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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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

12 oktober 2015 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting

12 oktober 2015 19:07 - Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

12 oktober 2015 19:10 - Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

12 oktober 2015 19:12 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

12 oktober 2015 19:13 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

12 oktober 2015 19:13 - Marc Lemaitre, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
 

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijdcheques voor iedereen (dit 
agendapunt werd reeds meegestuurd met de gewone agenda)

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

 

IR 3 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: voorstel tot de gelijkwaardige uitbouw van de kerstsfeer 
in de deelgemeenten zoals in het centrum
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IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een extra groenzone voor de Dam

 

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

 

IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid

 

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

 

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

 

- Mededelingen
Er is een materiële fout vastgesteld in de bijlage van punt 28 inzake het zwembadcomplex Campus 
Kortrijk Weide m.n. op pagina 32 van de DBFMO-overeenkomst moet punt 12.3 f) zijn de artikelen 11 
van deel 2 en deel 3 i.p.v.  deel 1 en deel 2 (overwinst).

Met brief van 02 oktober 2015 maakte het Agentschap Binnenlands Bestuur het ministerieel besluit 
over houdende de niet-goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 8 juni 2015 i.v.m. de 
statutenwijziging van het AGB Parko.

Op 7 december is de vierde gemeenteraad on the move gepland. Deze zal doorgaan in het OC te 
Bissegem.

- Activiteiten

Volgende activiteiten staan gepland:

13 oktober - 19:00 - 21:30 - Bedanking De Grote Verleieding - Terugblik en Toekomst -- Dakcafé

14 oktober - 19:30 - 21:00 - Toelichting renovatiestrategie en renovatiecases -- Dakcafé, stadhuis 
Kortrijk

15 oktober 2015 - 16:30 - 17:30  - Opening Busworld – Schouwburg

15 oktober - 19:00 - 19:30 - Lezing en opening tentoonstelling 'Ten Gronde' -- 
Streekbezoekerscentrum 1302

15 oktober - 19:30 - 21:30 - Uitreiking André Demedtsprijs – Stadhuis, Gotische Zaal en Beatrijszaal
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16 oktober - 19:00 - 21:00 - Individuele sporters huldiging -- Stadhuis

17 oktober - 11:00 - 12:30 - Eerste steenlegging TA Heule -- Guido Gezellelaan 10, Heule

17 oktober - 14:00 - 17:00 - Wereldverzetdag tegen Armoede en Sociale Uitsluiting – Stadhuis en K in 
Kortrijk

23 oktober - 6:30 - 8:00 - Dag van de jeugdbeweging – Grote Markt

28 oktober - Week van het Ontwerpen, duurt tot 31/10

29 oktober - 17:30 - 20:00 - Open Bedrijvendag  prijsuitreiking wedstrijden – Beatrijszaal, stadhuis

29 oktober - 18:00 - 20:00 - Buda Libre -- Budafabriek

30 - 31 oktober - 17:00 - 21:00 - Bangeleuk -- stadscentrum

7 november - Classic Event, Kortrijk Xpo

8 november - 10:00 - 12:00 - 11 novemberviering Marke -- Markeplaats + Begraafplaats

 

-Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

 

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 14 september 2015. 
De notulen van de zitting van 14 september 2015 zijn derhalve goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

19:14 Marc Lemaitre, raadslid betreedt de zitting

19:14 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

19:15 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:16 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting

19:19 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
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1 - 2015_GR_00198 - Stadsbestuur halverwege de legislatuur - Stand van zaken uitvoering Plan Nieuw Kortrijk

1 2015_GR_00198 Stadsbestuur halverwege de legislatuur - 
Stand van zaken uitvoering Plan Nieuw 
Kortrijk
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stadsbestuur is halverwege de legislatuur 2013- 2018.

Argumentatie
Er wordt een stand van zaken gegeven betreffende de uitvoering van het Plan Nieuw 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 stand van zaken betreffende de uitvoering van het Plan Nieuw Kortrijk.

19:31 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

19:34 Wout Maddens, schepen verlaat de zitting
2 - 2015_GR_00177 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Samenstelling raad van bestuur - Aktename

2 2015_GR_00177 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 
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Samenstelling raad van bestuur - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Wout Maddens, schepen; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 8 juni 2015 over de aanwijzing van de nieuwe leden in de 
bestuursorganen van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk.
Dit naar aanleiding van een statutenwijziging.

Argumentatie
Hierbij nam de gemeenteraad akte van de voorzitter van het lokale beheerscomité van het 
ontmoetingscentrum Sint-Paulus als lid van de raad van bestuur, zodra deze officieel benoemd is 
(wat destijds nog niet het geval was).

Het beheerscomité van het ontmoetingscentrum Sint-Paulus verkoos in zitting van 19 augustus 2015 
de heer Frank Derycke als haar voorzitter.

Thans treedt de heer Frank Derycke toe tot de raad van bestuur van de VZW Ontmoetingscentra 
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
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Akte te nemen van de toetreding van de voorzitter van het lokale beheerscomité van het 
ontmoetingscentrum Sint-Paulus, de heer Frank Derycke, tot de raad van bestuur van de VZW 
Ontmoetingscentra Kortrijk.

Bijlagen
 ontwerp nieuwe statuten vzw oc nav St Paulus gecoordineerd.doc
 Raad van Bestuur vzw OC.xlsx

19:43 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting

19:44 Wout Maddens, schepen betreedt de zitting
3 - 2015_GR_00185 - VZW Cultuurcentrum Kortrijk - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 2015_GR_00185 VZW Cultuurcentrum Kortrijk - 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 
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 28 juni 2015, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt mevrouw 
Delphine Beun ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk.

Argumentatie



11/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Per e-mail van 22 september 2015 geeft de fractie Open Vld aan dat zij mevrouw Delphine Beun 
wensen te vervangen door de heer Arne Vandendriessche als bestuurder van de VZW 
Cultuurcentrum Kortrijk.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor te dragen voor de 
raad van bestuur van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Delphine Beun
2. Namens Open Vld: Eline Brugman
3. Namens N-VA: Liesbet Maddens
4. Namens N-VA: Luc Hoste
5. Namens sp.a: Ronny Titeca
6. Namens sp.a: Tine Soens
7. Namens CD&V: Hannelore Vanhoenacker
8. Namens CD&V: Patrick Jolie
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Bart Rogé
11. Namens Vlaams Belang: Dirk Devoldere

Thans ligt de vervanging van mevrouw Delphine Beun door de heer Arne Vandendriessche voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“... §1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximaal 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:
“§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt: ...
- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur 
...”

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 40 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Arne Vandendriessche   40 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Arne Vandendriessche voor te dragen namens Open Vld als bestuurder van de VZW 
Cultuurcentrum Kortrijk ter vervanging van mevrouw Delphine Beun.

Bijlagen
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 mail Delphine Beun 28-6-2015.pdf
 mail Eline Brugman 22-09-2015.pdf
 gecoordineerde statuten - DEF2013.doc
 GR-01-07-2013.pdf

4 - 2015_GR_00184 - VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 2015_GR_00184 VZW Toerisme Kortrijk. - 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 
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 26 april 2015, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt de heer 
Carlo Herpoel ontslag als lid van de raad van bestuur van de VZW Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 5 september 2015 geeft de fractie Groen aan dat zij de heer Carlo Herpoel wensen te 
vervangen door de heer Philipe Avijn als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.

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

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

Thans ligt de vervanging van de heer Carlo Herpoel door de heer Philipe Avijn voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“... §1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximaal 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:
“§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt: ...
- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur 
...”

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

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

Philip Avijn   39 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Philipe Avijn  voor te dragen namens Groen als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk, ter 
vervanging van de heer Carlo Herpoel.

Bijlagen
 mail Carlo Herpoel 26-4-15.pdf
 mail Cathy Matthieu 5-9-15.pdf
 STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013 (2).pdf
 GR01-07-2013-Toerisme.pdf

5 - 2015_GR_00199 - Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij - Buitengewone algemene vergadering 22 oktober 2015 - Statutenwijziging

5 2015_GR_00199 Zuid-West-Vlaamse Sociale 
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Huisvestingsmaatschappij - Buitengewone 
algemene vergadering 22 oktober 2015 - 
Statutenwijziging
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 8 september 2015 informeert de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij de stad dat er op 22 oktober 2015 een buitengewone algemene 
vergadering zal plaatsvinden met als enig agendapunt een statutenwijziging.

