steven Lecluyse.

 

Juridische grond
Statuten van de VZW, meer bepaald de artikelen 23 en 24.

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.
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Punt 1
De heer Steven Lecluyse voor te dragen als bestuurder voor de raad van bestuur van de 
VZW Sportplus, ter vervanging van de heer Steve Vanneste.

Bijlagen
 GR 01-07-2013 - Sportplus.pdf
 statuten sportplus.txt
 mail Steve Vanneste - 29-01-2015.pdf
 mail Kelly Detavernier - 25-02-2015.pdf

4 - 2015_GR_00051 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - statutenwijziging - Goedkeuren

4 2015_GR_00051 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 
statutenwijziging - 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 7 april 2014 besliste de gemeenteraad om de vzw ontmoetingscentra Kortrijk om te 
vormen tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. Tevens 
werden de statuten van deze EVA-vzw goedgekeurd.

Inmiddels werd het ontmoetingscentrum Sint-Paulus opgericht.

Argumentatie
De toetreding van het ontmoetingscentrum Sint-Paulus tot de vzw Ontmoetingscentra vereist een 
statutenwijziging.
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Het betreft in het bijzonder:

- artikel 6 betreffende de effectieve leden van de vereniging
Per ontmoetingscentrum worden door het lokale beheerscomité twee leden voorgedragen. Dit heeft 
voor gevolg dat er twee leden, m.n. deze afgevaardigd door ontmoetingscentrum Sint-Paulus, bij 
komen.

- artikel 19 betreffende het aantal stemmen in de algemene vergadering
Vermits er langs de zijde van de culturele sector twee leden en bijgevolg twee stemmen bij komen, 
moet de stad Kortrijk ook twee stemmen bij krijgen. Conform artikel 246 van het gemeentedecreet 
moet de stad immers steeds over de meerderheid van de stemmen beschikken in de algemene 
vergadering.

- artikel 22 betreffende de samenstelling van de raad van bestuur
Langs de zijde van de culturele sector komt er 1 bestuurslid bij, m.n. de voorzitter van het lokale 
beheerscomité. Dit heeft voor gevolg dat er ook een bestuurder langs de zijde van de stad Kortrijk 
moet bij komen. Conform artikel 246 van het gemeentedecreet draagt de stad immers steeds de 
meerderheid van de leden van de raad van bestuur voor.

- artikel 27 betreffende de delegatie aan de voorzitters van de lokale beheerscomités
Er wordt nu gesproken van negen lokale beheerscomités (i.p.v. voorheen acht).

Conform artikel 20 van de statuten moet elk voorstel tot statutenwijziging voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan 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
De aangepaste statuten van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren, waarvan de 
gecoördineerde tekst is opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 ontwerp nieuwe statuten vzw oc nav St Paulus gecoordineerd.doc
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19:29 De voorzitter schorst de zitting

19:47 De voorzitter opent de openbare 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 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 22 april 2014 heeft NV Janstoren (Foruminvest) hun aandelen (categorie A) in de NV Pandenfonds 
overgedragen aan het AGB SOK (aandeelhouder van alle aandelen categorie B). Ten gevolge hiervan 
is het AGB SOK enige aandeelhouder van de NV Pandenfonds. (Gemeenteraadsbeslissing dd. 10 juni 
2014 - 2014_GR_00147)

 

Artikel 646 Wetboek van vennootschappen bepaalt dat het in één hand verenigd zijn van alle 
aandelen niet tot gevolg heeft dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt 
ontbonden.  Het heeft echter wel tot gevolg dat indien binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder 
in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden werd, de enige aandeelhouder geacht wordt hoofdelijk 
borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle 
aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot 
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of 
van haar ontbinding.
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In het meerjarenbeleidsplan van het AGB SOK werd onder de hoofdactiviteit 6 vennootschappen, 
meer bepaald in item 6.1. vooropgesteld dat de statuten van de NV Pandenfonds moeten worden 
aangepast en dat het één aandeel (zonder stemrecht) zal worden overgedragen aan de BV Envisie, 
met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Mertens (General manager AGB SOK).

 

Bij deze beleidsdoelstelling wordt voorgesteld om de NV pandenfonds in stand te houden en verder 
te activeren met daarbij de volgende doelen :

 

A. Rollend fonds voor aan- en verkoop en verhuur van winkelpanden in het kernwinkelgebied ter 
bevordering van de revitalisering van het centrum.

De oorspronkelijke doelstelling van de NV Pandenfonds is momenteel in het kader van de 
revitalisering van de binnenstad nog steeds van toepassing. Zo kunnen winkelpanden aangekocht 
worden om deze na invulling met een huurder weer op de markt te zetten.  In die zin is de NV 
Pandenfonds geen eindbelegger maar zal het de panden na de functioneringsslag weer op de markt 
brengen.

 

B. Rollend fonds tot aankoop en ontwikkeling/renovatie van woningen en zogenaamde 
opportuniteiten die niet kaderen binnen een goedgekeurd project.

Naast de winkelpanden in de binnenstad beschikt het AGB SOK over de mogelijkheid om strategische 
of leegstaande en omgevingsstorende panden te verwerven en te renoveren of te vervangen door 
nieuwbouw. Indien dit geschiedt in het kader van een groter stads- of woonproject zal dit onder de 
algemene AGB SOK-vlag plaatsvinden. Indien het om losse locaties gaat, kunnen deze tijdelijk als 
vastgoed in de NV Pandenfonds gestald worden.

 

C. Patrimonium voor gronden/panden waar langlopende financieringscontracten spelen zoals 
erfpacht (Kop van Prado), grondhuur, voortdurend opstalrecht en dergelijke. Ook het opvangen van 
maatschappelijk vastgoed dat niet bij stad of OCMW zit, kan hieraan toegevoegd worden.

In het kader van de flexibilisering zullen als derde categorie in de NV Pandenfonds de moderne 
financieringsconstructies zoals CLT (Community Land Trust) / erfpacht / grondhuur ondergebracht 
kunnen worden. Ook eventuele noodsituaties zoals bij financieringsproblemen kunnen hierin 
opgevangen worden. In deze categorie betreft het dus altijd langlopende contracten met vastgoed 
als onderpand.

 

Argumentatie
Ten gevolge van de hierboven vermelde aanleiding dienen juridisch gezien de volgende beslissingen 
genomen te worden :
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1.           Goedkeuren wijziging A-aandelen (20.000) en B-aandelen (10.000) van de NV Pandenfonds 
in 1 A- aandeel en 29.999 B-aandelen. Goedkeuren wijzigen stemrecht 1 A-aandeel NV 
Pandenfonds naar geen stemrecht.

 

Het kapitaal van NV Pandenfonds bestaat uit aandelen van categorie A en aandelen van categorie B.  
Daar de reden van het onderscheid in de categorieën gewijzigd is, wordt er voorgesteld om alle 
aandelen B –aandelen te maken behalve 1 aandeel.  Met andere woorden dan bestaat het kapitaal 
uit 29.999 B –aandelen en 1 A – aandeel. Er wordt voorgesteld om de rechten van dit A –aandeel te 
wijzigen, meer bepaald dan wordt dit A-aandeel een aandeel zonder stemrecht.

Artikel 5 van de statuten bepaalt expliciet dat ingeval van overdracht de aandelen worden geacht te 
blijven behoren tot dezelfde categorie.

Artikel 560 Wetboek van Vennootschappen bepaalt daarentegen dat indien er verschillende soorten 
aandelen bestaan, de algemene vergadering (niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de 
statuten) hun rechten kan wijzigen of besluiten dat de aandelen van een bepaalde soort worden 
vervangen door die van een andere soort.

Ditzelfde artikel bepaalt dat de Raad van Bestuur (van NV Pandenfonds) dit op een omstandig 
verantwoorde wijze kan voorstellen aan de algemene vergadering.(cfr. wijzigen reden onderscheid 
categorie aandelen).

 

 

2.        Goedkeuren overeenkomst overdracht 1 aandeel categorie A van het AGB SOK aan de BV 
Envisie

 

Op heden is het AGB SOK enige aandeelhouder van de NV Pandenfonds.  Daar er conform artikel 646 
van het Wetboek van Vennootschappen binnen het jaar een nieuwe aandeelhouder dient bij te 
komen stelt de Raad van Bestuur van het AGB SOK voor om 1 aandeel categorie A zonder stemrecht 
over te dragen aan de BV Envisie, met zetel te Nederland, 2100 AB Heemstede, Postbus 70, met als 
vaste vertegenwoordiger de heer Ben Mertens, voor de prijs van 1 euro ( indien er slechts één 
aandeelhouder blijft dan wordt deze geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de 
vennootschap).

De overeenkomst tot overdracht van het aandeel wordt voorgelegd als bijlage.

 

 

3.           Goedkeuren aanduiden vertegenwoordiging van de aandeelhouders in de algemene 
vergadering van de NV Pandenfonds



22/120 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

In dit verband werden door de algemene vergadering van de NV Pandenfonds volgende voorstellen 
geformuleerd:

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds, na beraadslaging op voordracht van 
de A- aandeelhouder, om tot vertegenwoordiger van het A- aandeel van de vennootschap te 
benoemen : de BV Envisie, met zetel te Nederland, 2100 AB Heemstede, Postbus 70, met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Ben Mertens.

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds, na beraadslaging op voordracht van 
de B- aandeelhouder, eenparig om tot vertegenwoordiger van de B- aandelen van de vennootschap 
te benoemen : de heer Wout Maddens.

 

 

4.        Goedkeuren aanduiden externe vertegenwoordiging van de NV Pandenfonds

 In dit verband werd door de algemene vergadering van de NV Pandenfonds volgend voorstel 
geformuleerd:

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds, na beraadslaging,  om tot externe 
vertegenwoordiger van de vennootschap te benoemen : de heer Wout Maddens en de heer 
Rudolphe Scherpereel

 

 

5.        Goedkeuren wijzigen statuten

 

A)        Uitbreiden doel van de NV Pandenfonds

 In dit verband werd door de algemene vergadering van de NV Pandenfonds volgend voorstel 
geformuleerd.

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds om het doel zoals omschreven in 
artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt :

De vennootschap heeft tevens als doel als rollend fonds op te treden voor de aan- en verkoop en 
verhuur van winkelpanden in het kernwinkelgebied ter bevordering van de revitalisering van het 
centrum.  Daarnaast treedt de vennootschap op als rollend fonds voor aan- en verkoop en 
ontwikkeling/renovatie van woningen en zogenaamde opportuniteiten die niet kaderen binnen een 
goedgekeurd project.  De vennootschap functioneert als patrimonium voor gronden/panden waar 
langlopende financieringscontracten spelen zoals erfpacht, grondhuur, voortdurend opstalrecht,…  De 
vennootschap staat ook in voor het verwerven, beheren en exploiteren van maatschappelijk 
vastgoed.
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B)        Aanpassen samenstelling Raad van Bestuur

In dit verband werd door de algemene vergadering van de NV Pandenfonds volgend voorstel 
geformuleerd.

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds om de Raad van Bestuur van het 
Pandenfonds te verbreden en identiek in te vullen als de Raad van Bestuur van het AGB SOK, om zo 
een eenduidige en gelijktijdige besluitvorming mogelijk te maken. 

 

Ter zitting wordt een gewijzigde tekst voorgelegd van de statuten van de NV Pandenfonds.

 

 

6.        Goedkeuren aanduiden bestuurders in Raad van Bestuur van de NV Pandenfonds

In dit verband werd door de algemene vergadering van de NV Pandenfonds volgend voorstel 
geformuleerd.

Voorstel van de algemene vergadering van de NV Pandenfonds om de bestuurders van de Raad van 
Bestuur van het AGB SOK tot bestuurders van de Raad van Bestuur van de NV Pandenfonds te 
benoemen.  Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de NV Pandenfonds zal ook worden 
opgenomen door de heer Wout Maddens, voorzitter Raad van Bestuur AGB SOK.

 

De voorzitter schorst de zitting van 19u29 tot 19u47.

 

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming over het al dan niet uitstellen van het punt, zoals gewijzigd door 
het ter zitting neerleggen van aangepaste statuten, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan 
de uitslag luidt als volgt:
17 ja stemmen: S. Bral, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde,  C. Depuydt, P. Soens, 
R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. 
Seynaeve, I. Verschaete
21  nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,  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

Het punt wordt bijgevolg niet uitgesteld.
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De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het amendement van Groen betreffende artikel 
23 van de statuten, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
18 ja stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, 
P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. 
Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
21 nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, 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  

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

De raad gaat tenslotte over tot de stemming over het punt zelf, waaraan 39 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:
21 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, 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  
18 nee stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. 
Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De wijziging A-aandelen (20.000) en B-aandelen (10.000) van de NV Pandenfonds in 1 A- aandeel en 
29.999 B-aandelen goed te keuren. De wijziging stemrecht 1 A-aandeel NV Pandenfonds naar geen 
stemrecht goed te keuren.

Punt 2
De overeenkomst overdracht 1 A-aandeel zonder stemrecht van het AGB SOK aan de BV Envisie goed 
te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 3
De aanduiding van volgende vertegenwoordigers van de aandeelhouders voor de algemene 
vergadering NV Pandenfonds goed te keuren:

vertegenwoordiger A-aandelen: BV Envisie, met zetel te Nederland, 2100 AB Heemstede, Postbus 70 
met als vaste vertegenwoordiger Ben Mertens

vertegenwoordiger B-aandelen: Wout Maddens

Punt 4
De aanduiding van de volgende externe vertegenwoordigers van de NV Pandenfonds goed te keuren:

- Wout Maddens

- Rudolphe Scherpereel

Punt 5
De aangepaste statuten, in het bijzonder voor wat betreft de verruiming van het doel en de 
samenstelling van de raad van bestuur, goed te keuren zoals opgenomen in bijlage. 
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Punt 6
De aanduiding van de bestuurders in Raad van Bestuur van het AGB SOK tot bestuurders van de Raad 
van Bestuur van de NV Pandenfonds goed te keuren.

Bijlagen
 gecoordineerde tekst van de statuten.docx
 Overeenkomst overdracht aandelen.docx
 RvB AGB SOK 1 april.docx
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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 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Stadsmonitor beschrijft de ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. Het zijn de grootsteden 
Antwerpen en Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

 

Dit is de vijfde editie van de Stadsmonitor. Vorige edities dateren van 2004, 2006, 2008 en 2011. Met 
deze monitor beschikken de Vlaamse overheid en de steden over een instrument waarmee ze 
ontwikkelingen in de steden kunnen opvolgen. Aan de hand van indicatoren wordt nagegaan of de 
steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren.

Wat onder een leefbare en duurzame stad verstaan wordt, is gebaseerd op een gezamenlijk 
ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, waarbij zowat alle actoren die met stedelijkheid in 
Vlaanderen te maken hebben, werden betrokken.

 

De visie, de ca 200 indicatoren, de bijhorende data (ingedeeld in een 10-tal beleidsvelden) en de 
manier van werken zijn het meest uitgebreid en op een gebruiksvriendelijke manier te raadplegen op 
de website: www.stadsmonitor.be 
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Voor het eerst zijn de data ook in exelformaat downloadbaar.

