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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 2 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Hersamenstelling gemeentelijke vzw's en AGB's
IR 2 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Hersamenstelling gemeentelijke vzw's en AGB's

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 14 september is de vervanging van twee bestuurders en een lid van de 
algemene vergadering van de VZW stedelijke musea Kortrijk geagendeerd geworden.

Los van het algemene debat over het non-beleid inzake musea is een discussie gevoerd over de 
vertegenwoordiging vanuit de verschillende fracties. Op verzoek van N-VA werden twee nieuwe 
vertegenwoordigers voorgedragen. Op verzoek van CD&V werd evenwel voorafgaandelijk een motie 
ingediend om verder te gaan in de aanpassing van de gemeentelijke vertegenwoordiging. De 
achterliggende gedachte is namelijk dat wijzigingen , niet alleen binnen de fracties, maar ook ten 
gevolge van het verdwijnen van fracties moet worden opgevolgd. In Kortrijk zijn de 2 enige 
vertegenwoordigers van Vlaams Belang eerst onafhankelijk geworden om recent toe te treden tot de 
N-VA . De Vlaams Belang fractie kan dus niet meer vertegenwoordigd worden bij gebrek aan leden. 

Volgens CD&V  moet op eigen initiatief van de voorzitter van de gemeenteraad of van het CBS of van 
de gemeenteraad zelf tot correctie overgegaan worden van de vertegenwoordigingen in de diverse 
gemeentelijke vzw's en agb's wanneer een fractie ophoudt te bestaan. Het overlopen naar een 
andere in casu meerderheidsfractie brengt immers een onevenwichtige samenstelling met zich mee. 
Alle beslissingen in een foutief samengestelde vergadering kunnen aangevochten worden . 
Als een fractie verdwijnt moet een herverdeling toegepast worden. Ook lijkt het evident dat de 11 
vertegenwoordigers van de VZW gespreid worden in een 6/5 verhouding tussen meerderheid en 
oppositie . Het was dus het nuttige moment om niet alleen de vraag van N-VA te behandelen maar 
meteen ook de veranderingen binnen de gemeenteraadsfracties. 

In strijd met deze principes werd de motie weggestemd. De voorzitter van de raad verwees daarbij 
naar een ingewonnen juridisch advies. Op vraag post factum werd deze nota medegedeeld . Tot onze 
grote verwondering blijkt deze nota in grote mate de stelling van CD&V te bevestigen . Er wordt zelfs 
aan toegevoegd dat het mandaat aan CD&V moet toegekend worden. Waarom is de voorzitter van 
de Gemeenteraad zo oneerlijk de nota zelf, minstens de juiste strekking van deze nota niet mee te 
delen en ze omgekeerd in te roepen om een stemming uit te lokken teneinde de motie verworpen te 
zien ? 

Vandaar dat de motie opnieuw wordt ingediend met dien verstande dat de hersamenstelling van alle 
gemeentelijke VZW 's en AGB's nu aan de orde is.  

De gemeenteraad beslist dat de mandaten ( in alle gemeentelijke VZW's en AGB's), toegekend aan 
gemeenteraadsleden die tot een fractie behoorden die opgehouden heeft te bestaan, worden 
teruggetrokken om opnieuw toegewezen te worden via het evenredig systeem zoals gehanteerd bij 
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het begin van de legislatuur.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

IR 3 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: voorstel tot de gelijkwaardige 
uitbouw van de kerstsfeer in de deelgemeenten zoals in het centrum
IR 3 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: voorstel tot de gelijkwaardige uitbouw van de kerstsfeer in de deelgemeenten zoals in het centrum

Indiener(s):
Jolie Patrick

Toelichting:
 

Het is een traditie dat naar de kerstperiode toe handelaars en de stad inspanningen doen naar het 
creëren van kerstsfeer. Dit zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor een economische 
impuls. Het stadscentrum krijgt daarbij telkenjare een extra eigen aankleding waarbij de stad ook 
initiatieven neemt en financieel tussenkomt. Er is bij het publiek een tendens naar een klassieke 
kerstmarkt en kerstbomen. De voorbije jaren heeft de stadscoalitie daarin geinvesteerd en veel 
verenigingen gemotiveerd om een drank- of eetstand open te houden op de kerstmarkt in het 
centrum van Kortrijk. Vorig jaar werd ook de kerstparade ingehuurd. Al jaren voorziet de stad in 
ringleidingen en staat ze in voor de elektriciteitsfactuur. Over de handelaars in het centrum van 
Kortrijk werden bijvoorbeeld ook een 400 kerstbomen verdeeld. Ik meen dat ook de handelaars van 
de deelwijken en deelgemeenten moeten kunnen inschrijven op dergelijke acties.