De uitnodiging voor deze vergadering zal pas verstuurd worden na 24 september 2015.

Argumentatie
Enkel artikel 6 zou gewijzigd worden in artikel 6 bis en ter.

Voorstel tot aanpassing:

Artikel 6

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit vijftien leden.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de provincie.
Zeven mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeen-ten, met dien verstande dat 
iedere gemeente slechts één bestuurder kan afvaardigen in de raad van bestuur. Nieuwe kandidaat 
bestuurders dienen hun kandidatuur kenbaar te maken aan de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestings-maatschappij per gewoon schrijven of per mail, dit uiterlijk 15 dagen voor de algemene 
vergadering of buitengewone algemene vergadering.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn.
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Zes mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de andere inschrijvers.
De bestuurders die de provincie, een gemeente en het O.C.M.W. verte-genwoordigen, worden 
gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun 
mandaat vervalt van ambtswe-ge op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, 
aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders 
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden 
gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid 
van de vennootschap.

Artikel 6 bis

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato …werd beslist dat de inhoud 
van artikel 6 van de statuten van toepassing blijft tot en met 26 mei 2016 en zal vervangen worden 
door onderhavig artikel 6 bis met ingang vanaf 27 mei 2016 en dit tot en met 23 mei 2019.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit vijftien leden.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de provincie.
Zeven Acht mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeen-ten, met dien 
verstande dat iedere gemeente slechts één bestuurder maximaal twee bestuurders kan afvaardigen 
in de raad van bestuur. Nieuwe kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur kenbaar te maken 
aan de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestings-maatschappij per gewoon schrijven of per mail, dit 
uiterlijk 15 dagen voor de algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn.
Zes Vijf mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de andere inschrijvers.
De bestuurders die de provincie, een gemeente en het O.C.M.W. verte-genwoordigen, worden 
gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun 
mandaat vervalt van ambtswe-ge op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, 
aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders 
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden 
gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid 
van de vennootschap.

Artikel 6 ter

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering de dato …werd beslist dat de inhoud 
van artikel 6 bis van de statuten van toepassing blijft tot en met 23 mei 2019 en zal vervangen 
worden door onderhavig artikel 6 ter met ingang vanaf 24 mei 2019 en dit overeenkomstig artikel 
20, derde lid van het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere 
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regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de 
procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen. 

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit vijftien leden.
minstens 3 leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van 
bestuur in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de provincie.
Acht mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de gemeen-ten, met dien verstande dat 
iedere gemeente maximaal twee bestuurders kan afvaardigen in de raad van bestuur. 
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn.
Twee derde van de mandaten worden gezamenlijk voorbehouden aan de Provincie West-
Vlaanderen, aan de steden en gemeenten, aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
en aan het Vlaamse Gewest.
Eén derde van de  mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de andere inschrijvers.
De bestuurders die de provincie, een gemeente en het O.C.M.W. verte-genwoordigen, worden 
gekozen uit de kandidaten die door de betrokken openbare besturen worden voorgedragen. Hun 
mandaat vervalt van ambtswe-ge op vraag van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, 
aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.
Nieuwe kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur kenbaar te maken aan de Zuid-West-Vlaamse 
Sociale Huisvestings-maatschappij per gewoon schrijven of per mail, dit uiterlijk 15 dagen voor de 
algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering.
De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. De bestuurders 
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.
Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden 
gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid 
van de vennootschap.

Zoals in PNK gesteld hebben we de ambitie om te wegen op de regie van het sociaal woonbeleid in 
onze stad en de aanzet te maken van een grote slagkrachtige fusiemaatschappij.

Een correcte vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de huisvestingsmaatschappij volgens de 
33% aandelen van Stad en OCMW Kortrijk, en de aanwezigheid van het volledige huurpatrimonium 
op het grondgebied van Kortrijk, is dan ook gerechtvaardigd. De Stad stelt vast dat hiervoor op 
vandaag geen draagvlak aanwezig is in de Raad van Bestuur maar zal het voorstel van het bestuur op 
de BAV goedkeuren om de continuïteit van de maatschappij te verzekeren.

De raad hoort het amendement van de CD&V-fractie om punt 3 van de beslissing te schrappen.
De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 40 raadsleden deelnemen en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja stemmen: S. Vanneste, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, 
J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop; 
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25 nee stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna; R. Scherpereel, C. Waelkens, A. 
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens; B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen; C. Matthieu, M. Vandemaele; M. Seynaeve, I. Verschaete

Het amendement is bijgevolg niet aangenomen.

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 punt zelf in zijn geheel, waaraan 39 raadsleden 
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

26 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, P. Jolie, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

13 onthoudingen : S. Bral, A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, A. Destoop, C. Leleu, L. 
Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, H. Vanhoenacker, S. Vanneste

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging om de erkenning van de Zuid-West-
Vlaamse huisvestingsmaatschappij en de continuïteit van de maatschappij te verzekeren

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 
2015 op te dragen de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Punt 3
De vertegenwoordiger van de stad op te dragen volgende bemerkingen over te maken op de 
Algemene Vergadering en op te laten nemen in het verslag:

o            De Stad Kortrijk stelt vast dat in de Raad van Bestuur op vandaag geen draagvlak aanwezig is 
voor een correcte vertegenwoordiging van de Stad in het bestuur.

o            De Stad Kortrijk betreurt dat het compromisvoorstel van de Stad in de Raad van Bestuur van 
24.09.2015 (een extra mandaat voor de gemeentebesturen in 2016 én 2017 bij het verstrijken van 
een mandaat van de andere inschrijvers) niet werd weerhouden en een evenwichtige consensus 
hierdoor ontbreekt.

o            De Stad Kortrijk vraagt de Raad van Bestuur om in het directiecomité te voorzien in de 
vertegenwoordiging van de Stad Kortrijk als grootste aandeelhouder; in dit comité zijn de 
gemeentebesturen (samen bijna 60% van de aandelen) op heden zelfs niet vertegenwoordigd. 

Bijlagen
 mail 08-09-2015.pdf
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 voorstel nieuwe statuten 2015.docx

6 - 2015_GR_00195 - Immobiliën (immo 2008/036) - Verkoop met biedingen door Vastgoedtransacties van stadseigendom "Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk: Verlaging instelprijs. Verdere bezetting ter bede door de huidige uitbater. - Goedkeuren

6 2015_GR_00195 Immobiliën (immo 2008/036) - Verkoop 
met biedingen door Vastgoedtransacties 
van stadseigendom "Blauwe Hoeve" 
gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk: 
Verlaging instelprijs. Verdere bezetting ter 
bede door de huidige uitbater. - 
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 06/02/2012, punt 6:

"1° Over te gaan tot de affectatie van het voorplein/toegang tot het stadseigendom "Blauwe Hoeve" 
tot aan de ingangspoort van het privaat naar het openbaar domein van de stad Kortrijk.

2° In te stemmen met de verkoop met biedingen door het Aankoopcomité van het stadseigendom 
"Blauwe Hoeve" gelegen Doorniksesteenweg 15 te Kortrijk.

3° De instelprijs te bepalen op €850.000.

4° Het ontwerp van verkoopakte opgemaakt door het Aankoopcomité goed te keuren."
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Tegelijkertijd werd er via een dienstkaart door de gemeenteraad gevraagd om te wachten met de 
verkoop totdat op stedenbouwkundig vlak alles uitgeklaard zou zijn. Er werden door de 
onderhuurder inderdaad o.m.een koelcel en terras geplaatst zonder enige stedenbouwkundige 
vergunning en in strijd met de huurovereenkomst en de handelshuurwet. Aangezien beide essentieel 
zijn voor de uitbating van de horecazaak werd er gekeken om beide stedenbouwkundig te 
regulariseren. Een uitbreiding van het volume van het onroerend goed gelegen in parkgebied kan 
echter niet. De koelcel kan in de kelder ondergebracht worden, maar voor het terras is er geen 
oplossing en kon er bij de Deputatie ook geen vergunning bekomen worden. Door de onderhuurder 
werd beroep tegen deze beslissing aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Er is op 
heden nog geen uitspraak.