Argumentatie
De stadsbesturen hebben in dat proces een bijzondere rol: ze zijn gelegitimeerd voor het algemene 
belang van vorige, huidige en toekomstige generaties in de stad. Ze hebben dan ook een bijzondere 
verantwoordelijkheid in de regie van de inspanningen van de overheidsactoren en van 
maatschappelijke actoren. De stadsmonitor is voor de stadsbesturen zelf ook een richtinggevend 
instrument om de eigen taken en bevoegdheden bij te sturen.

In dit kader leggen we de ‘stadsmonitor 2014’ voor aktename voor aan 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
Akte te nemen van de resultaten van de stadsmonitor 2014.

Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme

20:21 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
7 - 2015_GR_00052 - Kortrijkse Groothandelsmarkt (KGM) - Gebruik KGM – gebruiksovereenkomst – goedkeuring.

7 2015_GR_00052 Kortrijkse Groothandelsmarkt (KGM) - 
Gebruik KGM – gebruiksovereenkomst – 
goedkeuring.
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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
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Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Door organisaties van de meest uiteenlopende aard wordt aan de stad gevraagd de 
Kortrijkse Groothandelsmarkt ter beschikking te stellen voor het inrichten van de meest 
diverse activiteiten.  Conform artikel 371 van de Algemene Politieverordening kan het college 
van burgemeester en schepenen het gebruik van het marktcomplex “in bijzondere gevallen” 
voor een andere bestemming ter beschikking te stellen. Hierbij leggen we een model van 
gebruiksovereenkomst ter goedkeuring van de gemeenteraad voor. Op deze manier wordt 
bij een zelfde soort gebruik of activiteit dezelfde voorwaarden worden opgelegd. In de 
voorgestelde gebruiksovereenkomst wordt voorgesteld om in bepaalde gevallen een 
gebruiksvergoeding aan te rekenen. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Concreet wordt volgende voorgesteld:

1.    Afhankelijk van de georganiseerde activiteit , volgens onderstaande tabel, dient al dan 
niet een gebruiksvergoeding door de gebruiker betaald te worden.

Soort activiteit Gebruiksvergoeding

Niet commerciële activiteit 
georganiseerd ten gunste van 
een goed doel, door lokale 
vereniging of festiviteit zonder 
commercieel doel

 

Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend

Bijvoorbeeld: een aanvraag door de vzw 
Tinekesfeesten voor gebruik als shuttle-parking.

Andere niet-commerciële 
activiteit

Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend

Bijvoorbeeld: Aanvraag voor organisatie van een 
vinkenzetting, aanvraag voor gebruik overdekte hal 
voor indoortraining skatersclub, vraag voor gebruik als 
oefenterrein voor opleiding vrachtwagenchauffeur. 
Vraag voor gebruik als locatie voor offerfeest.

Commerciële activiteit Er wordt een gebruiksvergoeding van 150 euro per 
gebruiksdag aangerekend. De stad zal hiertoe een 
factuur aan de gebruiker/aanvrager overmaken.

Bijvoorbeeld: aanvraag door privéfirma voor organisatie 
personeelsfeest.
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2.    Afhankelijk van de georganiseerde activiteit, volgens onderstaande tabel, is het de 
gebruiker/aanvrager al dan niet toegestaan om inkomgeld en/of standgeld te vragen.

Soort activiteit Standgeld Inkomgeld

Niet-commerciële activiteit 
georganiseerd  ten gunste 
van een goed doel, door een 
lokale vereniging of een 
festiviteit zonder 
commercieel doel.

 

Beperkt standgeld.

 

De hoogte van het standgeld 
dient beperkt te worden tot 
het dekken van de kosten 
van de organisatie.

Bijvoorbeeld: vraag tot 
organisatie van een bal.

Er mag inkomgeld gevraagd 
worden

Andere Niet-commerciële 
activiteit

Beperkt standgeld

 

De hoogte van het standgeld 
dient beperkt te worden tot 
het dekken van de kosten 
van de organisatie van de 
activiteit.

Bijvoorbeeld: vraag voor 
oldtimer-expo.

Er mag geen inkomgeld 
gevraagd worden.

Commerciële activiteit Er mag onbeperkt standgeld 
gevraagd worden

Bijvoorbeeld: aanvraag voor 
organsiatie rommelmarkt.

Er mag geen inkomgeld 
gevraagd worden.

 

3.    Andere relevante bepalingen uit de gebruiksovereenkomst:

a.    In acht nemen van veiligheidsvoorschriften

b.    Eventuele beschadigingen zullen aangerekend worden

c.    De stad wordt ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid

d.    De gebruiker verbindt er zich toe de nodige verzekeringscontracten af te sluiten.

e.    De gebruiker verbindt er zich toe om de ruimte achter te laten in de staat zoals ze zich 
bevond.
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f.     Nadeel opgelopen door de gebruiker kunnen niet verhaald worden op de stad.

g.    De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe overlast en burenhinder te voorkomen.

 

Argumentatie
De organisatie van de meest diverse activiteiten kaderen in het Plan Nieuw Kortrijk

Punt 9: Een stad met veel goesting en ambiance

Het komt aan de gemeenteraad toe om het model van gebruiksovereenkomst waarin de 
verschillende situaties zijn opgenomen, vast te stellen.
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
Onderstaand model van overeenkomst goed te keuren, voor het gebruik van de Groothandelsmarkt.

 

 

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST 

 

Tussen enerzijds ......................................................... en anderzijds het Stadsbestuur van Kortrijk.

 

Tussen de ondergetekenden:

1.  Partij enerzijds, zijnde ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
hierna genoemd ‘de gebruiker’;

2.  Partij anderzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heren Vincent VAN QUICKENBORNE, burgemeester en 
Geert HILLAERT, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid, in uitvoering van artikel honderd 
tweeëntachtig van het gemeentedecreet,
hierna genoemd ‘de stad’;

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1      De stad geeft in gebruik aan de gebruiker, die aanvaardt, de Markthal en/of parking van de 
Kortrijkse Groothandelsmarkt, gelegen te 8501 Kortrijk - Heule, Vier Linden 1 
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Artikel 2      Voorbeschreven ruimte wordt door de stad per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan de 
gebruiker op ..................................(datum ingebruikgave + eventueel uurschema)/ van .............. tot............ 
(periode ingebruikgave), zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.

Artikel 3      De ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel de ruimte te gebruiken voor 
................................................................................................(omschrijving activiteit).

Artikel 4      Afhankelijk van de georganiseerde activiteit, zie onderstaande tabel, dient al dan niet een 
gebruiksvergoeding door de gebruiker betaald te worden.

Soort activiteit gebruiksvergoeding

niet-commerciële activiteit
georganiseerd ten gunste van 
een goed doel, door een lokale 
vereniging of een festiviteit 
zonder commercieel doel

er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend

andere niet-commerciële 
activiteit

er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend

commerciële activiteit er wordt een gebruiksvergoeding van € 150 per gebruiksdag aangerekend. De 
stad zal hiertoe een factuur aan de gebruiker overmaken.

Huidig gebruik vormt een niet-commerciële activiteit / niet-commerciële activiteit georganiseerd ten gunste 
van een goed doel, door een lokale vereniging of een festiviteit zonder commercieel doel / commerciële 
activiteit. De totale gebruiksvergoeding bedraagt aldus .......... EUR.

 

 

Artikel 5      Afhankelijk van de georganiseerde activiteit, zie onderstaande tabel, is het de gebruiker al dan niet 
toegestaan om inkomgeld en/of standgeld te vragen. 

Soort activiteit standgeld inkomgeld

niet-commerciële activiteit
georganiseerd ten gunste van 
een goed doel, door een lokale 
vereniging of een festiviteit 
zonder commercieel doel

beperkt standgeld,

de hoogte van het standgeld dient beperkt te 
worden tot het dekken van de kosten van de 
organisatie

er mag inkomgeld gevraagd worden

andere niet-commerciële 
activiteit

beperkt standgeld

De hoogte van het standgeld dient beperkt te 
worden tot het dekken van de kosten van de 
organisatie van de activiteit

er mag geen inkomgeld gevraagd 
worden

commerciële activiteit er mag onbeperkt standgeld gevraagd wordener mag geen inkomgeld gevraagd 
worden
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Huidig gebruik vormt een niet-commerciële activiteit / niet-commerciële activiteit georganiseerd ten gunste 
van een goed doel, door een lokale vereniging of een festiviteit zonder commercieel doel / commerciële 
activiteit. Er mag een beperkt/onbeperkt standgeld gevraagd worden. Er mag (geen) inkomgeld gevraagd 
worden (aanduiden wat van toepassing is).

Artikel 6      De gebruiker neemt er akte van en stemt er mede in dat er tijdens het gebruik ten allen tijde een 
vrije doorgang van minimum 4 m voor de hulpdiensten dient te zijn.

Artikel 7      De gebruiker neemt er akte van en stemt er mee in dat er naast de vrije doorgang voor de 
hulpdiensten eveneens een doorgang voor de voertuigen van huurders of eigenaars van een magazijn 
vrijgehouden moet worden. De huurders of eigenaars van een magazijn dienen ten allen tijde toegang tot hun 
goederen te hebben zonder dat zij door de activiteit van de gebruiker gehinderd worden.

Artikel 8      De gebruiker neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele beschadigingen aan de 
ruimte onmiddellijk aan de gebruiker zullen aangerekend worden.

De gebruiker verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke mogelijke schade 
aan de betreffende ruimte te voorkomen.

Artikel 9      De gebruiker stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, welke hun 
oorzaak vinden in de gebruikte ruimte of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, exclusief ten zijne laste zijn;

De stad wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende deze 
periode.

De gebruiker verbindt er zich in dit verband toe om alle nodige verzekeringscontracten waaronder een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten en hiervan afschrift voor te leggen aan de stad uiterlijk 1 
week voor aanvang van de activiteit. Voor de organisatie van niet-commerciële activiteiten voorziet de 
brandverzekering van de stad voor wat betreft het gebouw, een afstand van verhaal ten opzichte van de 
gebruiker, bij de organisatie van commerciële activiteiten dient de gebruiker zelf in te staan voor een 
brandverzekering voor de ruimte.

Artikel 10     De gebruiker verbindt er zich toe om zelf in te staan voor de volledige organisatie van de activiteit 
en het verkrijgen van de nodige toestemmingen/vergunningen voor de organisatie van de activiteit.

Artikel 11     De gebruiker verbindt er zich toe om tijdens de activiteit zelf in te staan voor de orde en netheid 
van de gebruikte ruimte.

Artikel 12     De gebruiker verbindt er zich toe om de ruimte achter te laten in de staat zoals ze zich bevond, 
volledig vrijgemaakt van alle vuil.

Artikel 13     Nadeel opgelopen door de gebruiker ingevolge enig welke beschadiging aan of diefstal van 
materiaal kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding door de stad. De stad wordt in dit 
verband dan ook volledig ontslagen van haar eigen aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover de gebruiker 
(bevrijdingsbeding).

Artikel 14     De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te nemen ten 
einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde infrastructuur overlast/burenhinder medebrengt. In dit 
verband dienen ondermeer de geldende geluidsnormen nageleefd te worden.

Artikel 15     De stad of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven ruimte om deze te 
bezichtigen.

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op
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Partij enerzijds,

 

Namens 

 

 

 

 

 

 

 

Partij anderzijds,

 

Namens het Stadsbestuur Kortrijk,

 

De Stadssecretaris       De Burgemeester

 

 

 

 

G. HILLAERT                V. VAN QUICKENBORNE

 

Catherine Waelkens

Kernadministratie

8 - 2015_GR_00060 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

8 2015_GR_00060 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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
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Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

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

De betreffende financiële reglementen Parko werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 15 december 2014 punt 9.

Argumentatie
Het stedelijk parkeerbeleid kadert in een ruimer mobiliteitsbeleid.
Parko verwijst naar de studie ‘vergelijkend parkeeronderzoek (periode 2007-2011-2012)’ en de 
beleidsmaatregelen in het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ dewelke mede als basis dient voor de voorgestelde 
parkeermaatregelen met name enerzijds de bestaande P Appel omwille van wegeniswerken tijdelijk 
verplaatsen naar de nieuwe locatie Havenkaai (P Haven) en anderzijds de buurtparkings – in dit geval 
P Dam - verder uitbouwen vnl. tbv bewoners.

De voorgestelde tarieven kaderen in de bestaande tariefstructuren en worden volledig 
overgenomen. Aan P Haven wordt hetzelfde tarief toegekend als de bestaande P Broeltorens vermits 
vnl. werknemers als langparkeerders van dit terrein gebruik zullen maken.  Aan buurtparking Dam 
wordt een identiek tarief toegekend als de bestaande buurtparkings St Amand, Nieuwstraat, ….

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

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

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
34 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, 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, F. Verhenne, A. Cnudde, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
4 onthoudingen:C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 augustus 2015 vast te stellen:

1.     Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

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

 1e Bewonerskaart

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

 2e Bewonerskaart

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

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

2.     Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

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

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

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

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone

Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

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

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

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

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

4.     Andere afgesloten parkings

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

 

4.1.1. Parkeertickets 

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

 P Veemarkt P Broeltorens

 P Schouwburg P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 2,00 € 1,50

Max 3u € 4,50 € 2,00

Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50

4.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 
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 P Veemarkt P Broeltorens

 P  Schouwburg P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 1,00 € 1,00

Max 3u € 2,50 € 1,50

Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

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

4.1.2 Parkeercheques

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

4.1.3 Reductietoestel (incl btw)

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

4.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW)

Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.  Het tarief 
bedraagt het dubbele van de tarieven vermeld onder 3.1.1. Parkeertickets.

4.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens

 P Veemarkt P Expo

  P Haven 

  Buurtparkings *

1 maand € 40,00 € 30,00

6 maand € 220,00 € 160,001e kaart

1 jaar € 400,00 € 300,00
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1 maand € 50,00 € 40,00

6 maand € 280,00 € 220,002e kaart

1 jaar € 550,00 € 400,00

* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Dam, Nieuwstraat, St-Denijsestraat.

4.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen incl. BTW P Schouwburg

P Veemarkt

P Broeltorens

P Haven

P Expo Kortrijk

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

Type 3 ma-zo 24u op 
24u

€ 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00

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

€ 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week 24u op 
24u

€ 35,00 € 25,00 n.v.t. € 40,00

Type 6 3d/week
tss 8u en 19u59

€ 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week 24u op 
24u

€ 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00

Type 8 ma-vr
tss 19u en 8u59 

€ 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo
tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.