 

Voor de deelgemeenten is er vroeger door de stad al geïnvesteerd in kerstverlichting en 
kerstdecoratie. Zo voorziet ze in een eenvoudige verlichte kerstdecoratie op het centrale plein. Dit 
was vroeger inderdaad vernieuwend, maar op die kerstdecoratie komt er zowel materieel als 
conceptueel sleet. De laatste jaren zijn het in de deelgemeenten en deelwijken soms wijkcomités 
maar meestal handelaars(verenigingen) die bijkomende en nieuwe initiatieven tot kerstsfeer nemen 
en voor de financiering ervan instaan. Zij verdienen een gelijkwaardige ondersteuning. Het lijkt mij 
nodig om ook in de deelgemeenten opnieuw te investeren in kerstdecoratie. Bij gebrek aan 
bijkomende en tijdige investeringen stellen we voor om in overleg minimum een doorschuifsysteem 
te hanteren zodat alle wijken kunnen genieten van een wisselende kerstdecoratie.

 

Tijdens de lente en zomer voorziet men soms mobiele optredens of acts in het Kortrijkse 
winkelcentrum. Misschien leent de kerstperiode zich daar ook toe. Men moet nadenken hoe men, 
met een beperkte meerkost,  die animatie ook, op goed gekozen tijdstippen, kan laten doorgaan in 
de deelgemeenten en deelwijken.

 

- Aan het stadsbestuur wil ik dan ook voorstellen

1) om ook handelaars uit de deelgemeenten en deelwijken de kans te geven mee te doen aan de 
kerstsfeer-acties zoals in het stadscentrum

2) om ook in de deelgemeenten opnieuw te investeren in kerstdecoratie
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3) bij gebrek aan tijdige en bijkomende investeringen stellen we voor om in overleg minimum een 
doorschuifsysteem te hanteren

4) om de mobiele animatie op goed gekozen tijdstippen ook te laten doorgaan in de deelwijken en 
deelgemeenten

 

 

 

met vriendelijke groeten,

Patrick JOLIE

gemeenteraadslid
patrick.jolie@outlook.be 

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een extra groenzone 
voor de Dam.
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een extra groenzone voor de Dam.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
In de rubrieken eenvoudig, snel te realiseren, broodnodig en goedkoop dit voorstel:

De Dam in Kortrijk, die de Broeltorens verbindt met de Budabrug, kent op 2 plekken een verbreding 
met hoogstammige bomen. Er is er ééntje aan de kant van het hotel en er is er ééntje ter hoogte van 
de Korte Kapucijnenstraat. Het voorstel dat we hier willen doen heeft enkel betrekking op de 
verbreding ter hoogte van de Korte Kapucijnenstraat. Op die plek willen we de bovengrondse 
parkeerplekken schrappen. In de plaats willen we een extra groenzone aanleggen.

Daarvoor moet de bestaande bovengrondse parking er sneuvelen, maar dat is geen probleem. Er 
komt immers 100 meter verder een nieuwe ondergrondse parking. De auto’s kunnen op die plek dus 
pijnloos uit het straatbeeld verdwijnen.

Een tweede reden om net op die plek iets te doen is de relatief lage kost om snel kwaliteitsvolle 
groene ruimte te creëren. Er staan op die plek immers al hoogstammige bomen. We kunnen dus 
door de ondergrond aan te passen  en de ruimte her in te richten op korte termijn, snelle en 
goedkope nieuwe groene ruimte creëren.

Een derde reden is de vraag vanuit de buurt. Er is op die plek onvoldoende publiek groen. Zeker voor 
de oudere inwoners die er op die plek ten overvloede zijn stellen we vast dat de dichtstbijzijnde 
groene plekken (Buda-beach en Astridpark) al vrij ver weg zijn, zeker voor mensen met een 
verminderde mobiliteit.  Zonder twijfel zou deze nieuwe groenzone door de omliggende bewoners 
vaak gebruikt worden.