Begin januari 2013 werd de verkoopsprocedure dan toch opgestart op uitdrukkelijke vraag van het 
College van Burgemeester en Schepenen. De publiciteit werd gevoerd en alle gekende kandidaat-
kopers werden persoonlijk aangeschreven. Enkele kandidaten lieten hun interesse telefonisch blijken 
maar slechts één kandidaat vroeg een officieel bezoek aan het pand aan. Een bieding bleef uit.

Er werd dan beslist om de aankoopbelofte die door de onderhuurder werd ondertekend op 
03/10/2011 te aanvaarden, maar deze liet aan de stad weten dat de redelijke termijn voor zijn 
aanbod was verstreken en dat hij zijn bod wenste te herroepen. Een rechtsprocedure werd 
opgestart. Ondanks het sterke dossier van de stad (het bod was niet gedateerd, de 
stedenbouwkundige misdrijven werden door de betrokkene zelf begaan, het beroep bij de raad van 
vergunningsbetwistingen werd door hemzelf aanhangig gemaakt (allemaal vertragende factoren), 
...), werd de onderhuurder door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk in het gelijk gesteld. Het 
College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 23/02/2015, punt 10, akte te 
nemen van dit vonnis en geen hoger beroep in te stellen.

De handelshuurovereenkomst loopt af op 30/09/2015. Het College van Burgemeester en Schepenen 
heeft nu, op uitdrukkelijke vraag van de BVBA FERMAS, in zitting van 21 september 2015, beslist om 
principieel in te stemmen met een bezetting ter bede in afwachting dat het pand verkocht zal 
worden en hiervoor een gepaste overeenkomst tussen de partijen af te sluiten. Meester Ludo Ockier, 
raadsman van de BVBA FERMAS, heeft een ontwerp van overeenkomst bezetting ter bede 
opgemaakt en aangepast aan de bemerkingen van de stad, inzake duur van de opzeg en 
bezettingsvergoeding. Deze overeenkomst zal ondertekend worden door de stad als eigenaar en de 
BVBA FERMAS als huidige uitbater - bezetter. De vergoeding is de geïndexeerde basishuurprijs van de 
verlopen handelshuurovereenkomst. De bezetting gaat in op 01 oktober 2015 en geldt voor 
onbepaalde duur. De partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde opzeggen mits een opzeg van 
één maand.

Het dossier wordt opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd teneinde de instelprijs te verlagen tot 
€650.000, zijnde de schattingsprijs; het ontwerp van akte opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, opvolger van het Aankoopcomité, goed te keuren en 
de voorgelegde ontwerpovereenkomst bezetting ter bede goed te keuren.

Argumentatie
Verlaging van de instelprijs:

Aangezien de verlaging van de instelprijs een wijziging van de verkoopsvoorwaarden uitmaakt, 
behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze goed te keuren.
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Bij de vorige procedure met een instelprijs van €850.000 werd er geen enkel bod ontvangen. Enkele 
kandidaten lieten ook weten dat zij wel interesse hadden/hebben, maar niet tegen deze prijs. Er is 
bovendien nog geen zekerheid of de terrasconstructie, een belangrijke meerwaarde voor het goed, 
kan behouden blijven.

Er wordt voorgesteld om de instelprijs te bepalen op €650.000, zijnde de door het Aankoopcomité 
geschatte minimum verkoopwaarde. In overleg met de afdeling Vastgoedtransacties kan deze prijs 
van destijds aangehouden worden, aangezien de toenmalige uitbating nog steeds verdergezet wordt 
en er bouwfysisch aan het pand niets is gewijzigd.

Bezetting ter bede:

Aangezien de bezetting ter bede voor onbepaalde duur wordt toegestaan, behoort het tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad om deze goed te keuren.

De lopende handelshuurovereenkomst loopt definitief ten einde op 30/09/2015. Een nieuwe 
handelshuurovereenkomst afsluiten is niet aangewezen, aangezien het pand zal verkocht worden. 
Om te vermijden dat het pand leegstaat en de huidige uitbater vraagt om te kunnen blijven tot het 
pand effectief verkocht wordt, wordt er geopteerd voor een bezetting ter bede. Dit getuigt ook van 
goed financieel beheer.

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, E. Brugman, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. 
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De 
Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete

2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele 

14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurthet volgende besluit goed.

Punt 1
De instelprijs te verlagen en te bepalen op €650.000 en het ontwerp van verkoopakte opgemaakt 
door Vastgoedtransacties goed te keuren, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Punt 2
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte en kwijting van de betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Punt 3
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In te stemmen met de bezetting ter bede door de BVBA FERMAS en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in de voorgelegde ontwerpovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit 
besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 06feb2012.pdf
 Beslissing CBS 23feb2015.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Schattingsverslag.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
 Brief mr Ockier.pdf
 Beslissing CBS 21sept2015.pdf
 Ontwerp overeenkomst bezetting ter bede.pdf
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7 2015_GR_00183 Immobiliën (immo 2015/009) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Broelkaai 4 te Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stadscoalitie heeft als engagement 10 in het Plan NIeuw Kortrijk "Een stadsbestuur dat 
transparant en sober is" ingeschreven. Hierbij wordt gekozen voor efficiënt en duurzaam gebruik van 
de gebouwen. Ook het verminderen van het aantal gebouwen en het hergroeperen van diensten in 
nieuwe of gerenoveerde locaties zal een gunstige invloed hebben op de energie, maar zeker ook op 
de onderhoudskost van het uitgebreide stadspatrimonium. De patrimoniumstudie zal geactualiseerd 
worden en onvoldoende benutte gebouwen worden in vraag gesteld en eventueel verkocht.

Het stadseigendom gelegen Broelkaai 4, een woonhuis gelegen in het centrum van de stad aan de 
oude Leieboorden en beschermd als monument, zal door de reorganisatie van de Kortrijkse musea 
en de hergroeperiing van het desbetreffende personeel, leeg komen te staan. Dit pand werd dan ook 
als verkoopbaar aangeduid in de patrimoniumstudie.

Landmeter L. Callens heeft op 05 januari 2015 een schatting van het pand opgemaakt. Aan notaris P. 
Defauw werd gevraagd om een ontwerp van akte verkoop op te maken.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 6 september 1989 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de gemeenten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse 
verkoop de uitzondering zijn bij het vervreemden van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij 



38/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt 
omwille van redenen van algemeen belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden.

In een antwoord van minister P. Van Grembergen op een parlementaire vraag van de heer P. Van 
Malderen d.d. 29 januari 2002 wordt er gesteld dat door de Raad van State voorgehouden wordt dat 
de gemeenteraden, autonoom kunnen beslissen op welke wijze gemeentelijke eigendommen 
worden verkocht. Net zoals in de hierboven vermelde Omzendbrief dient de openbare verkoop de 
regel te zijn, aangezien deze aan iedere burger de mogelijkheid biedt om een bod te doen. Een 
openbare verkoop is bovendien de beste garantie voor de verwezenlijking van een goede prijs en 
dient het meest het algemeen belang.  Wanneer een gemeente opteert voor een onderhandse 
verkoop, moet aangetoond worden dat dit gerechtvaardigd is om reden van algemeen belang.

Door de heer gouverneur P. Breyne werd het hogervermelde nogmaals bevestigd in brieven d.d. 4 
mei 2000 (verkoop pastorie Aalbeke) en 7 juni 2002 (verkoop pastorie Rollegem).

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, E. Brugman, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. 
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De 
Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete

2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele 

14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Broelkaai 4 te Kortrijk.

Punt 2
De instelprijs te bepalen op €475.000.

Punt 3
Het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door notaris P. Defauw goed te keuren.

Punt 4
Notaris Philippe Defauw te gelasten met het verlijden van de authentieke akte verkoop.

Bijlagen
 Aankoop 1981.pdf
 Schattingsverslag.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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8 2015_GR_00194 Immobiliën (immo 2013/011) - 
Onderhandse verkoop stadseigendommen 
gelegen Rekkemsestraat 52-58 te K.-
Marke. - 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De firma NV Michel Van de Wiele uit K.-Marke heeft haar gebouwen gelegen tussen de 
Rekkemsestraat en de spoorweg van Moeskroen naar Kortrijk. Momenteel hebben zij geen enkele 
uitbreidingsmogelijkheid meer en daarom stelden zij aan de stad Kortrijk de vraag om de 
stadeigendommen gelegen Rekkemsestraat 52-58 te K.-Marke als aanpalende eigenaar te kunnen 
aankopen.