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

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat

P Dam

P St-Amand

P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 40,00 n.v.t.
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Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 50,00 n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 60,00 € 40,00

4.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

4.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

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

4.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

4.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u

Daaropvolgende uren € 15,00/24u

4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

4.2.1. voor de parkeertickets:

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

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

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

4.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

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

4.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

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

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

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 
Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 9 opgeheven.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 Parko - DC 20150324 - Tijdelijke parking P Appel-Oost.pdf
 Parko - RvB 20130320 - Punt 3 bijlage - Vergelijkend parkeeronderzoek.pdf
 Parko - RvB 20150310 punt 8 - Tijdelijke P Appel-Oost en Buurtparking P Dam  Financiele en 

gebruikersreglementen.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein

9 - 2015_GR_00059 - Stedelijke ontwikkelingsstrategie - Studieopdracht voor het ontwikkelen van een vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie voor de stad Kortrijk - Voorwaarden en wijze van gunnen

9 2015_GR_00059 Stedelijke ontwikkelingsstrategie - 
Studieopdracht voor het ontwikkelen van 
een vernieuwende stedelijke 
ontwikkelingsstrategie voor de stad 
Kortrijk - 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; 
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mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad en de regio worden geconfronteerd met een stagnatie van het aantal inwoners en gezinnen. 
Dat maakt dat klassieke stadsvernieuwingsmodellen waarbij het zwaartepunt ligt bij residentiële 
ontwikkelingen niet langer het gepaste antwoord zijn op herontwikkelingsvraagstukken. De vraag op 
vlak van andere stedelijke programma’s zoals voorzieningen, handel en kantoren is relatief beperkt 
waardoor het vaak zoeken is naar een goede invulling van sites die vrijkomen. Ook op economisch 
vlak wijzigt het klimaat en is het zaak om ruimtelijke strategieën te ontwikkelen om hiermee om te 
gaan.

Argumentatie
De stad noch de regio hebben de antwoorden op deze uitdagingen waardoor er nood is aan het 
inwinnen van externe expertise. Dit gebeurt door middel van de studieopdracht “vernieuwende 
stedelijke ontwikkelingsstrategie”.

Het doel van de studieopdracht is tweeledig. De hoofdopdracht is het ontwikkelen van een 
vernieuwend stedelijk ontwikkelingsmodel dat robuust genoeg is om de hierboven geschetste 
uitdagingen op te vangen. Daarnaast moet de studieopdracht de partiële herziening van het 
ruimtelijk structuurplan van de stad voeden en een begeleidingstraject hiervoor uitzetten. De 
opdracht wordt meer in detail omschreven in deel 2 van het bestek in bijlage bij deze nota.

De opdracht wordt afgestemd op andere lopende processen waaronder het strategisch project 
Rekover en de workshopreeks met Jordi Farrando voor een aantal strategische locaties in de stad. 
Het is de bedoeling om de opdracht tegen het einde van dit jaar te finaliseren.

 

Juridische grond
Er wordt verwezen naar de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en verder naar de 
bepalingen van het bestek in bijlage.

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

Financiële informatie
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Automatisch ingetrokken

Financiële informatie
Te voorzien op IE15 0610-00 (Gebiedsontwikkeling) 2140000 (Plannen en studies). Raming 70.000 
euro incl. BTW.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
25 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,  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, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
13 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, 
R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop
 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden van de studieopdracht "het ontwikkelen van een vernieuwende stedelijke 
ontwikkelingsstrategie voor de stad Kortrijk" vast te stellen, zoals ze zijn opgegeven in het 
gelijknamige bestek waarbij de kosten voorlopig geraamd worden op 70.000 euro inclusief BTW.

Punt 2
Voor de studieopdracht voor "het ontwikkelen van een vernieuwende stedelijke 
ontwikkelingsstrategie voor de stad Kortrijk" te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking met de studiebureaus Architecture Workroom Brussels, SUM en Technum, als wijze 
van gunnen conform de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Bijlagen
 2015918_2015_03_27_Bestek - Model 3P.doc

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

10 - 2015_GR_00065 - Straatnaamgeving Trage Wegen - Naamgeving trage wegen in Bissegem, Marke, Aalbeke en Rollegem - Principiële goedkeuring

10 2015_GR_00065 Straatnaamgeving Trage Wegen - 
Naamgeving trage wegen in Bissegem, 
Marke, Aalbeke en Rollegem - Principiële 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Plan Nieuw Kortrijk: in Hoofdstuk 2, een stad die verjongt en vergroent, streeft de stadscoalitie naar 
nieuwe parken en groene verbindingen. In Hoofdstukken 5, 6 en 7 gaat veel aandacht naar veilige en 
leefbare schoolomgevingen, ruimte voor de zwakke weggebruikers en verkeersveiligheid. In hoofdstuk 
7 (een stad die beweegt, durft en verandert) wil Kortrijk een fietsstad worden. Deze doelstellingen 
liggen ook vervat in het bestaande Trage Wegenplan van Kortrijk.

De vzw Trage Wegen begeleidde de stad Kortrijk voor de opmaak van dat trage wegenplan. Dat plan 
werd afgewerkt in 2012 en voorgelegd op verkennende bespreking op het cbs van 28 augustus 2012. 
Eén van de actiedoelstellingen van dit trage wegenplan (hoofdtuk 9) is de naamgeving van trage 
wegen. Het belang van dergelijke actie kan moeilijk onderschat worden: de naamgeving én bebording 
is een belangrijke actie om het openbaar statuut van trage wegen te verdedigen, zowel voor trage 
wegen uit de Atlas der Buurtwegen, als voor feitelijke openbare trage wegen. Daarnaast is ze 
noodzakelijk om de schat aan trage wegen die Kortrijk herbergt te tonen aan en te laten gebruiken 
door de Kortrijkse inwoners en bezoekers.

Argumentatie
De bestaande studieopdracht van vzw trage wegen werd, conform de goedgekeurde overeenkomst 
tussen stad Kortrijk en vzw Trage Wegen, uitgebreid met het oog op het verder verfijnen van het 
trage wegenplan, met name specifiek voor de naamgeving en bebording van trage wegen (zie 
precedente nota). Hiervoor werd hetzelfde participatief proces doorlopen als voorzien in het bestek. In 
elke deelgemeente werd een werkgroep samengesteld, mét vertegenwoordiging van een lokaal lid van 
de naamgevingscommissie. De lokale werkgroepen van de diverse Kortrijkse deelgemeenten maakten, 
op basis van de eerdere inventarisatie trage wegen, voorstellen op voor naamgeving. Dit participatief 
proces vond plaats tussen december 2013 en november 2014, afhankelijk van de lokale dynamiek. 
Deze lokale voorstellen werden gebundeld naar de naamgevingscommissie gebracht voor advies. 

Daarnaast werden lokale terreinfiches opgemaakt met voorstellen voor bebording. Zowel de 
naamgeving als voorstellen voor bebording werden voorafgaandelijk afgetoetst bij de plaatselijke 
afdeling van de Boerenbond. Die gaat akkoord met de voorstellen tot naamgeving, aangezien het 
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naamgevingsproces zich enkel richt op bestaande trage wegen en niet op verdwenen of afgesloten 
trage wegen (knelpunten). Voor deze laatste vraagt de Boerenbond om samen met de stad een visie 
te ontwikkelen. De concrete bebordingsvoorstellen worden samen met de Boerenbond afgetoetst met 
het oog op een zo efficiënt mogelijke implementatie op het terrein. Uitgangspunten hierbij is zoveel 
mogelijk gebruik van bestaande palen en maximum 1 naamgevingsbord per weg. 

De naamgevingscommissie bestudeerde, in vergadering van 2 februari 2015, de voorstellen van lokale 
werkgroepen voor de namen van voetwegels/trage wegen in Bissegem, Marke, Aalbeke en 
Rollegem. In een tweede fase zullen de resterende deelgemeenten geadviseerd worden.

De commissie volgt in de meeste gevallen de lokale voorstellen; soms is een eigentijdse spelling 
voorgesteld of een kortere versie. De voorstellen zijn opgenomen in het beslissend gedeelte van deze 
nota.

Ten gevolge van een materiële fout werden de namen van de Trage wegen 15a1 en 15a2 
omgewisseld. Dit wordt ter zitting rechtgezet.

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

Advies
Straatnaamcommissie
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
op basis van de voorstellen van de lokale werkgroepen trage wegen en het advies van de 
Straatnamencommissie volgende nieuwe straatnamen principieel goed te keuren: 

In Bissegem

Trage weg 1b, verbinding tussen de wijk Schoonwater de Dappaardstraat: Schoonwaterpad

Trage weg 3b, verbinding tussen de Gullegemsesteenweg en de Tientjeswijk (Duivekotestraat): Zuster 
Pelagiepad

Trage weg 4c, verbinding tussen de Waterhoennest met Waterven: Stroperspad

Trage weg 5a, verbinding tussen de Jan Van Renessestraat en P.Benaultstraat en Jan devosstraat: 
Bissegembospad

Trage weg 5b, als verlengde van de Coolsaetstraat: Coolsaetpad

Trage weg 5c, tussen de Pyfferoenstraat en de Kerselarenstraat: Jagerpad

Trage weg 20b Steurenambachtstraat, verlengde van de Steurenambachtstraat

Trage weg 6a, tussen de Moorseelsestraat en de Guido Gezellelaan: Dispad

Trage weg 8b, langs de huidige tennisvelden tussen de Bissegemsestraat en de Heulsestraat: 
Ameyepad
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Trage weg 8c, tussen de Bissegemsestraat en de Heulsestraat: Biezenpad 

Trage weg 9a, tussen de Gullegemsesteenweg en Bissegemplaats: Minnekespad

Trage weg 10a, tussen de Hendrik Dewildestraat en de Meensesteenweg:Laakput 

Trage weg 10b: tussen de Sint-omaarstraat en de Gerbodelaan: Barakkenpad

Trage weg 10c: tussen de Pastoriekouter de de Kervoetweg: Pastoriepad 

Trage weg 11a, doorheen de Neerbeekvallei: Neerbeekpad 

Trage weg 12b, tusse de Driekerkenstraat en parking Rietput: Rietput-Zuid 

Trage weg 13a, tussen pazrking Rietput en de Neerbeekvallei: Neerbeek 

Trage weg 13b, doorsteek onder Rietputcenter tussen de Meensesteenweg en Parking Rietput: 
Rietput-Noord 

Trage weg 13c, tussen de Meensesteenweg over de Neerbeek tot aan parking Rietput: Portiunculapad

Trage weg 15b, tussen de Neerbeekstraat en de Leie:Kapel ter Leiepad 

Trage weg 16c, verlengde van de Wevelgemsevoetweg tot aan de Moraviëstraat: Tramspoorpad

Trage weg 18a, tussen de Zonnekestraat en de Kleine Bissegemsestraat: Ezelpad

 

In Marke

Trage weg 1b, tussen de Pontestraat en de Leie: Pontepad

Trage weg 8c, tussen de Rekkemsestraat en de Ernest Dewittestraat: Staggaardpad 

Trage weg 8d, tussen de Marktstraat en de Rekkemsestraat: Brouwerijpad

Trage weg 10b, tussen de Priester Socquetlaan en de Mercatorstraat: Kareelstuk 

Trage weg 10c, tussen de Preshoekstraat en de Vagevuurstraat: Stragierspadje.

Trage weg 12a, tussen de Rekkemsestraat en het Olympiadeplein: Sneukelpad.

Trage weg 12b, tussen het L.Bauwensplein en het Olympiadeplein: Kapoenpad.

Trage weg 14a, Tussen de parking Kleine Pontestraat/Hellestraat en weg 14b: Lazaretpad 

Trage weg 14b, tussen de Hellestraat en de Pontestraat: Koevoetpad 

Trage weg 14c, tussen de Kleine Pontestraat en de Dokter Vannestestraat: Van Clépad

Trage weg 14e, tussen de Pater Omer Devosstraat en het Markebekepad: Ciskespad 

Trage weg 17a, tussen de Torkonjestraat en de Verruestraat: Delacroixpad 
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Trage weg 18b, tussen Sperlekestraat en de Sint-Annastraat: Sperlekepad 

Trage weg 18c, tussen het Cisterciënzerplein en de Sint-Annastraat/Cannaertstraat: Cisterciënzerpad.

Weg 24b, tussen de Bosstraat en Sint-Anna: Kapellepad.

Weg 27b: tussen de Don Boscolaan en Sint-Anna: Pater Slangenpad.

Weg 28a: tussen de Don Boscolaan en ’t Helleke/Elsbospad: Chiropad.

In Aalbeke

Trage weg 1c, tussen de Malgrétoutstraat en de Luingnestraat: Vannestesvoetweg

Trage weg 4, tussen de Malgrétoutstraat en de Luingnestraat: Hospitaalbosweg

Trage weg 5b, tussen de Zevekotestraat en de Schorbeekstraat: Zevekotepad 

Trage weg 5c, tussen de Schorbeekstraat en de Malgrétoutstraat: Leperesvoetweg

Trage weg 7a, tussen de Doomanstraat en de Sterrestraat: Hogemolenpad 

Trage weg 7b, tussen de Doomanstraat en de Sterrebergstraat: Sterhoekpad 

Trage weg 8a, tussen de Brumierstraat en de Blauwkasteelstraat: Losfeldsvoetweg

Trage weg 15a1, tussen de Luingnestraat en de Kruisboomstraat: Schorbeekweg 

Trage weg 15a2 tussen de Luingnestraat en de Lampestraat: Steelandtsvoetweg 

Rollegem

Trage weg 21b1, tussen de Oude Aalbeeksestraat en de Aalbeeksestraat: Secretarispad 

Trage weg 21b2, tussen de Aalbeeksestraat en de Lanteweg: Fruitwegel

Trage weg 21b3, tussen de Rollegemkerkstraat en de Oude voetweg 31: Schoenlapperspad 

Trage weg 22, tussen de Schreiboomstraat en de Weimeerslaan: Wandelingpad

Trage weg 3, tussen de Weimeerslaan tot het Tulpenpark (wegje 23b): Weimeerspad

Trage weg 28c, tussen het Tramstatiepad en de Kwabrugstraat: Koekoekspad

Trage weg 30a, tussen de Rollegemseweg en de Munkendoornstraat: Suikerij

Trage weg 32, tussen de Munkendoornstraat en de Melleweg: Kruisstraatje
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(Doorniksesteenweg en Doornikserijksweg) 
: snelheidsbeperkingen -  gewestwegen - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de N50 zijn er de laatste jaren diverse stroken heraangelegd. Door deze heraanleg met onder 
andere smallere rijbanen, middenbermen, bredere fietspaden, …strookt het snelheidsbeeld en-visie 
niet meer altijd met de geldende snelheidsbeperkingen. De tijd is rijp om beide aspecten in 
overeenstemming te brengen. Daar waar er vroeger nog maximaal 70 km/u mocht, wordt het 50 
km/u (behalve t.h.v. Kooigem) en daar waar er 90 km/u mocht, wordt de snelheid verlaagd naar 
maximum 70 km/u.

Argumentatie
1) N50 ’t Hoge - Doorniksesteenweg (tss Schaapsdreef en R8/Colmar): snelheidsverlaging 70 km/u 
à 50 km/u 

Sedert de werken N50-President Kennedylaan geldt er op de as ’t Hoge –Doorniksesteenweg een 
snelheidsbeperking van 50 km/u (vanaf en binnen de bebouwde kom). Vòòr de werken was dit niet 
het geval en mocht er tussen rotonde ’t Hoge – Beneluxlaan (kmp. 58.6) en de R8/Colmar (kmp. 
59.8)) nog –weliswaar binnen de bebouwde kom – maximum 70 km/u gereden worden. De borden 
“70” werden langs de N50 gewoon niet meer terug aangebracht. 

De vraag of er nu “50” of “70” moest gelden als maximum toegelaten snelheid op dit grotendeels 
heraangelegd stuk van de N50 werd besproken in de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 
30.04.2013. Er werd besloten een meting te houden op drie locaties langs die as : t.h.v. brandweer, 
t.h.v. Xpo en t.h.v. Syntra West. Uit de resultaten bleek dat de 50 km/u praktisch overal wordt 
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nageleefd. De norm werd nipt overschreden in het niet heraangelegde deel t.h.v. de brandweer. In 
de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 27.08.2013 werd dan ook besloten om voor te stellen 
de huidige snelheidsbeperking van maximum 50 km/u te behouden. 