3 redenen dus om deze voorzet binnen te koppen. Er is een vraag, het kan goedkoop en het kan 
pijnloos voor de automobilist. 

wlmailhtml:{431807BF-92DF-4ED9-AF1F-A496A69F5795}mid://00000397/!x-usc:mailto:patrick.jolie@outlook.be
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Daarom de volgende vragen:

1. Is de stadscoalitie het idee genegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke timing voorziet de 
stadscoalitie ?

2. Op welke plekken in het gebied binnen de R36 voorziet de stadscoalitie extra/nieuwe groene 
ruimte te realiseren binnen deze legislatuur?

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Diversiteit bij het 
stadspersoneel
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Diversiteit bij het stadspersoneel

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Onlangs kreeg ik antwoord op een schriftelijke vraag die ik stelde aan de stadscoalitie over de 
diversiteit van het stadspersoneel. De antwoorden waren ontgoochelend. Een kleine samenvatting:

 Houdt de stad cijfers bij over diversiteit bij het stadspersoneel: nee

 Hanteert de stad streefcijfers m.b.t. een diverse samenstelling van het stadspersoneel: nee

 Worden mensen met beperkingen extra aangemoedigd om te solliciteren: nee

Weinig cijfers en ambitie dus bij de stad.

We hebben alvast wel een duidelijke ambitie (een echte weerspiegeling van de diversiteit van de 
inwoners in de personeelsgroepen van de stad en haar organisaties), er is ook een duidelijk probleem 
(het huidige beleid zorgt voor onvoldoende verbetering) en dus is het tijd voor actie:

Om concrete stappen vooruit te zetten is er nood aan concrete voorstellen:

1. Vanaf 2016 houdt de stad zelf + OCMW/Politie/AGB’s hun diversiteitscijfers bij. Cijfers voor 
de verschillende kansengroepen zijn onontbeerlijk om tot een beleid te komen. Daarnaast 
moeten we ook duidelijke cijfers hebben over de diversiteit bij het personeel dat 
rechtstreeks met de burger in contact komt.

2. Voor elke van bovenstaande organisaties voorzien we streefcijfers, die ook opgesplitst 
worden per weddeniveau.

3. De huidige selectieprocedures worden volledig (vanaf de bekendmaking tot de eigenlijke 
integratie in het personeelscorps) gescreend op mogelijke drempels voor bepaalde 
kansengroepen. Na het detecteren van de drempels moet er een actieplan komen om deze 
drempels weg te werken.

4. We brengen, zoals in andere steden, een non-discriminatieclausule aan in de aanbesteding 
van overheidsopdrachten. We controleren een correcte toepassing er van ook (of besteden 
die uit aan gespecialiseerde partners).

5. We nemen onze regierol als stad actief op. We werken een actieplan uit voor gelijke kansen 
op de werkvloer bij elke Kortrijkse onderneming. Het plan moet een co-creatie zijn van de 
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stad, Unizo, Voka, de vakbonden, diversiteitsorganisaties, de betrokken adviesraden 
(personen met een handicap, RIS,..). Het plan moet resulteren in een TO-do lijstje voor alle 
actoren. De stad ondersteunt het traject en schept de randvoorwaarden om tot resultaat te 
komen.

6. De stad biedt vorming aan voor de eigen diensten maar ook voor werkgevers uit de stad rond 
de meerwaarde van diversiteit in HR-management. De stad neemt actief deel aan 
sensibiliseringscampagnes rond deze uitdagingen.

Als we van het stadspersoneel echt een weerspiegeling willen maken van de diversiteit bij de 
inwoners van de stad dan moeten we nu in gang schieten. Daarom de volgende vragen:

1. Is de stadscoalitie zich bewust van het probleem?

2. Wat denkt de stadscoalitie van de door ons voorgestelde oplossingen (graag per voorstel een 
duidelijk standpunt)?

3. Heeft de stadscoalitie zelf andere oplossingen in gedachten/in uitvoering om aan deze uitdaging 
een antwoord te bieden?

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Personeel

Bij de totstandkoming van de anticoalitie in 2012 is er door CD&V onmiddellijk op aangedrongen bij 
het personeel dat de dienstbaarheid aan de bevolking en loyaliteit aan het nieuwe bestuur zou 
verzekerd blijven.
Stadsmedewerkers zijn cruciaal voor een goed draaiende en groeiende stad.