Met een brief d.d. 01 september 2014 hebben zij een bod geformuleerd dat voor visum aan het 
Aankoopcomité werd voorgelegd en op 02 oktober 2014 gunstig werd geadviseerd. Zij wensen de 
grond met eropstaande gebouwen kadastraal gekend Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nrs. 136/R5 en 
136/T4 aan te kopen voor een bedrag van €2.054.000 met een gespreide betaling op 4 jaar: bij het 
verlijden van de akte €1.254.000 en daarna nog 4 jaar, telkens op de verjaardag van het verlijden van 
de akte, €200.000. De stad kan (maar moet niet) nog maximum 4 jaar na het verlijden van de akte, 
gebruik blijven maken van de gebouwen; de eerste 3 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van €1 en 
het 4de jaar tegen €200.000. Deze bedragen dienen gecompenseerd te worden met de verschuldigde 
koopsom. Alle kosten voor de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, ...) en de belastingen 
verbonden aan het gebouw (onroerende voorheffing, ...) blijven tijdens het gebruik ten laste van de 
gebruiker (de stad). De stad kan het gebruik steeds opzeggen, mits een aangetekend schrijven en een 
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opzeg van 3 maanden. Het onroerend goed moet door de stad afgeleverd worden vrij, onbelast en 
asbestvrij en met een geldig bodemattest.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 27 oktober 2014, punt 10, 
principieel, dit is onder voorbehoud van latere instemming door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de onderhandse 
verkoop van de stadseigendommen gelegen Rekkemsestraat 52-58 te K.-Marke en het bod van de NV 
Michel Van de Wiele /NV Indimmo geformuleerd in brief d.d. 01 september 2014 aanvaard en dit 
onder de volgende voorwaarden:

-het uitblijven van interesse bij de andere 2 aanpalende eigenaars;

-het afwezig zijn van asbest;

-het bekomen van een gunstig bodemattest, na het uitvoeren van het wettelijk verplicht oriënterend 
bodemonderzoek.

De 2 andere aanpalende eigenaars werden door de stad aangeschreven. Enkel de nieuwe eigenaars 
van de woning gelegen Rekkemsestraat 44 lieten, na een gesprek, schriftelijk weten dat ze de 
toegankelijkheid naar hun garages zeker wensten te behouden. De koper vond dit geen probleem 
aangezien beide garages gelegen zijn in het eerste gedeelte van de oprit aan de kant van de 
Aardweg.

Uit de asbestinventaris van het gebouw blijkt dat er wel degelijk asbest aanwezig is. Partijen kwamen 
overeen om de losse asbest door en op kosten van de stad weg te nemen vooraleer het gebruik naar 
de koper overgaat en de gebonden asbest te laten en de meerkost bij eventuele wegname door de 
koper terug te vorderen aan de stad door te bewijzen aan de hand van facturen en met een 
maximum van €41.801. Dit werd ook zo in de akte opgenomen.

Er zijn geen Vlarebo-activiteiten gekend op de site. Een oriënterend en beschrijvend 
bodemonderzoek is niet vereist.

Het akkoord werd opgenomen in een ontwerp van akte opgemaakt door notaris P. Defauw, notaris 
met standplaats te Kortrijk, en wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Argumentatie
Voor de steden en gemeenten dient de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de 
uitzondering te zijn bij het vervreemden van hun eigendommen. De gehele bevolking dient immers 
de gelegenheid te krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden 
wanneer er bij bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te 
rechtvaardigen is doordat de kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling 
van sociaal/economisch nut nastreeft. 

Voor de kandidaat-koper maakt deze aankoop, een opportuniteit uit, aangezien dit zijn enige 
uitbreidingsmogelijkheid uitmaakt. Bovendien heeft de firma als marktleider in de sector van de 
tapijtweefmachines, een belangrijke economische waarde voor deze streek en is het van belang dat 
deze firma in de streek kan blijven en uitbreiden. Tot slot is de betrokken firma, de grootste 
aanpalende partij. De 2 andere aanpalende eigenaars hebben geen interesse in de aankoop van de 
site.

Regelgeving: bevoegdheid
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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:

38 ja stemmen:  V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. 
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, 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
In te stemmen met de onderhandse verkoop aan de aanpalende eigenaar de firma Van De Wiele - NV 
Indimmo van de stadseigendommen gelegen Rekkemsestraat 52-58 te Kortrijk-Marke om de 
uitbreidingsmogelijkheden van de firma te verzekeren en dit conform de voorwaarden opgenomen in 
het ontwerp van akte verkoop opgemaakt door notaris P. Defauw, waarvan de integrale tekst als 
bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Brief Van De Wiele -  NV Indimmo.pdf
 Visum Aankoopcomite.pdf
 Beslissing CBS 27okt2014.pdf
 Brieven aan aangelanden.pdf
 Brief van aangelande.pdf
 Asbestinformatie.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad heeft met een akte verleden op 06 juni 2014, een pand met medegaande grond gelegen 
Brugsestraat nr. 34 te 8500 Kortrijk aangekocht jegens de vzw "Zusters H. Familie" en dit voor een 
bedrag van €320.000. Deze aankoop werd door de gemeenteraad in zitting van 07 juli 2014, punt 4, 
goedgekeurd. Het was de bedoeling om na de aankoop van dit eigendom in zijn totaliteit, de 
voorzijde, met name het hoofdgebouw, meteen terug op de verkoopmarkt te plaatsen. De 
opbrengsten die hieruit zullen voortvloeien, moeten terugvloeien naar de kredietlijn "beluikenplan" 
in functie van het nakomen van de engagementen in het stadsvernieuwingsproject Overleie inzake 
de opwaardering van de beluiken.

Het OCMW Kortrijk was echter op zoek naar een nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de 
crisisopvang die thans in de Handboogstraat 22-26 wordt georganiseerd en deze werd gevonden in 
de voorzijde van het stadseigendom gelegen Brugsestraat nr. 34.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16 februari 2015, punt 2, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing- en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de onderhandse verkoop van 
302m² stadseigendom gelegen Brugsestraat nr. 34 te 8500 Kortrijk aan het OCMW Kortrijjk om reden 
van sociaal nut, meer bepaald de realisatie van crisisopvang, en dit tegen de prijs van €240.000
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De opsplitsing van het perceel in 2 loten was reeds opgenomen in het opmetingsplan d.d. 11 oktober 
2013 en in het schattingsverslag d.d. 15 januari 2014.

Door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een ontwerp van akte verkoop 
opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 6 september 1989 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de gemeenten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse 
verkoop de uitzondering zijn bij het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient 
immers de gelegenheid te krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt 
worden wanneer er bij bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop 
te rechtvaardigen is doordat de kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling 
van sociaal nut nastreeft.

De organisatie van crisisopvang voor mensen die in Kortrijk verblijven en in een acute noodsituatie 
verkeren, kan gezien worden als een doelstelling van sociaal nut. De crisisopvang bestaat uit een 
aantal gemeubelde kamers met een gemeenschappelijke keuken en sanitair. Deze opvang is er voor 
mensen die hun werkelijke verblijfplaats hebben in Kortrijk en zich in een acute noodsituatie 
(bijvoorbeeld: uithuiszetting, onbewoonbaarverklaring, ...) bevinden. Ze betalen hiervoor een 
forfaitaire dagvergoeding en in de periode van maximum 30 dagen dat ze daar kunnen verblijven, 
gaan ze samen met woonbegeleiders en een maatschappelijke werker van het OCMW op zoek naar 
een geschikte verblijfplaats.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop, om reden van openbaar nut, aan het OCMW Kortrijk 
van 302m² grond met eropstaand gebouw gelegen Brugsestraat 34 te Kortrijk voor de inrichting van 
crisisopvang en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte, en kwijting van de betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen
 Akte 06juni2014.pdf
 Beslissing gemeenteraad 07juli2014.pdf
 Opmetingsplan 11oktober2013.pdf
 Schattingsverslag 15januari2014.pdf
 Beslissing CBS 16februari2015.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een akte d.d. 24 augustus 1999 werd de badinrichting met medegaand park en huis gelegen 
Sint-Martenslatemlaan te Kortrijk door de Provincie West-Vlaanderen in erfpacht gegeven aan de 
Stad Kortrijk. De erfpacht werd toegestaan voor 50jaar (01 september 1999 - 31 augustus 2049) 
tegen de betaling van een jaarlijkse symbolische canon van €1. Tegelijkertijd werd door de Stad 
Kortrijk, de tuinbouwschool met medegaande grond gelegen Condédreef te Kortrijk, in erfpacht 
gegeven aan de Provincie West-Vlaanderen tegen dezelfde voorwaarden.