In de verkeerscommissie d.d. 25.11.2014 werd bovendien voorgesteld om, in navolging van de 
besprekingen in Gemeentelijke Begeleidings Commissie, gezien de vrij dichte bebouwing maar wel 
buiten de bebouwde kom ook 50 km/u in te voeren op ’t Hoge , tussen Schaapsdreef (watertoren) 
(kmp 58,15) en de rotonde Beneluxlaan (kmp 58.6). 

2) N50 Doornikserijksweg (tss Argendaalstraat en grens met Spiere (kruispunt Ijzeren Bareel): 
snelheidsverlaging 90 km/u à 70 km/u 

Bij de heraanleg van de Doornikserijksweg, tussen de Aubettestraat en de Perykelstraat, enkele jaren 
geleden, was er afgesproken dat de maximum snelheid binnen dit projectgebied 70 km/u (en op 
bepaalde stukken 50 km/u) zou bedragen. Naast nieuwe rioleringen werd het wegdek volledig 
vernieuwd. Er zijn twee asverschuivingen (komende van Kooigem) en meerdere verhoogde 
middengeleiders en oversteekplaatsen (voor fietsers). 

Momenteel geldt er op de N50, tussen de Perykelstraat en de Argendaalstraat (= een strook van ± 
500m), nog altijd een maximum snelheid van 90 km/u. Dit past niet meer binnen de heraanleg en we 
stellen dan ook voor om op dit wegvak (tussen kmp. 54.7 en 55.4) ook een snelheidsbeperking tot 
maximum 70 km/u in te voeren. 

Dit werd besproken in de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 25.11.2014.

Zeer recent, op 18.03.2015, werd in de Provinciale Commissie Verkeer, voorgesteld om, naar 
aanleiding van de huidige structurele onderhoudswerken op de N50, tussen Peryckelstraat en grens 
met Spiere (kruispunt Ijzeren Bareel) ook op dit 5 km lange stuk de maximum toegelaten snelheid te 
verlagen van 90km/u naar 70 km/u. Nu is er enkel ter hoogte van de dorpskom Kooigem al max. 70 
km/u. Samen met de onderhoudswerken worden er immers ook verhoogde middengeleiders 
voorzien ter hoogte van elke linksafslagstrook en ter hoogte van een fietsoversteek (nabij de Stock) 
en een voetgangersoversteek (ter hoogte van de Koninklijkestraat Kooigem). Op de stukken zonder 
zijwegen of oversteken wordt er overgegaan op een 2x1-rijstrook-regime zodat inhalen nog wel 
mogelijk maar toch beperkt zal zijn. Kort na de onderhoudswerken worden ook nog alle bushaltes 
heraangelegd als comfortabele bushavens met perron (buiten de rijweg).

Samenvatting

Samengevat komt het er dus op neer dat er op de volledige Doornikserijksweg (N50) nog maximum 
70 km/u zal mogen gereden worden, dit is tussen de grens met Spiere en de Schaapsdreef en dat er 
tussen de Schaapdreef en Kortrijk-centrum (’t Hoge – Doorniksesteenweg) op de N50 nog maximum 
50 km/u zal mogen (is nu reeds grotendeels zo).

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;
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- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

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

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

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Geen kosten voor de stad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband N50 (Doorniksesteenweg, ’t Hoge en Doornikserijksweg) : 
snelheidsbeperkingen als volgt vast te stellen: 

Artikel 1:  

§1. Op de N50 (’t Hoge –Doorniksesteenweg), tussen Schaapsdreef (kmp. 58.15) en R8/Colmar (kmp. 
59.8), wordt de maximum snelheid van 70 km/u verlaagd naar 50 km/u. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het weglaten van de 
borden C43 “70” tussen rotonde ’t Hoge – Beneluxlaan (kmp. 58.6) en R8/Colmar (kmp. 59.8) en door 
het aanbrengen van borden C43 “50” tussen de Schaapsdreef (kmp. 58.15) en rotonde ’t Hoge – 
Beneluxlaan (kmp. 58.6). Deze snelheidsverlaging wordt ook aangekondigd met voorsignalisatie C43 
“50”+”200m” ter hoogte van kmp. 57.95. 

Artikel 2:  

§1. Op de N50 (Doornikserijksweg), tussen de grens met Spiere (kmp. 49.97) en de Argendaalstraat 
(kmp. 55.4), wordt de maximum snelheid van 90 km/u verlaagd naar 70 km/u. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden C43 “70”.
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Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen
 vergaderverslagen verkeerscommissie.pdf

21:09 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
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R36 en de R8 - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het directiecomité van AGB Parko besliste op 24/09/13 om de bestaande laad/loszones te 
optimaliseren en deze om te vormen naar parkeerzones max. 30 min. In 2014 werd de binnenstad 
(zone binnen de R36) reeds uitgerust met P30-zones.

Een overheidsopdracht werd uitgeschreven t.b.v. het afsluiten van een raamcontract om de 
parkeerzones uit te rusten met sensoren en de verkeerssignalisatie aan te passen.
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In navolging van de reeds uitgevoerde werken in de binnenstad (fase 1) en de randgemeenten (fase 
2), volgt nu fase 3 : het gebied tussen de R36 en de R8. 

De locaties uit fase 3 zijn net zoals in fases 1 en 2 vastgelegd op basis van de huidige laad- en 
loszones. Tevens worden een aantal nieuwe locaties toegevoegd.

Argumentatie
Ter uitvoering hiervan dienen eveneens aanvullende verkeersreglementen voorgelegd aan de raad 
van bestuur van AGB Parko en door de gemeenteraad vastgesteld. In deze reglementen worden 
enerzijds de locaties van deze nieuwe zones vastgelegd en anderzijds de wijze waarop deze zones 
worden gesignaleerd. Naast de wettelijke signalisatie wordt aan iedere beginpaal een kleine infozuil 
bevestigd met informatie omtrent de exacte modaliteiten.

1. Modaliteiten (signalisatiewijze)

 De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig conform het 
parkeerbelastingreglement van maandag tot en met zaterdag van 09u tot 18u en in een deel 
van KOR1 van 09 tot 19u.

 De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.

 Elke zone wordt aangeduid d.m.v. een E9a beginbord met onderborden type V en (pijl) Xa en 
eenzelfde eindbord met onderbord (pijl) Xb.

 Er wordt voor vergunninghouders van een gemeentelijke parkeerkaart (i.c. bewoners), geen 
uitzondering gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren P30’.

De raad van bestuur van AGB Parko vraagt aan de gemeenteraad om het aanvullend 
verkeersreglement vast te stellen.

2. Locaties:

Locatie Aantal sensoren Zone/Vakken

Aalbeeksesteenweg 23a 2 Vakken

Aalbeeksesteenweg 42 1 Vakken

Aalbeeksesteenweg 58 1 Vakken

Beekstraat 5 1 Vakken

Beverlaai 1 2 Vakken

Beverlaai 73 3 Vakken

Beverlaai 75 4 Vakken

Brugsesteenweg 15 2 Vakken

Brugsesteenweg 76 2 Vakken

Burg Pyckestraat (OLV) 3 Vakken

Burg Pyckestraat (tov Legerstock) 2 Vakken
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Deerlijksestraat (kringloopwinkel) 5 Vakken

Diksmuidekaai 3 Vakken

Doorniksesteenweg 113 2 Vakken

Doornikseswijk (Bakkerij Hoornaert) 5 Vakken

Doornikseswijk (Slagerij Floryn) 3 Vakken

Doorniksewijk 3 2 Vakken

Doorniksewijk 76 1 Vakken

Filips van de Elzaslaan 118 2 Vakken

Filips van de Elzaslaan 18 2 Vakken

Filips van de Elzaslaan 87 2 Vakken

Gentsesteenweg 120 2 Vakken

Gentsesteenweg 94 2 Vakken

Groeningelaan 6 Vakken

Grote Markt Patria 3 Vakken

Hemelrijkstraat 2 (Marke) 2 Vakken

Hugo Verriestlaan 133 1 Vakken

Jan Breydellaan 48 2 Vakken

Loodwitstraat 55 2 Vakken

Loofstraat 2 1 Vakken

Loofstraat 41 1 Vakken

Loofstraat overkant nr 22 4 Vakken

Loofstraat overkant nr 30 3 Vakken

Magadalenastraat 19 2 Vakken

Meensesteenweg 359 (Bissegem) 1 Vakken

Meensesteenweg 64 2 Vakken

Minister De Taeyelaan 2 Vakken

Minister Vanden Peereboomlaan 86 3 Vakken

Moorseelsestraat 27 2 Vakken

Passionistenlaan Groeningheheem 7 Vakken

Pater Beckstraat 1 Vakken

Rijkswachtstraat 2 Vakken
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Schutterstraat 24 4 Vakken

Sint Denijsestraat 36 3 Vakken

Sint Maartenskerkhof 1 Vakken

Sint-Rochuslaan (Descaplant) 3 Vakken

Slachthuisstraat 27 1 Vakken

Ten Akkerdreef 101 1 Vakken

Ten Akkerdreef 27 2 Vakken

Vaartstraat 27 1 Vakken

Vierschaarstraat 6 2 Vakken

Wandelingstraat 48 2 Vakken

Zwevegemstraat 106 3 Vakken

Totaal aantal plaatsen 127 

 Ter zitting wordt voorgesteld om Ten Akkerdreef 27 in de lijst te schrappen, vermits de handelaar 
zelf geen vragende partij is.

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:

37 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, 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, F. Verhenne, A. 
Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. 
Seynaeve, I. Verschaete
2 onthoudingen: C. Matthieu, M. Vandemaele 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
het aanvullend regelement inzake de invoering van P30-zones zoals bepaald door de raad van 
Bestuur van AGB Parko d.d. 10 maart 2015 en bijgewerkt op 16 april 2015 goed te keuren, mits 
schrapping van Ten Akkerdreef 27, daar de handelaar zelf geen vragende partij is.

Bijlagen
 Parko - RvB 20150310 punt 4 - P30 zones fase 3 zoals bijgewerkt op 20150416.docx
 Aanvullend reglement voor de invoering van P30 bijgewerkt op 16.04.2015, zoals beslist door 

GR.docx
 Parko - RvB 20150310 punt 4 - P30 zones fase 3.pdf
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13 - 2015_GR_00067 - AGB Parko - Tijdelijke parking P Appel-Oost en buurtparking Dam - gebruikersreglement - Vaststellen

13 2015_GR_00067 AGB Parko - Tijdelijke parking P Appel-Oost 
en buurtparking Dam - 
gebruikersreglement - Vaststellen
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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stedelijk parkeerbeleid kadert in een ruimer mobiliteitsbeleid.
Parko verwijst naar de studie ‘vergelijkend parkeeronderzoek (periode 2007-2011-2012)’ en de 
beleidsmaatregelen in het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ dewelke mede als basis dient voor de voorgestelde 
parkeermaatregelen met name enerzijds de bestaande P Appel omwille van wegeniswerken tijdelijk 
verplaatsen naar de nieuwe locatie Havenkaai (P Haven) en anderzijds de buurtparkings – in dit geval 
P Dam - verder uitbouwen vnl. tbv bewoners.

 

 

 

 

Argumentatie
Naar aanleiding van deze nieuwe parkings dient een gebruikersreglement opgesteld te worden.

Het voorgestelde gebruikersreglement kadert in de gebruikersreglementen van de overige 
centrumparkings en is identiek aan het gebruikersreglement van parking P Broeltorens.
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Juridische grond
Volgensart. 242§4 van het gemeentedecreet stelt het autonoom gemeentebedrijf de 
tarievenentariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vast. Een AGB heft met 
andere woorden geen retributies maar factureert en int de verschuldigde tarieven op basis van 
financiële reglementen.

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:
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, 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, C. Matthieu, M. Vandemaele, I. Verschaete
15 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde,  C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het gebruikersreglement zoals goedgekeurd in de Raad van Bestuur van Parko d.d. 10 maart 2015 en 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
 Gebruikersreglement bovengrondse locaties.docx
 Parko - RvB 20150310 punt 8 - Tijdelijke P Appel-Oost en Buurtparking P Dam  Financiele en 

gebruikersreglementen.pdf
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Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Projecten

14 - 2015_GR_00061 - 2013/605 - Renovatie en herinrichting voormalig Euroshoppand tot nieuw museum : lot 2 - afwerking - Eindafrekening

14 2015_GR_00061 2013/605 - Renovatie en herinrichting 
voormalig Euroshoppand tot nieuw 
museum : lot 2 - afwerking - 
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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het nieuwe museum binnen het Plan Nieuw Kortrijk

Engagement 9 'een stad met veel goesting en ambiance'

Het nieuwe museum Texture op Overleie wordt een modern museum waarbij niet alleen de zuivere 
vlasteelt aan bod komt maar de socio-economische geschiedenis van de hele streek. Dit museum 
wordt een waardige opvolger van het Vasmuseum en een toeristische trekpleister. Er komt een visie 
en planning op korte en lange termijn (10 jaar en meer) waarbij men tijdig evalueert en zich aanpast 
aan trends, zodat het museum leeft en het aantal bezoekers op peil wordt gehouden. Met een 
kunstenhal komt er ook ruimte voor tentoonstellingen rond actuele en moderne kunst.

Argumentatie
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Deze nota presenteert u de eindafrekening van het lot 2 - afwerking alsook een definitief overzicht 
van de volledige eindafrekening van het museum Texture.

In zitting van 13 mei 2013 besliste het college om de werken voor het lot 2 'afwerking' betreffende 
de realisatie van het nieuwe mudeum in het voormalig Euroshoppand te gunnen aan de firma B & R - 
Bouw & Renovatie nv uit Rekkem tegen het gunningsbedrag van 667.910,27 euro (btw exclusief) 
ofwel 808.171,43 euro (btw 21% inclusief).

In zitting van 25 november keurde de gemeenteraad verrekening nr. 1 van min- en meerwerken 
goed, die sloot met een bedrag van 94.727,74 euro (inclusief 21% btw).
In deze verrekening werden een aantal supplementaire werken opgenomen zoals de bijkomende 
museale binnenwanden van de wonderkamer en de bijkomende afwerking met voorzetwanden van 
niveau +2 die de kroonzaal extra representativeit geeft i.f.v. potentiële verhuur en gebruik als 
tentoonstellingsruimte.