Ondanks de grote inspanningen van heel veel personeelsleden zijn er vandaag een pak signalen die 
om aandacht en verbetering vragen.
CD&V wil uitdrukkelijk pleiten voor meer respect voor de ambtenaren. De relatie tussen het politieke 
beleid en het personeel is altijd delicaat geweest. Het gemeentedecreet geeft de uitdrukkelijke 
verantwoordelijkheid aan de gemeentesecretaris ,die er moet op toezien de juiste balans te vinden 
tussen beleid en ambtenarij. Het beleid moet hem daartoe de nodige ruimte geven.

Recent zijn een aantal storende dossiers naar boven gekomen.
Uit het verslag van Investors in People is een gebrek aan respect genoteerd. Daarom is slechts een 
tijdelijke erkenning weerhouden.
Uit het Audio-verslag blijkt hetzelfde.
Ook het IDEWE-verslag maakt melding van problemen bij de financiële dienst.

Het gevolg is dat meerdere topambtenaren het huis hebben verlaten.
De financiële dienst is volledig ontmanteld.
De aanwervingspolitiek is arbitrair, personeel wordt naar nevenorganisaties versluisd.



7/8 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het managementcomité is gepolitiseerd.

De motivatie bij het personeel neemt zienderogen af.
De relatie tussen politiek en personeel is steeds zuurder.
De onzekerheid over verdere afvloeiingen is groot.

Welke maatregelen worden genomen om het vertrouwen te herstellen?

IR 7 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Aanleg fietspaden N43 
Moeskroensesteenweg
IR 7 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Aanleg fietspaden N43 Moeskroensesteenweg

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Vorige week maandag konden we in de krant lezen dat de aanleg van de fietspaden op de N43, de 
Moeskroensesteenweg , deels worden aangelegd tussen Aalbeke en de brug over de E403.

Wij zijn uiteraard verheugd dat deze werken, die in de vorige legislatuur werden uitgewerkt, straks 
worden uitgevoerd.

In hetzelfde artikel staat dat de stad hiervoor 500 000 euro moet betalen exclusief de BTW.

In de vorige legislatuur werd met het gewest afgesproken om deze werken uit te voeren met module 
13. Deze module regelt de financiering voor de aanleg van fietspaden langs een gewestweg. Het 
enige nadeel hieraan was dat de stad de kosten moest voorschieten en pas daarna zou terug betaald 
worden.

Module 13 werd ondertussen vervangen door ofwel samenwerkingsovereenkomst I ofwel 
samenwerkingsovereenkomst VI.  Beide overeenkomsten dateren van 2013.

Deze overeenkomsten regelen de financieringen voor fietspaden langs gewestwegen ofwel 
rechtstreeks door het gewest ofwel op vraag van de stad. In beide gevallen betaalt het gewest 100 % 
van de kostprijs.

Het verwondert ons dan ten zeerste dat de stad 500.000 euro plus BTW zou moeten betalen, vooral 
als we weten dat de stadsfinanciën niet zo rooskleurig zijn.

Daarom mijn vraag :

Moet de stad deze kosten dragen ?

Indien ja, waarom wordt er dan niet gewerkt met de verschillende samenwerkingsovereenkomsten 
(de vroeger modules) ?

 

Dank voor uw antwoord,

Carol Leleu.
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IR 8 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om 
tonnagebeperking in de binnenstad ook toe te passen op de tractoren.
IR 8 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om tonnagebeperking in de binnenstad ook toe te passen op de tractoren.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Er worden soms tractoren ingezet om aarde, bouwafval en ander materiaal van en naar werven te 
vervoeren, en dit via de gewone wegen ook in stads- of gemeentekernen.

Tractoren vormen een groot gevaar voor fietsers, voor evidente reden dat ze groot zijn en een bedreiging 
vormen voor de zwakke weggebruiker. Ze hebben geen dodehoekspiegels. Ook zijn de tractoren niet altijd 
voorzien van de beste filters zodanig dat deze uitlaatgassen ook nog bijdragen tot verminderde 
luchtkwaliteit in onze stad. Zonder nog te spreken van het geluid en de sporen die ze op de openbare weg 
achterlaten, wat tot vuiligheid en gladheid leidt.

Wij vragen u om rekening te houden met de bescherming van de zwakke weggebruiker, zeker in onze 
fietsstad, en een aanvullend reglement op te maken betreffende tractoren op grondgebied Kortrijk.