Met een akte d.d. 21 juni 2002 werden beide akten gewijzigd op vraag ven de Provincie West-
Vlaanderden. In het kader van het bekomen van subsidies voor de uitvoering van renovatiewerken in 
de tuinbouwschool werd door de subsidieverlenende instantie DIGO als voorwaarde gesteld dat het 
zakelijk recht minimaal 30jaar moest duren. De ingeschreven mogelijkheid tot opzeg na 27jaar werd 
gewijzigd naar 30jaar.

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de Hogeschool West-Vlaanderen werd er na overleg 
met de Provincie West-Vlaanderen (toenmalig eigenaar), de Hogeschool West-Vlaanderen 
(toekomstig eigenaar) en de Stad Kortrijk (erfpachtster) door het College van Burgemeester en 
Schepenen in zitting van 22 juli 2013, punt 7, principieel, dit is onder de opschortende voorwaarde 
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van latere instemming hiermede door de gemeenteraad, ingestemd met de wijziging van de akte van 
24 augustis 1994 (eerder ook gewijzigd bij akte van 21 juni 2002), waarbij de stad het 
zwembadcomplex (met medegaande gronden) 'Magdalenazwembad" in erfpacht kreeg van de 
provincie, in die zin dat het voorwerp van de erfpacht verminderd wordt met de onbebouwde 
gronden (grotendeels dienstig als parking bij het zwembad) gelegen hoek Graaf Karel de Goedelaan - 
Sint-Martenslatemlaan. Er werd ook gevraagd om de nodige waarborgen te voorzien om de 
bestaande parking bij het zwembad gedurende de volle periode van de verdere exploitatie verder te 
kunnen gebruiken.

De Provincie West-Vlaanderen heeft met een akte d.d. 27 oktober 2014, de zwembadsite verkocht 
aan de Hogeschool West-Vlaanderen, waardoor deze laatste in de rechten en plichten is getreden 
met betrekking tot de erfpacht.

Een ontwerp van akte gedeeltelijke beëindiging erfpacht werd opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Er wordt 11.186m² onbebouwde grond gelegen op de 
hoek van de Graaf Karel de Goedelaan met de Sint-Martenslatemlaan uit de erfpacht gehaald 
teneinde de Hogeschool West-Vlaanderen toe te laten haar bouwproject te kunnen realiseren.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bestaande parking vrij zou blijven zolang de exploitatie van 
het zwembad nog door de stad zou gebeuren in afwachting van de opening van het nieuwe zwembad 
op Kortrijk-Weide. Aangezien het bouwproject verder naar achter werd geplaatst, is deze zone nu 
nodig als werfzone. De Hogeschool West-Vlaanderen zal de parkeerplaatsen tijdelijk verleggen naar 
de zone langsheen het zwembad. Aangezien de stedenbouwkundige vergunning nog niet werd 
afgeleverd, werden beide in het ontwerp van akte voorzien (behoud bestaande parking en realisatie 
van tijdelijke parkeerplaatsen door en op kosten van de Hogeschool langsheen het zwembad.)

Argumentatie
De vermindering van het voorwerp van de erfpacht maakt een belangrijke wijziging uit van de 
voorwaarden die destijds door de gemeenteraad werden goedgekeurd en dient dan ook opnieuw 
door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de gedeeltelijke beëindiging van het erfpachtrecht op de gronden deel 
uitmakende van de zwembadsite "Magdalenazwembad" gelegen Sint-Martenslatemlaan te Kortrijk 
en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte gedeeltelijke beëindiging 
erfpacht opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke akte gedeeltelijke beëindiging erfpacht te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij 
de ondertekening van de akte.

Bijlagen
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 Akte erfpacht + wijziging.pdf
 Beslissing CBS d.d. 22juli2013.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp van akte gedeeltelijke beeindiging erfpacht.pdf
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Rudolf Scherpereel

Staf
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Verdaagd

Catherine Waelkens

Staf Financieel Beheerder

21:27 Steve Vanneste, raadslid verlaat 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Steve Vanneste, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de tweede wijziging aan het budget 2015 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig

Bij de opmaak van begrotingswijziging 2 - budget 2015 werden er aan het meerjarenplan 2014 - 
2019, zoals goedgekeurd bij de opmaak van budget 2015, geen wijzigingen aangebracht.

Financieel

De aan te gane leningen in het meerjarenplan werden aangepast in 2015 en ook 2016, zie strategisch 
meerjarenplan 5, aan het werkelijke volume van de vervroegd af te lossen leningen in deze jaren.

Voor het overige -met uitzondering van IMOG - betreft het tal van technische 
aanpassingen/verschuivingen tussen kredieten die hoofdzakelijk budgetneutraal zijn.  Zo 
bijvoorbeeld werden bestaande kredieten ingeschakeld om de grote verLEIEding in concreto mede te 
financieren. 

Een aantal aanpassingen hebben wel hun invloed op de autofinancieringsmarge omwille van het feit 
dat ze verschuiven van exploitatie naar investeringen, zo bijvoorbeeld de heroriëntatie van de 
toelagen economie om de incubatoren op Kortrijk Weide te realiseren. 

Wat de inkomsten betreft werd het budget van de gemeentelijke administratieve sancties in 2015 
verhoogd met 1.500€ tot een bedrag van 148.440€. 

Bij de investeringen - met uitzondering van de Rietput +75.000€ op een totale uitgave van 679.755€ – 
betreft het tal van technische aanpassingen/verschuivingen tussen bestaande kredieten die 
hoofdzakelijk budgetneutraal zijn.  Deze hebben uiteraard wel hun impact op de verschillende 
investeringsenveloppes onderling.

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

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

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

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:



103/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

37 ja stemmen:  V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, 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, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, 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
De tweede wijziging van het budget als volgt vast te stellen:

1. TWEEDE WIJZIGING AAN HET BUDGET 2015

Resultaat   op kasbasis
Budgetwijziging 2 

2015

I.   Exploitatiebudget (B-A) 11.316.741,00

A.   Uitgaven 115.843.421,00

B.   Ontvangsten 127.160.162,00

a.   Belastingen en boetes 67.205.297,00

b.   Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 
overheden

0,00

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

2.   Overige 59.954.865,00

II.   Investeringsbudget (B-A) -20.063.022,63

A.   Uitgaven 48.666.211,80

B.   Ontvangsten 28.603.189,17

III.   Andere (B-A) 1.061.244,00

A.   Uitgaven 33.100.212,00

1.   Aflossing financiële schulden 21.550.212,00

a.   Periodieke aflossingen 16.513.391,00

b.   Niet-periodieke aflossingen 5.036.821,00

2.   Toegestane leningen 11.550.000,00

3.   Overige transacties 0,00

a.   Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00

b.   Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 0,00
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vervallen

B.   Ontvangsten 34.161.456,00

1. Op te   nemen leningen en leasings 32.135.024,00

2.   Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.935.292,00

a.   Periodieke terugvorderingen 1.935.292,00

b.   Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3.   Overige transacties 91.140,00

a.   Borgtochten ontvangen in contanten 0,00

b.   Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar 
vervallen

91.140,00

c.   Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.685.037,63

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 24.958.043,42

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 17.273.005,79

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.688.240,37

A.   Bestemde gelden voor de exploitatie 7.688.240,37

B.   Bestemde gelden voor investeringen 0,00

C.   Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.584.765,42

Autofinancieringsmarge
Budgetwijziging   2 

2015

I.   Financieel draagvlak (A-B) 15.867.562,00

A.   Exploitatieontvangsten 127.160.162,00

B.   Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 
schulden (1-2)

111.292.600,00

1.   Exploitatie-uitgaven 115.843.421,00

2.   Nettokosten van schulden 4.550.821,00

II.   Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.128.920,00

A.   Netto-aflossingen van schulden 14.578.099,00

B.   Nettokosten van schulden 4.550.821,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -3.261.358,00
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Punt 2
De tweede wijziging aan het budget 2015 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid 
binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 Binder1.pdf
 14-49.pdf

13 - 2015_GR_00179 - Meerjarenplanning 2014 -2019  - Vijfde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019  - Vaststellen

13 2015_GR_00179 Meerjarenplanning 2014 -2019  - Vijfde 
aanpassing aan de meerjarenplanning 
2014 - 2019  - 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

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

Argumentatie
Beleidsmatig
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Bij de opmaak van begrotingswijziging 2 - budget 2015 werden er aan het meerjarenplan 2014 - 
2019, zoals goedgekeurd bij de opmaak van budget 2015, geen wijzigingen aangebracht.