Volgend overzicht biedt een blik op de volledige lijst van supplementaire werken die noodzakelijk 
waren bij de realisatie van een museum dat volledig afgewerkt is ;

VERREKENING VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN 

in min

 /

in meer

 /

VERREKENING MIN- EN MEERWERKEN

minwerk

 art. 27.18.3 brandwerende behandeling liggers kelder : minprijs -2.007,62 euro (exclusief 
btw)

 art. 31.50 uittimmeren verhoogde inkomzone : minprijs -576,05 euro (exclusief btw)

 art. 41.18.3 voorzetwand in gipskartonplaten - 125mm : minprijs -1.223,95 euro (exclusief 
btw) 

 art. 41.18.5 toezichtsluiken kokers - Rf 1h : minprijs -7.225,00 euro (exclusief btw)

 art. 44.17.1 deurprofielen : aansluiting met lift : minprijs -315,00 euro (exclusief btw)

 art. 44.17.2 deurprofielen : aansluiting met andere vloerafwerkingen : minprijs -248,40 
euro (exclusief btw)

 art. 45.50.2 houten plinten - aangepaste hoogte en versneden volgens vorm van de 
traptreden : minprijs -364,50 euro (exclusief btw)

 art. 46.30.4 toezichtsluik in droge holtevloer : minprijs - 1.060,00 euro (exclusief btw)
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 art. 57.11.1 enkele binnendeur - Rf 1/2h - ZS - blad 83 x 201,5 cm : minprijs - 551,43 euro 
(exclusief btw)

 art. 57.11.2 enkele binnendeur - Rf 1/2h - ZS - blad 93 x 201,5 cm : minprijs -562,46 euro 
(exclusief btw)

 art. 57.51 : meerprijs elektrische sloten aan deuren met toegangscontrole : minprijs - 940,00 
euro (exclusief btw)

 art. 80.20.2 schilderwerk op enkele binnendeur type T1 - blad 83cm x 201,5cm : minprijs -
349,54 euro (exclusief btw)

 art. 80.20.3 schilderwerk op enkele binnendeur type T1 - blad 93cm x 201,5cm : minprijs -
178,27 euro (exclusief btw)

 art. 80.30.2 schilderen van handgreep op muur aan metalen binnentrap : minprijs -852,39 
euro (exclusief btw)

 art. 80.40.2 schilderwerk op wanden in gipskartonplaten : minprijs - 2.456,70 euro (exclusief 
btw)

 art. 80.40.5 schilderwerk op verlaagde plafonds - op bovenzijde bijkomend bekleed met MDF 
plaat : minprijs -221,60 euro

meerwerk

 supplementaire museale binnenwanden, meerprijs 29.732,01 euro (exclusief btw) (offerte 
7155-05)
Bij de uitwerking van het museale luik door Madoc scenografen werd geopteerd om de 
wonderkamer op niveau 0 eveneens uit te voeren in gelijkaardige wanden als voorzien voor 
de overige ruimtes (bureaus, balie, bistro, shop). Zo wordt het homogene aspect van deze 
ruimte bewaard. Daar de uitvoering van deze beglaasde houtskeletwanden reeds vervat zit in 
het lot 2 'afwerking' werd deze supplementaire uitvoering in dit lot opgenomen.

 supplementaire afwerking niveau +2 door middel van gipskarton voorzetwanden incl. 
plinten en schilderwerken, meerprijs 26.227,66 euro (exclusief btw) (offerte 7155-06)
In het oorspronkelijke concept was voorzien om niveau +2 onder de 'golden rooftop' niet 
specifiek af te werken. De aanblik zou industrieel worden met wanden uit metalen 
sandwichpaneel en een dak uit geprofileerde staalplaat, beide in een standaard witte kleur. 
Om deze ruimte een meer representatief karakter te geven voor tentoonstellingen en MICE 
activiteiten heeft noA.architecten hiervoor een voorstel uitgewerkt. Naast de goudkleurige 
steeldeckbeplating van het plafond (lot 1 ruwbouw) zijn er voorzetwanden geplaatst als 
bijkomende afwerking. Deze wanden werden afgewerkt met plinten en geschilderd.

 akoestische spuitpleister niveau 0 en niveau +1, meerprijs 47.766,23 euro (exclusief btw) 
(offerte 7155-12tris)
In het oorspronkelijke bestek waren geen akoestische maatregelen voorzien. Gezien er 
hoofdzakelijk harde materialen in de ruimtes op niveau 0 en +1 aanwezig waren, kreeg je een 
grote nagalmtijd met dus een vermiderd akoestisch comfort. Om hieraan te verhelpen 
werden de bestaande troggewelven op niveau 0 en niveau +1 volledig bespoten met 
akoestische spuitpleister.
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 uitslijpen en uitbreken bestaande tegels en herstellingen, meerprijs + 678,43 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-20)
In het basisdossier was de voorziene post ontoereikend om alle herstellingen aan de 
bestaande vloeren uit fabrieksdallen uit te voeren.

 verlaagde zone met uitneembare tegels in sanitair +2, meerprijs + 2.287,08 euro (exclusief 
btw) (offerte 7155-22)
Het sanitair op niveau 2 zat niet in het oorspronkelijke basisdossier.

 supplementaire OSB-plaat bij gipskartonwanden schatkamer, meerprijs + 5.042,26 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-25bis)
In de schatkamer is een supplementaire OSB-plaat aangebracht achter de gyproc afwerking, 
dit om nu en in de toekomst gemakkelijk zaken aan de wanden te kunnen bevestigen.

 aanpassingen inkomzone, meerprijs 1.506,90 euro (exclusief btw) (offerte 7155-26)
Voor de inkomzone is een hellend vlak uitgewerkt om de overgang niveau buiten - niveau 
binnen te overbruggen (toegankelijkheid). Hiervoor werd een deel van de 
bestaande bevloering uitgebroken, werd er een hellende chape geplaatst, werd een 
bovenplaat in OSB aangebracht ter bevestiging van de vloermat en werd de schuifdeurrail 
ingewerkt. 

 aanpassingen radars schuifdeur inkom, meerprijs + 1.342,22 euro (exclusief btw) (offerte 
7155-27)
Omwille van de gewijzigde reglementering in verband met veiligheid tussen datum 
aanbesteding en datum uitvoering is er een supplementaire kost voor reglementaire 
lasersensoren met radars voor de inkomschuifdeur.

 schilderen van opvuldelen tussen stalen ligger en booggewelven, meerprijs + 3.424,00 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-31)
In functie van een mooie afwerking zijn de bogen tussen de stalen liggers en de 
booggewelven op niveau 0 en niveau +1 geschilderd in een schaduwkleur. Deze uitvoering 
was niet voorzien in het basisbestek.

 leveren en plaatsen van Japanse wanden en gordijnen, meerprijs + 13.734,45 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-33)
Omwille van inkijk naar en door de achterliggende flats zijn op niveau +1 voor alle ramen 
Japanse wanden aangebracht. Verder zijn er zware gordijnen aangebracht in het sas cafetaria 
en ter afscheiding van een zone achter de bar die zowel een visuele en akoestische 
meerwaarde bieden alsook dienen als tochthinder in het inkomsas.

 vervaardigen van een lang hellend vlak voor de bistro, meerprijs + 3.905,72 euro (exclusief 
btw) (offerte 7155-34)
Daar het museumplein niet grondig werd aangepakt is er een groot niveauverschil tussen 
plein en bistro. Om dit te overbruggen werd er een hellend vlak gemaakt met een houten 
onderconstructie en een draagvlak uit multiplex. De zijwangen zijn verder afgewerkt met 
gelakte staalplaat. Het bovenvlak is afgewerkt met een gegalvaniseerde antislip staalplaat.

 maken van toezichtsluiken, meeprijs + 650,80 euro (exclusief btw) (offerte 7155-35)
In functie van de bereikbaarheid van bepaalde technieken zijn er 2 supplementaire 
toezichtsluiken gemaakt. 
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 supplementair isoleren van afvoerleidingen regenwater niveau +2, meerprijs 2.178,45 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-36)
In functie van condensatie op de regenwaterafvoeren en gezien deze zich nu achter een 
voorzetwand bevinden, werden deze veiligheidshalve geïsoleerd.  

 verrekening bijkomend sanitair niveau +2, meerprijs 11.304,71 euro (exclusief btw) (offerte 
7155-40)
Dit betreft het leveren en plaatsen van lichte wanden uit gipskarton, verlaagde plafonds, 
binnendeuren, betegeling en faience voor de bijkomende sanitaire ruimte op niveau +2.

 uitdikken inkomzones museum en bistro in functie van dunnere inkommat, 
klinkerbakdeksels binnentuin, metselwerken en brandwerend plafond gastellerlokaal, 
meerprijs, meerprijs  2.458,65 euro (exclusief btw) (offerte 7155-43) 

 diverse aanpassingen binnen- en buitendeuren, meerprijs 1.345,97 euro (exclusief btw) 
(offerte 7155-45)
Dit betreft het leveren en plaatsen van 2 bijkomende deurpompen, het vervangen van het 
deurkader tussen bistro en museum i.f.v. inwerking bijkomende toegangscontrole en de 
plaatsing van 3 buitendeurbuffers.

 leveren en plaatsen van doorvalbeveiliging raam aan binnentrap, meerprijs 147,98 euro 
(exclusief btw) (offerte 7155-46)
Gezien het oorspronkelijke gevelraam niet werd dichtgemetst maar behouden was een 
doorvalbeveiliging ter hoogte van de binnentrap noodzakelijk.

 aanpassing trekker buitendeur bistro, meerprijs 1.026,38 euro (exclusief btw) (offerte 
7155-47)
Gezien de houten trekkers van de buitendeur bistro te dicht stonden bij de deuraanslag 
werden de bevestigingen aangepast.

 bijplaatsen en programmeren I/O - module voor warmeluchtgordijn via de binnenradar, 
meerprijs + 596,25 euro (exclusief btw) (offerte 7155-51)
De sturing van het warmeluchtgordijn in het inkomsas is afgestemd op het openen en sluiten 
van de buitendeur. 

 uitbreiding rail ovegordijnen, meerprijs +650,00 euro (exclusief btw) (offerte 7155-52)
Om een goed tochtwerend sas te maken ter hoogte van de inkom bistro is de bevestigingsrail 
langer geworden.

 brandwerende afwerking tussen stalen liggers en geprofileerde dakplaat verdieping +2, 
meerprijs  + 5.248,96 euro (exclusief btw) (offerte 7155-54)
In functie van brandcompartimentering zijn de open zones tussen de geprofileerde dakplaat 
en de onderliggende stalen ligger zorgvuldig en verzorgd opgestopt. De passtukken dienden 
hiervoor verzaagd op maat van de cannelure en nadien proper opgekit en opgeschilderd. Dit 
werk was niet opgenomen in het basisdossier.

 lichte scheidingswanden incl. afwerking in meer, meerprijs + 4.817,04 euro (exclusief btw) 
(offerte 7155-55)
Op verdieping +2 waren iets meer lichte scheidingswanden uit gipskarton dan voorzien. 
Plaatselijk werden verstevigingen in MDF aangebracht in functie van ophanging van de 
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grijparmen van het rolstoeltoegankelijk toilet. De scheidingswanden in meer zijn eveneens 
geschilderd.

 koepelbekledingen verdieping 2, meerprijs + 575,80 euro (exclusief btw)

 reinigen kelder, meerprijs + 3.537,30 euro (exclusief btw)
Op vraag van de bistro uitbater werd de kelder grondig gereinigd ter hoogte van hun 
opslagruimte.

 leveren en plaatsen van anti-vuilmatten, meerprijs + 4.274,41 euro (exclusief btw)
Dit betreft het leveren en plaatsen van goede anti-vuilmatten in de inkomsassen van 
museum en bistro. Op de antivuilmatten zit er een onderhoudscontract voor een periode van 
2 jaar waarbij de matten om de 28 dagen worden weggenomen, gereinigd en vervangen.

 brugjes verhoogde vloer in meer, meerprijs + 3.293,50 euro (exclusief btw)
In functie van de luchtkanalen onder de verhoogde vloer dienden meer 'brugjes' van 120 cm 
en groter gemaakt te worden over de kanalen. Een standaardraster voor de verhoogde vloer 
is immers 60 x 60 cm.

De totale eindafrekening doet zich voor als volgt :

 (btw exclusief)

GUNNINGSBEDRAG 667.910,27 euro

VERREKENING VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN  

vermoedelijke hoeveelheden in min - 0,00 euro

vermoedelijke hoeveelheden in meer + 0,00 euro

VERREKENING MIN- EN MEERWERKEN  

minwerken - 19.132,91 euro

meerwerken + 177.788,16 euro

TOTAAL 826.565,52 euro

HERZIENINGEN -816,61 euro

EINDAFREKENING 825.748,91 euro

De eindafrekening voor lot 2 afwerking sluit met een bedrag van 825.748,91 euro (btw exclusief) 
ofwel 999.156,18 euro (inclusief 21% btw). Het aandeel van min- en meerwerken bedraagt 
158.655,25 euro (btw exclusief) en is een afwijking van 23,75 % ten opzichte van het gunningsbedrag.

In onderstaande tabel vindt u het volledige definitieve financiële overzicht voor de realisatie van 
museum Texture (bedragen inclusief 21 % btw):

 GUNNING VERREKENING HERZIENING EINDAFREKENING

WERKEN / LEVERINGEN     
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LOT 1 RUWBOUW
€ 

1.308.424,67
€ 128.568,15 - € 2.235,78 € 1.434.757,04

LOT 2 AFWERKING € 808.171,43 € 191.972,85 - € 988,10 € 999.156,18

LOT 3 HVAC EN SANITAIR € 747.736,25 € 44.689,75 € 4.246,39 € 796.672,39

LOT 4 LIFT € 43.439,00   € 43.439,00

LOT 5 ELEKTRICITEIT € 479.403,94 € 33.352,84 € 8,78 € 512.765,57

LOT 6 CONSTRUCTIE € 428.099,21 € 41.960,38  € 470.059,59

LOT 7 MULTIMEDIA € 220.443,85 € -16.310,80  € 204.133,05

LOT 8 AUDIOVISUELE CREATIES € 183.254,50 € -26.620,00  € 156.634,50

LOT 10 VAST MEUBILAIR € 188.912,27 € 24.351,84  € 213.264,11

LOT 11 LOS MEUBILAIR € 6.632,01   € 6.632,01

LOT 11 BIJBESTELLING LOS MEUBILAIR € 3.542,88   € 3.403,73

VINTAGE MEUBILAIR BISTRO € 7.568,00   € 7.568,00

MUSEUMPLEIN € 50.000,00   € 50.000,00

EXTRA VERLICHTING KROONZAAL € 14.784,87   € 14.784,87

DIENSTEN     

ERELOON NOA-MADOC € 185.000,00 € 349.975,01  € 534.975,01

ONKOSTENVERGOEDING WEDSTRIJD € 14.520,00   € 14.520,00

ERELOON EPB € 5.747,50   € 5.747,50

ERELOON GRAFIEK € 7.260,00   € 7.260,00

ERELOON RESEARCH / REDACTIE € 39.325,00   € 39.325,00

ERELOON SOCLAGE € 12.100,00   € 12.100,00

ERELOON TOEGANKELIJKHEIDSADVIES € 847,00   € 847,00

ERELOON SIGNALISATIE € 4.204,75   € 4.204,75

ERELOON GRAVEREN DRUKKNOPPEN € 771,38   € 771,38

ERELOON NAZORG € 3.500,00   € 3.500,00

DIVERSE     

PUBLICATIE CONCESSIE BISTRO € 1.585,18   € 1.585,18

NUTSVOORZIENINGEN     
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WATERAANSLUITING € 2.644,76   € 2.644,76

WEGNAME ELEKTRISCHE AANSLUITING € 1.143,18   € 1.143,18

NIEUWE NUTSAANSLUITINGEN € 20.899,74   € 20.899,74

ALGEMEEN TOTAAL € 5.562.932,68

Het algemeen eindtotaal sluit met een bedrag van 5.562.932,68 euro (inclusief 21% btw). Dit is in 
totaal 268.412,68 euro meer ten opzichte van het oorspronkelijk voorziene budget van 5.294.520,00 
euro (B.U. werken 5.050.000,00 euro + B.U. ereloon 199.520,00 euro + museumplein 45.000,00 
euro). Een deel van deze meerkost nl. 100.000,00 euro voor de uitgaven in verband met de bistro is 
echter 'budgetneutraal' daar dit in de meerjarenbegroting gecompenseerd wordt door de 
maandelijkse inkomsten van de concessie (1.600,00 euro per maand exclusief btw). Hiermee 
rekening houdend betekent dit nog een meeruitgave van 168.412,68 euro. Dit betekent een 
afwijking van slechts 3,12% in meer ten opzichte van het voorziene budget wat gezien de schaal en 
complexiteit van deze werf een verantwoord resultaat is.