Financieel

De vijfde meerjarenplanaanpassing is een zeer minimale technische aanpassing. De kredieten 
werden enkel aangepast in 2015 en zijn niet doorgetrokken naar de volgende jaren.  Het 
meerjarenplan wordt opnieuw grondig bekeken bij budgetopmaak 2016.  Enkel de aan te gane 
leningen zijn verminderd met €3.000.000 in 2016.  (zie ook motivatie budgetwijziging 2 – budget 
2015)

De autofinancieringsmarge bedraagt voor 2015 € -3.261.358.  Het resultaat op kasbasis bedraagt 
voor 2015 €9.584.765,42.

De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis blijven wel positief in 2019; respectievelijk 
€994.521,21 en €6.416.910,78.

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

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

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

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 als volgt vast te stellen:

1. VIJFDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 19.616.676,90 11.316.741,00 13.843.533,97

A. Uitgaven 111.763.013,06 115.843.421,00 114.968.167,03

B. Ontvangsten 131.379.689,96 127.160.162,00 128.811.701,00

a. Belastingen en boetes 72.438.950,74 67.205.297,00 68.081.016,00

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

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00
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2. Overige 58.940.739,22 59.954.865,00 60.730.685,00

II. Investeringsbudget (B-A) -37.172.015,28 -20.063.022,63 -24.799.738,00

A. Uitgaven 45.236.829,03 48.666.211,80 35.448.084,00

B. Ontvangsten 8.064.813,75 28.603.189,17 10.648.346,00

III. Andere (B-A) -15.004.599,20 1.061.244,00 7.961.827,00

A. Uitgaven 18.406.125,31 33.100.212,00 37.683.520,00

1. Aflossing financiële schulden 17.114.173,31 21.550.212,00 25.683.520,00

a. Periodieke aflossingen 17.114.173,31 16.513.391,00 18.490.478,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 5.036.821,00 7.193.042,00

2. Toegestane leningen 1.291.952,00 11.550.000,00 12.000.000,00

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

B. Ontvangsten 3.401.526,11 34.161.456,00 45.645.347,00

1. Op te nemen leningen en leasings 1.291.952,00 32.135.024,00 43.140.192,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële   schulden 2.018.434,11 1.935.292,00 2.505.155,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.018.434,11 1.935.292,00 2.505.155,00

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

3. Overige transacties 91.140,00 91.140,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -32.559.937,58 -7.685.037,63 -2.994.377,03

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 57.517.981,00 24.958.043,42 17.273.005,79

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 24.958.043,42 17.273.005,79 14.278.628,76

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.888.240,37 7.688.240,37 7.488.240,37

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 7.888.240,37 7.688.240,37 7.488.240,37

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

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

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 17.069.803,05 9.584.765,42 6.790.388,39

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 24.510.085,43 15.867.562,00 18.649.159,97

A. Exploitatieontvangsten 131.379.689,96 127.160.162,00 128.811.701,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden 
(1-2)

106.869.604,53 111.292.600,00 110.162.541,03

1. Exploitatie-uitgaven 111.763.013,06 115.843.421,00 114.968.167,03
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2. Nettokosten van schulden 4.893.408,53 4.550.821,00 4.805.626,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.989.147,73 19.128.920,00 20.790.949,00

A. Netto-aflossingen van schulden 15.095.739,20 14.578.099,00 15.985.323,00

B. Nettokosten van schulden 4.893.408,53 4.550.821,00 4.805.626,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.520.937,70 -3.261.358,00 -2.141.789,03

 

Resultaat op kasbasis 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 14.835.875,54 16.059.694,64 17.768.953,21

A. Uitgaven 116.426.965,46 117.518.425,36 118.476.525,79

B. Ontvangsten 131.262.841,00 133.578.120,00 136.245.479,00

a. Belastingen en boetes 69.133.546,00 70.071.237,00 71.416.168,00

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

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

2. Overige 62.129.295,00 63.506.883,00 64.829.311,00

II. Investeringsbudget (B-A) -15.328.349,00 -13.631.548,00 -8.898.044,00

A. Uitgaven 22.409.519,00 15.253.548,00 8.898.044,00

B. Ontvangsten 7.081.170,00 1.622.000,00 0,00

III. Andere (B-A) 392.302,00 -2.897.930,00 -9.274.432,00

A. Uitgaven 30.384.644,00 25.199.488,00 23.898.601,00

1. Aflossing financiële schulden 20.234.644,00 19.749.488,00 20.898.601,00

a. Periodieke aflossingen 20.234.644,00 19.749.488,00 20.898.601,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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



109/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -100.171,46 -469.783,36 -403.522,79

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 14.278.628,76 14.178.457,30 13.708.673,94

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 14.178.457,30 13.708.673,94 13.305.151,15

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.288.240,37 7.088.240,37 6.888.240,37

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 7.288.240,37 7.088.240,37 6.888.240,37

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

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

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.890.216,93 6.620.433,57 6.416.910,78

Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 20.019.169,54 21.349.102,64 22.956.680,21

A. Exploitatieontvangsten 131.262.841,00 133.578.120,00 136.245.479,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden 
(1-2)

111.243.671,46 112.229.017,36 113.288.798,79

1. Exploitatie-uitgaven 116.426.965,46 117.518.425,36 118.476.525,79

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

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 22.290.992,00 21.416.762,00 21.962.159,00

A. Netto-aflossingen van schulden 17.107.698,00 16.127.354,00 16.774.432,00

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

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -2.271.822,46 -67.659,36 994.521,21

Punt 2
De vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019 met bijlagen over te brengen aan de hogere 
overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 Binder1.pdf

14 - 2015_GR_00200 - Leningen - Leningen tot financiering van het bestuur - Voorwaarden en wijze van gunnen

14 2015_GR_00200 Leningen - Leningen tot financiering van 
het bestuur - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
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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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het college van 3 november 2011 werd de laatste maal een pakket leningen ter financiering van 
het bestuur gegund na een algemene offerteaanvraag.  Op basis van artikel 26, §1, 2°, b van de Wet 
Overheidsopdrachten werd deze opdracht gedurende een periode van 3 jaar bij 
onderhandelingsprocedure gegund aan de weerhouden financiële instelling.

Het gebruik van deze herhalingsopdrachten is beperkt tot maximum 3 jaar.  Bijgevolg dient de stad in 
2015 opnieuw een open offerteaanvraag te organiseren voor het aangaan van leningen ter 
financiering van het bestuur.

Argumentatie
Hiervoor werd een lastenboek opgesteld, waarbij via een open offerteaanvraag met Europese 
bekendmaking de markt kan opgegaan worden voor een leningenpakket van 30 miljoen.

De opdracht omvat 1 perceel en is samengesteld als volgt :

- Leningen op 10 jaar voor een bedrag van 10 miljoen

- Leningen op 15 jaar voor een bedrag van 20 miljoen.

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
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De voorwaarden tot het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur vast te stellen 
conform het bestek van 01/08/2015 en waarbij het volgende wordt voorzien :

- leningen op 10 jaar voor een bedrag van 10 miljoen

- leningen op 15 jaar voor een bedrag van 20 miljoen

Punt 2
Als wijze van gunnen de open offerteaanvraag te bepalen, conform de Wet Overheidsopdrachten.

Bijlagen
 grbestek 20152.doc

Projecten

15 - 2015_GR_00180 - Erkenningsaanvraag Orthodoxe geloofsgemeenschap "Heilige Johannes de Theoloog" - Aanvraag erkenning

15 2015_GR_00180 Erkenningsaanvraag Orthodoxe 
geloofsgemeenschap "Heilige Johannes de 
Theoloog" - Aanvraag erkenning
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
De Orthodoxe geloofsgemeenschap "Heilige Johannes de Theoloog", gevestigd in de Graaf de Smet 
de Naeyerlaan 24 te Oostende, vraagt via het Agentschap binnenlands bestuur de officiële erkenning 
als lokale orthodoxe geloofsgemeenschap.

De Gemeenteraad wordt hierbij verzocht om, overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning 
van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, advies te willen 
verlenen met betrekking tot deze erkenningsaanvraag.

Conform het regeerakkkoord werd eerst het advies gevraagd aan de minister van justitie. Dit advies 
is gunstig.

De Gemeenteraad heeft vier maanden de tijd na ontvangst van de aanvraag, in dit geval 3 september 
2015, om haar advies te formuleren. Indien dit niet gebeurt, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Argumentatie
Op basis van een uitgebreid dossier conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
geeft de aanvrager een inzicht in haar werking, meer bepaald ivm:

- de identificatie
- de gebiedsomschrijving
- de infrastructuur
- de inventaris
- het financieel plan
- de maatschappelijke relevantie
- de verklaring toepassing taalwetgeving
- de verklaring van inburgeringsplicht
- de verklaring ivm weren van individuen en groepen in strijd met de grondwet en de rechten van de 
mensen en de fundamentele vrijheden.

De aanvrager is een Orthodoxe Geloofsgemeenschap met 222 gelovigen verspreid over heel wat 
gemeentes. 10 leden zijn afkomstig uit Kortrijk.
Het dossier voor aanvraag tot erkenning in bijlage geeft een uitgebreid inzicht in de cijfers en 
gegevens rond deze aanvraag. Er blijken geen tekorten en er wordt ook geen toelage of 
woonstvergoeding aangevraagd.

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
gunstig te adviseren op de aanvraag van de parochie "Heilige Johannes de Theoloog", gevestigd te 
Oostende, om officieel erkend te worden als lokale orthodoxe geloofsgemeenschap.
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16 - 2015_GR_00173 - Aanvraag woonstvergoeding  - Aanvraag woonstvergoeding Bedienaar eredienst Nieuwe evangelische Gemeenschap

16 2015_GR_00173 Aanvraag woonstvergoeding  - Aanvraag 
woonstvergoeding Bedienaar eredienst 
Nieuwe evangelische Gemeenschap
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; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente Kuurne ontving een brief van ARPEE van 16 juli 2014 waarin zij melden dat er een 
nieuwe predikant voor de Evangelische Kerk Kuurne werd benoemd vanaf 31 juli 2014, de heer 
Maarten Hertogs. Het gemeentebestuur Kuurne wordt verzocht de nodige schikkingen te treffen ter 
uitbetaling van een woonstvergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2014.

De heer Maarten Hertogs heeft officieel de aanvraag ingediend bij de gemeente Kuurne ter 
uitbetaling van een woonstvergoeding met ingang van 1 augustus 2014.

Het gemeentedecreet titel IV, hoofdstuk III, art. 151, § 2 3°, bepaalt dat het exploitatiebudget van de 
gemeente o.a. de vergoeding voor huisvesting van de bedienaren van de erediensten omvat, als geen 
woning wordt verschaft volgens de geldende bepalingen. Wanneer een bedienaar van de eredienst 
verscheidende parochies in verschillende gemeenten bedient, zijn de gemeenten ertoe gehouden 
een aangepaste woonstvergoeding te betalen.

Het werkingsgebied van de Evangelische Kerk bestaat uit Kuurne, Kortrijk, Menen, Zwevegem. Bij 
oprichting van de kerkfabriek wordt een verdeelsleutel vastgesteld.

Argumentatie
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Het rechtsgebied van de Evangelische Kerk strekt zich uit over meedere gemeenten.

Na overleg tussen de verschillende gemeenten op 4 september 2014 en 9 oktober 2014 werd de 
verdeelsleutel als volgt vastgesteld:
- Kuurne: 26,44%
- Kortrijk: 49,15%
- Menen: 10,85%
- Zwevegem: 13,56%

De maandelijkse woonstvergoeding werd vastgesteld op 500 euro per maand, jaarlijks te indexeren, 
en te verdelen onder de verschillende gemeenten met bovenstaande verdeelsleutel. Het decreet 
stelt dat het moet gaan om een woning voor de bedienaar van de eredienst, niet om een woning 
voor een gezin. Er moet ook gelijkheid zijn tussen de verschillende geloofsgemeenschappen, waar de 
predikanten gelijkaardige woonstvergoedingen uitbetaald krijgen. De gemiddelde huurprijzen van 
een bescheiden woning met twee slaapkamers met het nodige comfort, werden in acht genomen om 
het bedrag te bepalen. We kunnen ons niet baseren op een getekend huurcontract, aangezien de 
woning werd aangekocht door de heer Maarten Hertogs en groot genoeg is voor zijn gezin.

De vergoeding van 500 euro per maand is een maximum bedrag en mag nooit hoger zijn dan de 
werkelijke huurprijs/betaling lening.

De woonstvergoeding wordt aangevraagd met ingang van 1 augustus 2014.
Verdeelsleutel voor stad kortrijk: 500 euro * 49,15 % = 245,75 euro per maand.
Periode 1/8/2014 tem 31/12/2014: 1.228,75 euro.
Periode 1/1/2015 tem 30/9/2015: 2.211,75 euro.
Tussentotaal inhaalbeweging: 3.440,50 euro.
Vanaf 1/10/2015 wordt de woonstvergoeding maandelijks uitbetaald ten bedrage van 245,75 euro.
Totale uitgave in 2015: 4.177,75 euro

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 
visum 2015.466 budgetsleutel 2015/GBB-CBS/0790-00/6230002/IE-GEEN uitgave 3.440,50€ 
beschikbaar bedrag 4.078,60€

Financiële informatie
2015/GBB-CBS/0790-00/6230002/IE-GEEN

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel akkoord te gaan met het aandeel van 49,15% in de woonstvergoeding van 500 euro per 
maand, namelijk 245,75 euro per maand, aan Maarten Hertogs van de Evangelische kerk Kuurne.
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Punt 2
Kernadministratie opdracht te geven de inhaalbeweging vanaf 1/8/2014 t.e.m. 30/9/2015 ten 
bedrage van 3.440,50 euro uit te betalen op rekeningnummer BE65 9796 5586 4996.

Punt 3
Kernadministratie de opdracht te geven de maandelijkse vergoeding van 245,75 euro te betalen 
vanaf 1/10/2015 op rekeningnummer BE65 9796 5586 4996. Totale uitgave in 2015: 4.177,75 euro.

Bijlagen
 AKTE ak woning Maarten Hertogs.pdf
 brief Arpee.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Strategisch Team

22:23 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

22:24 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

22:24 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
17 - 2015_GR_00196 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: Kop van Prado - projectgebonden samenwerkingsovereenkomst en voorwaarden dossier grondoverdracht - Goedkeuren

17 2015_GR_00196 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: 
Kop van Prado - projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst en 
voorwaarden dossier grondoverdracht - 
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; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw 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; 
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de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Eind jaren '90 werd door architecten H. De Smet, M. Goethals, B. van Schuylenbergh en P. Vermeulen 
het huisvestingproject Prado ontworpen, binnen het bouwblok Sint-Denijsestraat-Zwevegemsestraat 
en Filips van de Elzaslaan (driehoekig terrein van de voormalige fabriek). Het project wordt algemeen 
aanzien als een goed voorbeeld van sociale stadsvernieuwing. De kop van het project aan de 
Zwevegemse Poort bleek echter o.a. wegens de normen en regels economisch niet haalbaar voor 
sociale woningen. De Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij heeft geen interesse 
meer om deze gronden van de stad over te kopen.

Er werd gezocht naar een nieuwe bestemming, die bovendien in overeenstemming moet zijn met de 
stedenbouwkundige bestemming "gegroepeerde bouw van volkswoningen", van het BPA nr 16 "St.-
Denijsestraat & Zwevegemsestraat". Cohousing, een hedendaagse vorm voor betaalbaar en 
ecologisch wonen, waarbij een aantal gezinnen samen een woonproject realiseren, voldoet hieraan.