In ruil voor deze bijkomende uitgave is er bovendien veel toegevoegde waarde aan uitrusting en 
afwerking voor het museum. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van supplementaire ingrepen 
die oorspronkelijk niet in het basis ontwerpdossier van noA-Madoc waren voorzien (bedragen 
inclusief 21% btw) ;

 aanpassingen steeldeck verdieping +2 : extra perforatie en cannelurevulling (akoestische 
kwaliteit) + extra esthetische goudkleurige laklaag (+ 38.274,80 euro)

 aanpassingen luifel : afwerking met randboordplaat + extra afwerking met poederlak in 
plaats van gegalvaniseerd staal (+ 12.136,00 euro)

 extra akoestische spuitpleister op niveau 0 en niveau +1 (+ 62.961,73 euro) ter beperking van 
de nagalmtijd in de ruimtes

 extra OSB-plaat in de schatkamer onder de gyproc afwerkingsplaat om gemakkelijk zaken aan 
de wand te kunnen bevestigen in functie van de tentoonstelling (+ 6.101,13 euro)

 extra gordijnen in de bistro en zonwering ter voorkoming van inkijk door de buren (+ 
16.724,14 euro)

 extra voorzetwand op verdieping +2 ter afwerking van de naakte industriële 
afwerkingspanelen (+ 37.881,59 euro)

 extra sanitair op verdieping +2 (+ 18.259,43 euro)

 verwarming en sanitair bistro (+ 30.093,12 euro)

 barmeubel en los meubilair bistro (+ 37.301,05 euro)

 2 vitrines schatkamer (+ 50.000,00 euro)

 extra bureaustoelen en vergaderstoelen atelier (+ 3.542,88 euro)

 bijkomende spots in de kroonzaal (+ 14.784,87 euro)
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Er waren ook een aantal zuivere meerwerken die onvoldoende konden geanticipeerd worden bij 
opmaak van het ontwerpdossier. Daarnaast stijgt het ereloon van de architect evenredig met de 
uitgave, gezien hier ook bijkomende studiekosten mee gepaard gaan. Deze meerwerken en erelonen 
zijn echter gecompenseerd door minwerken en verschuivingen gedurende de uitvoering, een 
evenwichtsoefening die gedurende het uitvoeringsproces constant werd bewaakt om de uitgaven te 
beperken. De totale meerkost van 268.412,68 euro in de eindafrekening is dus besteed aan 
supplementaire zaken die een meerwaarde hebben gebracht aan het museum en die noodzakelijk 
waren voor de goede werking ervan en die vroeg of laat toch op de wensenlijst zouden zijn gekomen. 
We zijn ervan overtuigd een volledig afgewerkt museum te hebben afgeleverd dat voldoet aan de 
wensen van de museumexploitant en daarmee onze meest rechtstreekse klant : de 
museumbezoeker !

Juridische grond
De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 7 en 8. 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in bijlage bij voormeld besluit van 26 
september, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Investeringsenveloppe IE-09 / actie 09.06.04 / item 0700-00 / artikel 2210507

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in verband met de werken voor het lot 2 afwerking betreffende de realisatie van het nieuwe museum 
in het voormalig Euroshoppand, de eindafrekening opgemaakt door de firma B&R - Bouw & 
Renovatie, Lauwestraat 71 in 8930 Rekkem en nagezien en correct bevonden door ontwerper 
noA.architecten uit Brussel die sluit met een bedrag van 825.748,91 euro (exclusief btw) 
ofwel 999.156,18 euro (inclusief 21% btw), goed te keuren.

Bijlagen
 lot2_eindafrekening_B&amp;R.pdf
 offerte 7155-05.pdf
 offerte 7155-06.pdf
 offerte 7155-12.pdf
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 offerte 7155-20.pdf
 offerte 7155-22.pdf
 offerte 7155-25.pdf
 offerte 7155-26.pdf
 offerte 7155-27.pdf
 offerte 7155-31.pdf
 offerte 7155-33.pdf
 offerte 7155-34.pdf
 offerte 7155-35.pdf
 offerte 7155-36.pdf
 offerte 7155-40.pdf
 offerte 7155-43.pdf
 offerte 7155-45.pdf
 offerte 7155-46.pdf
 offerte 7155-47.pdf
 offerte 7155-51.pdf
 offerte 7155-52.pdf
 offerte 7155-54.pdf
 offerte 7155-55.pdf

21:38 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
15 - 2015_GR_00053 - 2015/901 - Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen

15 2015_GR_00053 2015/901 - Raamovereenkomst voor de 
periodieke keuring van brandblusmiddelen, 
herstellingen, hervullingen en leveringen 
van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar - 
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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, 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 Filiep Santy, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor 2012 werden de blusmiddelen in alle gebouwen eigendom van de stad en gebouwen waar 
stadspersoneel werkt jaarlijks gekeurd door de brandweer. Sinds 2012 levert de brandweer deze 
dienst niet langer.

In 2012 werd een eerste dossier opgestart om alle brandblusapparaten te inventariseren, nazicht te 
doen en wettelijk te keuren.

In 2013 werd een tweede dossier opgestart met als hoofddoel alle brandhaspels in de gebouwen in 
orde te stellen (uit dossier van 2012 bleek dit niet te voldoen). De uitvoering van dit dossier gebeurde 
in 2013 & 2014.

Op vandaag dringt een raamovereenkomst voor vier jaar zich aan om alle geïnventariseerde 
brandblusmiddelen jaarlijks te keuren en waar nodig herstellingen of hervullingen uit te voeren of 
nieuwe toestellen en bijhorigheden te leveren en plaatsen .

Argumentatie
De looptijd voor deze overeenkomst is vastgelegd op vier jaar en gaat in bij de betekening van de 
opdracht.

De kostprijs over 4 jaar gezien wordt geraamd op 118.350,00 euro exclusief btw

Budget exploitatie: 69.650,00 euro (exclusief btw)
Budget investering: 48.700,00 euro (exclusief btw)

De kostprijs per jaar wordt geraamd op 29.587,50 euro (exclusief btw):

budget exploitatie: 17.412,50 euro (exclusief btw) per jaar
Budget investering: 12.175,00 euro (exclusief btw) per jaar

Voor de aanstelling van een firma wordt gewerkt met gunningscriteria.

Naast kostprijs is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijke factor in dit dossier. 
Daarnaast worden ook 'dienst na verkoop' en maatschappelijk verantwoord ondernemen beoordeeld 
in de uiteindelijke keuze van firma.

 

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Kostprijs 50

2 Milieuvriendelijkheid & duurzaamheid 30

2.1 duurzaamheid - recuperatie afgekeurde toestellen 5
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2.2 duurzaamheid - levensduurte blusmiddelen minstens 20 jaar 5

2.3 milieuvriendelijkheid - gebruik van milieuvriendelijke producten 10

2.4 milieuvriendelijkheid - afstanden/wagens 10

3 Dienst na verkoop - opvolging & inventarisatie 10

4 Sociale overwegingen - maatschappelijk verantwoord ondernemen 10

   

 Totaal gewicht gunningscriteria 100

De directie bedrijfsvoering stelt voor om als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerte 
aanvraag.

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
-  IKA van 2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12 naar 2015/GBB-CBS/0119-01/2300000/IE-12 
(installaties, machines en uitrusting) voor aankoop nieuwe brandblussers: (12.175,00 euro excl.)
- Exploitatie (17.412,50 excl.) 2015/GBB-CBS/0119-01/6150004/IE-GEEN (Controle- en 
keuringsorganismen technisch materieel)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden voor de raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, 
herstellingen, hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar zoals beschreven in 
het bestek IDnr 2015/901, goed te keuren.
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Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag.

Punt 3
akkoord te gaan met een interne kredietaanpassing van 2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12 naar 
2015/GBB-CBS/0119-01/2300000/IE-12 (installaties, machines en uitrusting) voor aankoop nieuwe 
brandblussers: (12.175,00 euro exclusief).

Bijlagen
 2015901_2015_03_05_Bestek - Model 3P.doc
 2015901_Raming.xls

Servicepunt

16 - 2015_GR_00054 - 2015/720 -  Aankoop en levering van werkschoenen, werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen over een periode van 4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen

16 2015_GR_00054 2015/720 -  Aankoop en levering van 
werkschoenen, werkkledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen over een periode 
van 4 jaar - 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, 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 Filiep Santy, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
In het kader van een goede interne dienstverlening en kostenbesparing wenst de stad Kortrijk een 
raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop en levering van werkschoenen, non-signa kledij en 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor een periode van 4 jaar. Door een raamovereenkomst af te 
sluiten worden er gunstigere prijzen en voorwaarden bekomen.

Argumentatie
De stad Kortrijk is een aantrekkelijke werkgever die werkkledij (non-signa 125-tal medewerkers en 
signa een 200-tal), schoenen, pbm’s,… ter beschikking stelt aan een 325-tal medewerkers. De 
sleutelwoorden voor de outfits – dynamiek, comfort, veiligheid, uitstraling en duurzaamheid - 
bepalen het aankoopbeleid van de Stad Kortrijk.

Niet onbelangrijk hierbij is dat we verder bouwen op de huidige kledinglijnen qua kleur, look, 
comfort,…om zo tot 1 passend concept te komen. Wanneer de Kortrijkzaan zich in het straatbeeld 
begeeft is het voor hen herkenbaar wie medewerkers zijn van de stad Kortrijk aangezien deze 
mensen vaak een aanspreekpunt zijn voor de burgers. Op die herkenbare manier brengen we 
stadsmedewerkers dichter bij de mensen.

Daartoe werd een bestek met nr. 2015/720 opgemaakt door de directie bedrijfsvoering.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (lage veiligheidsschoenen heren), raming: 32.585,00 euro (exclusief btw) of 
39.427,85 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 2 (hoge veiligheidsschoen type loopschoen), raming: 8.878,40 euro (exclusief btw) of 
10.742,86 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 3 (hoge veiligheidsschoen type mechanische belasting), raming: 23.878,40 euro (exclusief 
btw) of 28.892,86 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 4 (veiligheidslaarzen), raming: 847,20 euro (exclusief btw) of 1.025,11 euro (inclusief 21% 
btw);
* Perceel 5 (veiligheidssandaal heren), raming: 8.345,68 euro (exclusief btw) of 10.098,27 euro 
(inclusief 21% btw);
* Perceel 6 (lage veiligheidsschoen dames), raming: 4.351,20 euro (exclusief btw) of 5.264,95 euro 
(inclusief 21% btw);
* Perceel 7 (veiligheidskuisklomp dames), raming: 9.938,40 euro (exclusief btw) of 12.025,46 euro 
(inclusief 21% btw);
* Perceel 8 (klomp voor redder zwembad - zonder verstevigde neus), raming: 957,60 euro (exclusief 
btw) of 1.158,70 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 9 (soepel schoeisel voor zwembadpersoneel), raming: 3.136,00 euro (exclusief btw) of 
3.794,56 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 10 (ceremonieschoenen), raming: 2.870,00 euro (exclusief btw) of 3.472,70 euro (inclusief 
21% btw);
* Perceel 11 (kettingzaagveilig schoeisel), raming: 8.064,00 euro (exclusief btw) of 9.757,44 euro 
(inclusief 21% btw);
* Perceel 12 (non-signa kledij), raming: 90.800,00 euro (exclusief btw) of 109.868,00 euro (inclusief 
21% btw);
* Perceel 13 (ceremoniekledij), raming: 23.486,00 euro (exclusief btw) of 28.418,06 euro (inclusief 
21% btw);
* Perceel 14 (kledij gemeenschapswachten), raming: 35.012,00 euro (exclusief btw) of 
42.364,52 euro (inclusief 21% btw);
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* Perceel 15 (persoonlijke beschermingsmiddelen), raming: 31.857,42 euro (exclusief btw) of 
38.547,48 euro (inclusief 21% btw);
* Perceel 16 (gehoorbescherming op maat), raming: 2.644,60 euro (exclusief btw) of 3.199,97 euro 
(inclusief 21% btw).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 287.651,90 euro (exclusief btw) of 
348.058,79 euro (inclusief 21% btw).

De directie bedrijfsvoering stelt daarom voor om een open offerteaanvraag op te starten voor de 
aankoop en levering van werkschoenen, non-signakledij en persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
een periode van vier jaar. De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking en zal 
dus nationaal en Europees bekend gemaakt worden. De huidige opdracht wordt gesloten door 
middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij alle voorwaarden in de 
raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.

Een aantal firma's hebben interesse getoond om voor de stad Kortrijk te leveren tijdens de Unizo 
info-avond en een aantal leveranciers hebben zich schriftelijk kandidaat gesteld. Wij stellen voor 
deze firma's en de huidige leveranciers via e-mail te informeren over de publicatie van de open 
opdracht. Je vindt de lijst van deze firma's in bijlage.

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

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 138.

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

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden voor de aankoop en levering van werkschoenen, non-signakledij en persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor de stad Kortrijk voor een periode van vier jaar vast te stellen zoals 
beschreven in het bestek 2015/720.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag

Bijlagen
 2015720_2015_03_10_Bestek - Model 3P.doc
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 2015720_Raming.xls
 W 12 04 eval test perceel 1 - lage schoenen heren.doc
 W 12 04 eval test perceel 2 - hoge loopschoenen heren.doc
 W 12 04 eval test perceel 3 - hoge schoenen mechanische belasting.doc
 W 12 04 eval test perceel 4 - laarzen.doc
 W 12 04 eval test perceel 5 - sandaal heren.doc
 W 12 04 eval test perceel 6 - lage schoenen dames.doc
 W 12 04 eval test perceel 7 - veiligheidskuisklomp.doc
 W 12 04 eval test perceel 8 - reddersklomp.doc
 W 12 04 eval test perceel 9 - soepel schoeisel voor zwembadpersoneel.doc
 W 12 04 eval test perceel 10 - ceremonieschoenen.doc
 W 12 04 eval test perceel 11 - kettingzaagveilig schoeisel.doc
 W 12 04 eval test perceel 12 - non-signakledij.doc
 W 12 04 eval test perceel 13 - ceremoniekledij.doc
 W 12 04 eval test perceel 14 - kledij gemeenschapswachten.doc
 W 12 04 eval test perceel 15 - PBM.doc
 W 12 04 eval test perceel 16 - persoonlijke gehoorbescherming.doc
 TE INFORMEREN FIRMAS _ DOSSIER 720.docx

An Vandersteene

Musea en Erfgoed

17 - 2015_GR_00045 - Straatnaamgeving - Vlaskaai en Vlashoek - Principiële goedkeuring

17 2015_GR_00045 Straatnaamgeving - Vlaskaai en Vlashoek - 
Principiële goedkeuring
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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, 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 Filiep Santy, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw bouwproject aan de Nijverheidskaai tussen de Noordstraat en de Gasstraat stelt zich 
een probleem van huisnummering. De oplossing bestaat erin aan dit gedeelte van de Nijverheidskaai 
een nieuwe naam toe te kennen. Tevens dient het stuk verbindingsweg tussen de Noordstraat en de 
Nijverheidskaai een naam te krijgen, om dezelfde reden.  De commissie bestudeerde, in de 
vergaderingen van 19 december 2014  en 2 februari 2015, voorstellen voor de naam van de straten.

Gelet op het voorgelegde projectplan en de vraag van de dienst burgerzaken inzake huisnummering, 
is het aangewezen daar twee straatnamen te voorzien. 

Hoewel de voorzijde van het project gelegen is aan de Nijverheidskaai, meldt de dienst Burgerzaken 
een probleem om daar huisnummers toe te kennen. De nummering van de huizen op de 
Nijverheidskaai start nu ten oosten van de Gasstraat. Men kan geen nummer toekennen kleiner dan 
1. Aangezien er op dit stuk van de Nijverheidskaai momenteel geen bewoning is, is een wijziging van 
de straatnaam wel een optie.

De commissie stelt dan ook voor dit stuk van  de Nijverheidskaai te herbenoemen en de naam 
"Vlaskaai" te geven.

Daarnaast wordt ook gevraagd een naam te voorzien voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat 
en de huidige Nijverheidskaai. Hiervoor stelt de commissie de naam "Vlashoek" voor.

Argumentatie
De Vlaskaai situeert zich momenteel ten westen van de Noordstraat. Op de Vlaskaai zijn momenteel 
geen adressen zodat hier geen probleem van huisnummering bestaat. M.a.w. de Vlaskaai kan zonder 
problemen verlengd worden tot aan de Gasstraat. Dit lost het probleem van huisnummering op en er 
moet geen nieuwe naam gezocht worden voor dit relatief korte stuk weg.

Daarnaast wordt ook gevraagd een naam te voorzien voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat 
en de huidige Nijverheidskaai. Ook hier zullen adressen komen. Het project ligt iets te ver af van de 
Noordstraat om deze naam te hanteren. De commissie stelt de naam VLASHOEK voor, naar analogie 
met de Vlaskaai en omdat de weg een hoek vormt.

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.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, het deel van de Nijverheidskaai vanaf de Vlaskaai tot aan de Gasstraat te 
herbenoemen als Vlaskaai.
 

Punt 2
Principieel, aan de nieuwe weg tussen de Noordstraat en de Nijverheidskaai de naam Vlashoek te 
geven.

Bijlagen
 20150202 verslag commissie straatnaamgeving.docx
 Vlaskaai + Vlashoek.docx
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18 2015_GR_00063 Straatnaamgeving - Nelson Mandelaplein - 
Principiële goedkeuring
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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, 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 Filiep Santy, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het nieuw aan te leggen evenementenplein op Kortrijk Weide moet een naam gekozen worden. 
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Reeds kort na het overlijden van Nelson Mandela in december 2013 werd door vanuit diverse zijden 
voorgesteld om de naam ‘Nelson mandelaplein’ te geven.

Intussen zijn de plannen voor het plein zo goed als klaar en kan de naam toegekend worden. De 
commissie voor straatnaamgeving heeft in vergadering van 19 januari 2014 het voorstel principieel 
positief geadviseerd, maar vraagt meer duidelijkheid over de indeling van Kortrijk Weide. Volgens de 
mededelingen vanuit de directie Ruimte zal Kortrijk Weide als één open ruimte ingericht worden en 
is het aangewezen hiervoor één naam toe te kennen.

Argumentatie
Nelson Rolihlahla Mandela ((Mvezo, 18 juli 1918 – Johannesburg, 5 december 2013) was een Zuid-
Afrikaans anti-apartheidsstrijder en politicus.

Vanaf 1944 was Mandela betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) tegen het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt 
en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij vrij en werd het ANC 
gelegaliseerd. Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de 
Vrede voor "hun inspanningen voor het vreedzaam einde van het apartheidsregime en het leggen 
van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika".

Bij de eerste vrije, niet-raciale verkiezingen in 1994 werd de op dat moment 75-jarige Mandela 
gekozen tot president van de Republiek Zuid-Afrika. In 1999 trad hij af. In Zuid-Afrika wordt hij 
beschouwd als de "Vader des Vaderlands". Zijn bijnaam was Madiba, de naam in zijn clan voor 
Thembu-koningen (bron: Wikipedia).

We stellen voor om het nieuwe evenementenplein op Kortrijk Weide de naam te geven : Nelson 
Mandelaplein.

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
Principieel, het nieuw aan te leggen evenementenplein op Kortrijk Weide de naam te geven: Nelson 
Mandelaplein.
 

Bijlagen
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 Nelson Mandelaplein.doc
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19 2015_GR_00050 Vzw Stedelijke Musea Kortrijk - 
Subsidieovereenkomst tussen de provincie 
West-Vlaanderen en Texture - Vaststellen
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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, 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 Filiep Santy, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beslissing

De provincie West-Vlaanderen heeft het erkende museum Texture opnieuw ingeschaald op regionaal 
niveau. De provincie sluit nu een subsidieovereenkomst af voor de basiswerking van het museum ter 
waarde van € 75.000 en een subsidieovereenkomst voor een participatieopdracht in de regio voor € 
15.000.

Subsidieovereenkomst 1: basiswerking

De Provincie West-Vlaanderen kent jaarlijks, binnen de perken van het budget, een vaste subsidie 
toe van € 75.000 aan Texture en dit onder meer ter versterking van de regionale werking en 
regionale uitstraling van Texture. (2015-2019)

Texture verbindt zich ertoe de regionale werking als een expliciet onderdeel van de algemene 
museumwerking aan te tonen.  Het regionale werkgebied omvat de volgende omschrijving: in eerste 
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instantie Zuid-West-Vlaanderen (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem), in tweede instantie 
de regio van Toerisme Leiestreek en in derde instantie de gehele provincie.

Texture verbindt er zich toe de Provincie passend op te nemen en te vermelden in zijn communicatie.

Texture verbindt er zich toe op minstens twee museale resultaatsgebieden doelstellingen te 
formuleren gekoppeld aan resultaatsindicatoren, die een duidelijke indicatie zijn van de regionale 
werking. 

De doelstellingen voor de gekozen resultaatsgebieden zijn als volgt:

1. Texture zal een regionale depotwerking nastreven en uitbouwen, dit omvat: 

o Het museum bouwt kennis van behoud en beheer van industrieel erfgoed en textiel 
verder op

o Het museum zet zich verder in op de registratie van de collectie en maakt daarbij o.a. 
gebruik van de website erfgoedinzicht.be

o Het museum stelt zijn expertise en kennis met betrekking tot behoud en beheer, het 
onderzoek en de ontsluiting van het industrieel erfgoed en textiel ter beschikking van 
het bredere erfgoedveld in de voorgenoemde regio

o Het museum neemt een voortrekkersrol in de realisatie van een regionaal 
erfgoeddepot.

2. Texture zal een netwerking bewerkstelligen met cultuur -en erfgoedactoren in de regio, dit 
omvat: 

o Het museum onderzoekt hoe het een netwerk rond industrieel erfgoed kan opzetten 
in de regio

o Het museum fungeert als uitvalsbasis om het industrieel erfgoed in verband met vlas 
en industrieel erfgoed in de streek te ontdekken

o Het museum gaat duurzame partnerschappen aan met relevante partners, zowel 
privé-verzamelaars als cultuur- en erfgoedpartners.

De uitbetaling van de jaarlijkse vaste subsidie van € 75.000 gebeurt conform de betalingen van het 
reglement voor subsidiëring van erfgoedinitiatieven, na indiening tegen uiterlijk 1 mei van:

 een jaarverslag en een jaarrekening van het afgelopen jaar

 een jaarprogramma of actieplan met begroting van het lopende jaar

 

Subsidieconvenant 2: participatiewerking in de regio

De Provincie West-Vlaanderen kent jaarlijks, binnen de perken van het budget, een toelage in het 
kader van een specifieke opdracht van € 15.000 aan Texture toe om regionale producten rond 
industrieel erfgoed en textiel te ontwikkelen buiten Kortrijk. (2015-2019)
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Voor deze toelage zijn de doelstellingen de volgende:

1. Het museum zet, samen met zijn erfgoedgemeenschappen, participatieve projecten buiten 
Kortrijk op teneinde zich sterk lokaal en regionaal te verankeren

2. Het museum denkt out of the box en gaat vernieuwende projecten aan met erfgoed- en 
andere partners rond industrieel erfgoed en textiel

3. Het museum grijpt deze projecten aan om zich te profileren als een laagdrempelige 
cultuurinstelling voor de regio.

De uitbetaling van de toelage van € 15.000 gebeurt conform de betalingen van het reglement voor 
subsidiëring van erfgoedinitiatieven, na indiening tegen uiterlijk 1 mei van:

 een jaarverslag en een jaarrekening van het afgelopen jaar

 een jaarprogramma of actieplan met begroting van het lopende jaar.

 

Argumentatie
De subsidieovereenkomsten werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de vzw Stedelijke 
Musea Kortrijk, in vergadering bijeen op 26/02/15 en worden voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk op 16/04/15.

De subsidieovereenkomsten worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en 
aan de gemeenteraad conform de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw Stedelijke Musea 
Kortrijk.

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
Akte te nemen van de subsidieovereenkomsten tussen de vzw Stedelijke Musea Kortrijk en de 
provincie West-Vlaanderen.

Bijlagen
 subsidieovereenkomst toelage texture specifieke opdracht
 subsidieovereenkomst toelage texture vaste subsidie

Philippe De Coene

Projecten
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22:23 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
20 - 2015_GR_00049 - Beleidsplan - @llemaal Digitaal - Beleidsplan Digitale Stad 2015-2018 - Goedkeuren

20 2015_GR_00049 Beleidsplan - @llemaal Digitaal - 
Beleidsplan Digitale Stad 2015-2018 - 
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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, 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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Sedert 1 januari 2015 gebeurt de ICT ondersteuning en beleid voor de stad Kortrijk en het OCMW 
geïntegreerd vanuit de teams projecten en servicepunt van directie bedrijfsvoering.

Argumentatie
Kortrijk gaat meer dan ooit voor een slimme, digitale stad. Digitalisering schept steeds nieuwe 
mogelijkheden voor de stad maar ook en vooral voor haar bewoners en bezoekers. Om een digitale 
dienstverlening op maat waar te maken, werken we zowel in de diepte als in de breedte. Onze 
doelgroep is iedereen. Kortom: allemaal digitaal, van ambtenaar tot burger.

We verhogen de efficiëntie van de stadsdiensten door te investeren in performante systemen en in 
de digitalisering. We gebruiken digitale tools om de stad dichter bij de mensen te brengen en van 
Kortrijk een klantgerichte, open en transparante stad te maken. Door opleiding en ondersteuning van 
diverse doelgroepen helpen we zoveel mogelijk inwoners veilig op weg in de digitale samenleving en 
dienstverlening.

Kortrijk maakt werk van een ambitieus maar realistisch ICT beleid dat vertrekt vanuit de wensen en 
noden van de gebruiker. Technologie is hierbij een middel, geen doel op zich. We ontwikkelen een 
gezamenlijk beleid vanuit stad én OCMW. Waar mogelijk en wenselijk bundelen we de krachten met 
andere gemeentes en organisaties.
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De missie van het beleidsplan omvat 3 hoofdlijnen:

1. Digitale werking: 
performantie en vereenvoudiging, schaalvergroting

2. Digitale dienstverlening: 
uitbouwen elektronische diensten en applicaties, bijdragen aan transparant bestuur

3. Digitale burger: 
toegankelijk voor alle inwoners, veilig op weg in de digitale samenleving

Het beleidsplan is in bijlage toegevoegd.

De overzichtslijst van specifieke projecten, werklast en planning werd ter aktename voorgelegd aan 
het MAT in zitting van 10 februari 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
Het beleidsplan "Digitale Stad Kortrijk 2015-2019" goed te keuren.

Bijlagen
 beleidsplan ICT FINAAL-150204.pdf

Welzijn

22:33 Steve Vanneste, 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 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 



103/120 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 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:
mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De sociale economie is sterk uitgebouwd in Zuid-West-Vlaanderen en de regio wordt dan ook vaak 
geroemd omwille van haar pioniersmentaliteit binnen deze sector, wat geleid heeft tot een sterk 
gevarieerd en divers aanbod aan organisaties, producten en diensten. Dat aanbod kon echter alleen 
tot stand komen door een sterke samenwerking met de lokale besturen die mee overtuigd van het 
belang van de sector besloten om de uitbouw er van financieel te ondersteunen. Ook de Kortrijkse 
lokale besturen hebben een traditie van samenwerken met de sociale economie om activerings- en 
dienstverleningsdoelstellingen te realiseren.

Het voluntarisme en de gedrevenheid om creatieve oplossingen te zoeken voor problemen – zo blijkt 
uit de HIVA-studie (2005) – hebben de sterke en snelle ontwikkeling van de sector mogelijk gemaakt. 
Terzelfdertijd vormden diezelfde elementen de basis voor een aantal pijnpunten zoals 
onduidelijkheid over de rol en de positionering van het bestuur, het uit sociale overwegingen 
voorrang geven aan het overleven van projecten los van hun financieel economische leefbaarheid, 
een diversiteit aan structuren en rechtspersonen die transparantie kon belemmeren. 

Een stad die wil evolueren naar een actieve welvaartsstad (PNK, p 22) heeft nood aan voldoende 
passende jobs, ook voor mensen die kort- en laaggeschoold zijn of met andere uitdagingen kampen 
die her-inschakeling vooraf gaan. De stad kan de aanwezige economische actoren op haar 
grondgebied stimuleren om mee inspanningen te leveren (PNK, p 24). Het stads- en OCMWbestuur 
functioneert zelf als sociale werkgever en neemt zelf een substantieel aantal mensen uit 
kansengroepen in dienst of het stadsbestuur werkt samen met en ondersteunt organisaties die 
dagelijks activeren, vormen, her-inschakelen,… en hier passende competenties voor ontwikkeld 
hebben.

Uit Plan Nieuw Kortrijk en het Armoedeplan blijkt duidelijk dat het stadsbestuur de voorkeur geeft 
aan samenwerking met externe partners (die in ruil voor ondersteuning een bijdrage leveren aan de 
realisatie van stedelijke doelstellingen).

 De stadscoalitie is overtuigd van het belang van sociale economie en wil hier ambitieus in 
zijn. (PNK, p 24)

 Opvallende nieuwe initiatieven zoals Stal13 – trash design - moeten aangemoedigd worden 
omdat ze Kortrijk interessant maken. (PNK, p 24)
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 er moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare projecten. (PNK, p 24)

 We ondersteunen de lokale diensteneconomie […] zich richt op concrete dienstverlening 
voor de Kortrijkzaan (PNK, p 24)

 Investeren in lokale diensteneconomie en sociale economie (Armoedeplan)
[…] 
We willen meer jobs creëren voor kort- en laaggeschoolden 
[…] 
ook en in het bijzonder, op langere termijn, in functie van een duurzame kwaliteitsvolle 
tewerkstelling.

[…] 
We ondersteunen nieuwe initiatieven in de sociale economie of de toeleiding tot de 
arbeidsmarkt.

Evengoed blijkt dat het stadsbestuur niet bereid is dit zonder meer te doen:

 een grondige doorlichting nodig (PNK, p 24)

 aandacht te geven aan de bevindingen van het HIVA-onderzoek over de sector in Kortrijk en 
de regio. In die studie van 2005 werden een aantal pijnpunten blootgelegd. […] Hoe 
vergroten we de transparantie? (PNK, p 24)

 We maken werk van een aantal dringende aanbevelingen: transparantie brengen in het 
domein van de sociale economie, met een grondige doorlichting van elk door de stand 
ondersteund initiatief. (Armoedeplan)

Bovenstaande vaststellingen, intenties en doelstellingen indachtig werd een afwegingskader sociale 
economie uitgewerkt. Dit kader heeft expliciet tot doel de financiële ondersteuning van externe 
partners vanuit sociale economie en activering te verduidelijken, af te lijnen en transparanter te 
maken.

Het afwegingskader dat bestaat uit twee grote delen, enerzijds een inhoudelijk referentiekader en 
anderzijds een aantal ondersteuningsprincipes – algemene principes en principes die respectievelijk 
van toepassing zijn op impulsfinanciering of bij langdurige ondersteuning – ziet er als volgt uit.

Referentiekader: 

De stad wil de sociale economie ondersteunen omwille van haar belangrijke rol voor de activering 
van mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt (inschakeling). Daarnaast wil het 
stadsbestuur de sociale economie aanvullend ondersteunen voor het aanbieden van concrete 
goederen en diensten aan Kortrijkse burgers.

Met betrekking tot activering is het belangrijk dat de sociale economie toegankelijk is en dat de 
inspanningen resultaat blijven leveren op lange(re) termijn en de projecten met andere woorden 
voldoende duurzaam zijn. Duurzame projecten zijn financieel gezond, worden professioneel gerund 
en hebben een goed ondernemingsplan dat aantoont dat het project op korte, middellange en lange 
termijn haalbaar en leefbaar is. Als blijkt dat die plannen niet langer de realiteit weerspiegelen 
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moeten ze geëvalueerd en desnoods bijgestuurd worden, om hier voldoende zicht op te hebben zet 
het stadsbestuur in op periodieke monitoring van de ondersteunde projecten (activiteiten, 
inschakeling en financieel).

Dit kader houdt ten volle rekening met de regelgeving (ondersteuningsdecreet, maatwerkdecreet, 
decreet lokale diensteneconomie). De activiteiten die door de sociale economie ontplooid worden, 
moeten dan ook een aanvulling vormen op het aanbod van private aanbieders uit de reguliere 
economie. ‘Aanvulling’ slaat in deze zowel op de inhoud van het aanbod als op de (aangepaste) 
toegankelijkheid van dat aanbod. Bovendien ziet het stadsbestuur een bijzondere taak weggelegd 
voor de sociale economie i.c. het experimenteel ontwikkelen van specifieke niches die bij voorkeur 
activerings-drempels aanpakken.

 

Ondersteuningsprincipes:

Algemeen:

 Lokale (financiële) ondersteuning is beperkt, geen enkel project kan onbeperkt aanspraak 
maken op terugkerende financiering.

 De Europese staatssteunregels worden toegepast.

 Om ondersteuning te kunnen krijgen moet steeds een ondernemings- of projectplan 
voorgelegd worden waaruit blijkt dat het project haalbaar is en hoe groot de 
ondersteuningsnood op middellange en lange termijn zal zijn.

 Ieder project wordt jaarlijks geëvalueerd, die evaluatie kan aanleiding vormen tot het herzien 
van de ondersteuning.

 Projecten die lokale financiële ondersteuning genieten moeten meewerken aan de 
monitoring die door het lokale bestuur wordt opgezet, tot minstens twee jaar na het 
beëindigen van de ondersteuning.

 De ondersteuning is beperkt tot Kortrijkse actoren, exceptioneel kan ondersteuning verleend 
worden aan een regionale niet Kortrijkse actor, voor zover een duidelijke meerwaarde kan 
aangetoond worden voor Kortrijk.

‘impulsondersteuning’

 Impulsondersteuning wordt geboden via het reglement Fonds Projecten Sociale Economie.

‘langdurige ondersteuning’

 Langdurige ondersteuning wordt steeds gekaderd binnen de bepalingen van het DAEB-
besluit[1].  
Derhalve
- is ondersteuning steeds gekaderd binnen een openbare dienstverplichting;
- is er steeds een duidelijke relatie tussen de door de organisatie te leveren prestaties en de 
omvang van de steun, deze laatste is beperkt conform de bepalingen uit het DAEB-besluit.
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 De te leveren prestaties zijn in overeenstemming met het referentiekader (I.), ondersteuning 
is mogelijk voor:
1) Het organiseren van sociale activering, met een heel duidelijke link naar professionele 
inschakeling (trap 3 van de participatieladder[2]);
2) Het organiseren van professionele activering, als tussenstap naar professionele 
inschakeling in het regulier economisch circuit. (trap 4 van de participatieladder);
3) Het inschakelen van mensen binnen een economische activiteit in de sociale economie[3] 
(trap 5 van de participatieladder):
-- als deel van een traject naar minder ondersteunde tewerkstelling
-- voor zover doorstroom geen optie meer is (cf. indicatie VDAB)
4) Cofinanciering voor omkadering van erkende arbeidszorgprojecten, in zoverre het 
arbeidszorgproject zich positief inschrijft binnen het lokale activeringsbeleid en beperkt tot 
maximaal de resterende netto-kosten binnen het arbeidszorgproject of € 10.000 [4] .
5) Inschakeling en/of activering bevorderende dienstverlening, c.q. dienstverlening die 
drempels voor activering wegneemt, gerealiseerd via een inschakelingsproject.

 De lokale ondersteuning:
- kan slechts worden verleend als er reeds inspanningen werden geleverd om andere 
financiering aan te trekken en is bij voorkeur aanvullende financiering;
- kan nooit overlappend zijn met ander subsidiëring, als er sprake is van gedeelde 
financiering voor bepaalde kosten dient telkens duidelijk aangetoond te worden welk deel 
van de kosten gefinancierd wordt met lokale middelen – deze indicatie moet telkens ‘ex post’ 
gevalideerd worden door middel van een verklaring op eer;
- wordt altijd geconcretiseerd in een samenwerkingsovereenkomst met heldere 
doelstellingen en duidelijke indicatoren (kwantitatief en/of kwalitatief).

 Aanvragen tot langdurige ondersteuning worden:
- gericht aan de contactpersoon sociale economie, binnen de stedelijke administratie;
- geadviseerd door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit minstens één 
vertegenwoordiger vanuit de teams WEL, Welzijn, Sociale Economie & Activering;
- samen met het advies en een voorstel van samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan 
het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist over de samenwerking en derhalve 
de overeengekomen toelage nominatief opneemt in het budgetvoorstel of voorstel tot 
budgetwijziging aan de gemeenteraad.

[1] Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 
106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm 
van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380

[2] De participatieladder is een instrument om de verschillende fasen in een activeringstraject aan te 
duiden, a.d.h.v. de mate waarin mensen reeds participeren aan de professionele samenleving. Het 
instrument wordt ook gebruikt door de Vlaamse Overheid om verschillende activeringsinspanningen 
te ordenen.
Trap 6: Betaald werk (zonder ondersteuning)
Trap 5: Betaald werk met ondersteuning: 
Sociale Economie, tewerkstelling in het NEC met tewerkstelling ondersteunende maatregelen of 
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ondersteuning voor aanpassing werkpost e.d.m.
Trap 4: Onbetaald werk, combinatie arbeid en zorg met duidelijke opstap naar werk
Arbeidszorg (in bijzonder actoren gelieerd aan SE),  Stal 13,
Trap 3: Deelname aan georganiseerde activiteiten: combinatie arbeid en zorg maar niet op een 
(professioneel) activerende werkvloer
Arbeidszorg (in bijzonder actoren gelieerd aan Geestelijke Gezondheidszorg en zorg voor Personen 
met een Beperking)
Trap 2: sociale contacten 
Trap 1: geïsoleerd

[3] Sociale Economie 
De bedrijven bedoeld in artikel 59 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan 
voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. (beschikken over en SINE-attest) 
OF bedrijven of afdelingen van bedrijven die beschikken over een geldig label maatwerkbedrijf of 
maatwerkafdeling
OF bedrijven of afdelingen van bedrijven die beschikken over een geldig label lokale 
diensteneconomie

[4] Afhankelijk van de drempelwaarde die eerst bereikt wordt.

Argumentatie
Plan Nieuw Kortrijk en het Armoedeplan formuleren duidelijk de wens van het stadsbestuur om 
verder samen te werken met externe partners om haar doelstelling rond activering en tewerkstelling 
voor mensen uit de kansengroepen te realiseren, al dan niet in combinatie met extra 
dienstverlening.  Die samenwerkingen moeten echter voldoende transparant en duidelijk zijn. Een 
afwegingskader, zoals voorligt, komt hier aan tegemoet.

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
Het afwegingskader sociale economie goed te keuren.

Punt 2
De OCMW-Raad te vragen het afwegingskader sociale economie goed te keuren.

22:45 Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de zitting
22 - 2015_GR_00056 - Ombuiging opvoedingswinkel - Samenwerkingsovereenkomst opvoedingswinkel - Goedkeuren
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Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
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 Vincent Van Quickenborne, burgemeester; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Na het sluiten van de locatie van de opvoedingswinkel wil de stad blijven inzetten op beleid en regie 
inzake opvoedingsondersteuning. De opdrachten van de opvoedingswinkel willen we blijvend 
realiseren binnen onze stad. Deze opdrachten zijn:

1. Basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen

2. Algemene opvoedingsvragen beantwoorden

3. Vraaggerichte pedagogische adviesfunctie

4. Ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren met nadruk op het creëren van 
sociale netwerken en het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen van 
opvoedingsverantwoordelijken

5. Voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten in verband met opvoeding binnen 
bereik van opvoedingsverantwoordelijken brengen

6. Ondersteuning aanbieden bij opvoedingsproblemen, zowel in gezins- als groepsverband

7. Zorgen voor vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen met, 
indien nodig, gerichte doorverwijzing

Het samenwerkingsverband wenst aan deze doelstellingen tegemoet te komen door ondermeer: het 
uitbouwen van infopunten opvoeding waar ouders met vragen terecht kunnen en het organiseren 
van activiteiten op plaatsen waar ouders en kinderen reeds komen. Hiervoor dienen nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en goedgekeurd te worden.
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De infopunten zullen zich bevinden op volgende adressen:

-       Kind en Gezin regiohuis Kortrijk, Dam 8a, 8500 Kortrijk

-       Sociaal Huis, Budastraat 27, 8500 Kortrijk

-       CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk

-       CLB Mandel en Leie, Burgemeester Nolfstraat 11-13, 8500 Kortrijk

-       CAW Zuid West Vlaanderen, Voorstraat 53, 8500 Kortrijk

Het samenwerkingsverband opvoedingswinkel zal ingebed worden in het Huis van het Kind - Kortrijk. 
Dit huis beperkt zich niet tot opvoedingsondersteuning, maar voegt het aanbod preventieve 
gezondheidszorg en ontmoeting samen in één geïntegreerd aanbod. Het zorgt voor een 
diepgaandere samenwerking tussen de diverse betrokken actoren, een vlotte doorverwijzing, 
blootleggen van hiaten in het aanbod gezinsondersteuning, etc. Het feit dat het sociaal huis ook 
betrokken wordt als infopunt, daar het ook als meldpunt kinderopvang fungeert, is een voorbeeld 
van zo'n geïntegreerde dienstverlening.  

De stad voorziet een toelage van 2500 euro voor de partners die een infopunt organiseren 
(uitgezonderd Kind en Gezin regioteam Kortrijk, sociaal huis en CAW Zuid West Vlaanderen). 
Daarnaast wordt 2500 euro voorzien om activiteiten inzake opvoedingsondersteuning te 
organiseren, samen met partners uit het samenwerkingsverband. Hiervoor worden enerzijds de 
infopunten betrokken, maar anderzijds ook VIVES studiegebied gezondheidszorg, CKG Don Bosco, 
Gezinsbond en ECK De Wieg. Deze engagementen worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage).  

Argumentatie
Plan Nieuw Kortrijk wil opvoedingsondersteuning dichter bij de gezinnen brengen en aanbieden daar 
waar gezinnen en kinderen komen. We voorzien een ombuigingstraject om de functies van de 
opvoedingswinkel dichter bij de opvoedingsverantwoordelijken te brengen. Het winkel model (1 
centraal opvoedingspunt) wordt omgebogen naar centrale contactpunten (ingebed in 
partnersorganisaties), die aansluiten bij gedecentraliseerd, geïntegreerd aanbod opvoedings- en 
gezinsondersteuning. 

De ombuiging van de opvoedingswinkel kadert daarnaast binnen de zesde pijler van het 
armoedebestrijdingsplan: toegang tot goede diensten en maatwerk. De infopunten opvoeding 
moeten de toegankelijkheid tot de dienstverlening verbeteren, met specifieke aandacht voor de 
meest kwetsbaren. Signalen op het terrein worden beter in kaart gebracht en gebundeld. 

De inbedding van opvoedingswinkel in Huis van het Kind - Kortrijk zorgt voor afstemming en 
samenwerking tussen diverse actoren om zo tegemoet te komen aan noden en behoeften van de 
Kortrijkse gezinnen. Ook zorgt dit ervoor dat het aanbod meer toegankelijk gemaakt wordt.

Juridische grond
Decreet van 29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

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

Financiële informatie
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Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel: 0944-00, 6493000, CBB CBS

Jaarlijkse toelage van 2500 euro voor CLB Mandel en Leie en 2500 euro voor CLB Groeninge voor de 
periode 2015-2019. Deze toelagen worden met budgetwijziging 1 als nominatief voorzien 
(verschuiving middelen, geen extra budget nodig).

2500 euro in eigen portefeuille voor uitwerken aanbod vorming, ontmoeting en activiteiten inzake 
opvoeding. (reeds opgenomen in werkingskosten, geen extra budget voor nodig).

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst opvoedingswinkel, zoals opgenomen in bijlage en 
werkwijze met infopunten goed te keuren. 

Punt 2
een nominatieve toelage van 2.500 euro goed te keuren voor zowel CLB Mandel en Leie als CLB 
Groeninge (budgetsleutel 0944-00, 6493000, CBB-CBS, nominatieve toelage onder voorbehoud van 
goedkeuring begrotingswijziging 1)

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst opvoedingswinkel_definitieve versie.pdf
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20 april 2015 22:52 Vincent Van Quickenborne, burgemeester betreedt de zitting

21 april 2015 0:15 De voorzitter opent de besloten zitting

21 april 2015 0:36 De voorzitter sluit de zitting