In zitting van 1 december 2014 besliste het College van Burgemeester en Schepenen principieel om 
deze stadseigendommen ter beschikking te stellen van het AGB SOK voor de realisatie van een 
cohousingproject, onder voorbehoud van de latere instemming door de Gemeenteraad.

Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK bepaalt dat vooraleer het 
SOK een project kan starten, een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst door de 
gemeenteraad en de Raad van Bestuur van het SOK moet worden goedgekeurd. Het voorstel van 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een cohousing-project wordt 
nu samen met een dossier met de voorwaarden en bepalingen voor de grondoverdracht aan een 
geïnteresseerde cohousinggroep ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raad van 
Bestuur van het SOK heeft deze documenten goedgekeurd op 2 september 2015.

 Projectgebonden samenwerkingsovereenkomst

Het gezamenlijke doel van dit project is het realiseren van een cohousingproject op de locatie hoek 
Zwevegemsestraat - Sint Denijsestraat.  Er wordt gezocht naar een concept met kwaliteitsvolle en 
betaalbare woongelegenheden dat tevens bijdraagt tot een meer leefbare omgeving. Bedoeling is 
dat het AGB SOK in opdracht van de stad Kortrijk de nodige stappen onderneemt om de gronden te 
kunnen overdragen aan een groep particulieren die instaat voor de bouw van het project cohousing, 
er zelf gedomicilieerd is en geen winst- of speculatieve doelstellingen voor ogen heeft.

De gronden zijn alle eigendom van de stad Kortrijk (2582 m²), behalve het perceel 3e afd. sectie C 
246z met een oppervlakte van 60 m², dat nog eigendom is van de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij. Het is logisch dat de Stad Kortrijk dit perceel nog verwerft, zodat het 
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volledige terrein van één eigenaar is. De huisvestingsmaatschappij heeft vroeger reeds aangegeven 
bereid te zijn de grond te verkopen voor de realisatie van een project.

Voor de grondoverdracht worden een viertal mogelijkheden onderscheiden, die ook alle als optie 
opengelaten worden in het overdrachtsdossier.

1. Verkoop:  directe onderhandse verkoop van de gehele site

2. Opstalrecht:  opstalrecht voor het geheel voor een periode van 9 jaar, gevolgd door een 
onderhandse verkoop bij de verkoop van de private kavels. Na 9 jaar moet het volledig 
terrein aangekocht worden.

3. Erfpacht verlenen aan de cohousinggroep voor 50j met een jaarlijkse canon van 4%

4. Oprichten van een Community Land Trust (CLT) = een organisatie zonder winstoogmerk die 
eigendommen bezit, ontwikkelt en beheert ten gunste van de lokale gemeenschap. 
Vergelijkbaar met een erfpacht, gekoppeld aan bijkomende samenlevingsafspraken.  Er 
wordt een gelijkaardige canon voorgesteld als bij de erfpacht.

De voornaamste taken van de Stad Kortrijk zijn instaan voor de grondtransactie en de inrichting en 
beheer van het openbaar domein. Het AGB SOK zorgt voor de projectorganisatie, stelt een 
verkoopsdossier op, selecteert en begeleidt de cohousinggroep(en), zorgt zo nodig voor de eventuele 
tussenkomst van de nv Pandenfonds in de grondtransactie (afhankelijk van de gekozen aard van de 
grondoverdracht).

Alle externe kosten ten behoeve van dit project worden verwerkt in de projectkosten. De 
aantoonbare projectbegeleidingskosten van AGB SOK worden op basis van nacalculatie als 
projectkosten in rekening gebracht en uit de algemene werkingskosten voor de jaarlijkse toelage 
verwijderd. Het uiteindelijk projectresultaat zal separaat verrekend worden door het AGB SOK met 
de stad. Betreffende afrekening zal binnen 3 maanden na de eindoplevering door het AGB SOK 
worden opgesteld.

De timing voorziet de selectie in 2015, de uitwerking van het plan in 2016, de bouw in 2017 en de 
oplevering in 2018.

 Verkoopdossier

Na een toelichting over cohousing wordt het gewenste project omschreven als: "Het project 
realiseert gemeenschappelijk eco-wonen en participatie,· diversificatie in woonvormen en 
 hoogwaardige architectuur met zeer hoog duurzaamheidsniveau". Daarbij worden ook de 
minimumvoorwaarden  inzake gemeenschappelijkheid en duurzaamheid aangegeven.

De stedenbouwkundige voorschriften voorzien een bouwvolume van 2 bouwlagen + dak met een 
accent op de kop van 4 bouwlagen. Er dient een centraal gelegen open ruimte van min. 30% 
behouden. Er kunnen ca. 20 units gebouwd worden, samen met gemeenschappelijke ruimtes.

De kandidaatstellingen zijn voorbehouden voor groepen, samengesteld uit particuliere kandidaat-
kopers. Bij de kandidaatstelling moet de groep reeds uit minstens 10 kandidaat-kopers bestaan. Ze 
dienen een visienota in, waarin de kwaliteit en duurzaamheid van het project wordt aangetoond.
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De beoordeling van de visienota’s gebeurt door de Raad van Bestuur van het AGB SOK, eventueel 
bijgestaan door een aantal deskundigen, op basis van volgende evenwaardige aspecten:
- feitelijke samenstelling en visie van de groep
- financiële structuur binnen de groep
- juridische structuur van de groep
- duurzaamheid van het project
- stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het project
Alle kandidaten, die minimum 50% halen op elk van de aspecten worden weerhouden. De hoogst 
gerangschikte wordt eerst uitgenodigd om het projectvoorstel concreet uit te werken.

Indien het ingediende voorstel goed wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur van het AGB SOK 
wordt de grondoverdracht eerst geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst van 6 
maanden, die de basis voor de notariële akte vormt. Indien het project niet voldoet wordt de 
volgende groep uitgenodigd.
Binnen de 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst dient de groep volledig samengesteld 
te zijn en een contract met een architect afgesloten. Binnen de 6 maanden moet een bouwdossier 
worden ingediend, gebaseerd op het ingediende projectvoorstel. Daarna volgt het verlijden van de 
authentieke notariële akte.

De werken moeten starten binnen de 6 maanden na het verkrijgen van de bouwvergunning en 
voltooid binnen de 3 jaar. Binnen de 3,5 jaar moeten de mensen er gedomicilieerd zijn en er ook 
minimum 5 jaar blijven. Zo niet, is er een recht van wederinkoop of beëindigen van de erfpacht.

De kandidaat cohousinggroepen kunnen kiezen uit één van de vier boven genoemde 
overdrachtsformules. Als uitgangspunt voor de grondwaarde worden de kosten van Stad Kortrijk 
voor de aankoop ervan genomen. Dit was echter voor gronden + gebouwen (woningen en 
handelspanden), die ondertussen zijn gesloopt. Omdat niet zeker is dat deze prijs wordt gehaald, 
wordt er gewezen op de bevoegdheid van de gemeenteraad om een lager bod te aanvaarden.

De cohousinggroep kan beroep doen op begeleiding van de vzw Samenhuizen, kenniscentrum en 
platform rond cohousing, en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen.

Argumentatie
Cohousing biedt als nieuwe woonvorm, waarbij duurzaamheid, diversiteit en sociale bewogenheid 
belangrijke pijlers zijn.

Vanuit duurzaam oogpunt wordt geopteerd om zo compact mogelijk te bouwen en te wonen. De 
oppervlakte van elke wooneenheid kan gereduceerd worden tot het noodzakelijke, gelet op de 
aanwezigheid van collectieve voorzieningen en ruimtes (zoals het 'common house') en de 
gemeenschappelijke buitenruimte.
Het groepsgericht bouwen en de combinatie van verschillende typologieën zorgen voor flexibiliteit 
en maken een doorschuifsysteem mogelijk (van een studio of ééngezinsappartement naar 2, 3 en 4 
slaapkamerwoning ...). Deze flexibiliteit heeft een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van het 
wonen binnen deze site.

Binnen een cohousingproject wordt een duidelijke keuze gemaakt om bewust ecologisch en sociaal 
geëngageerd te leven. Door het kiezen voor een open gemeenschap is er binnen cohousing ruimte 
voor verschillende generaties en zijn er ook mogelijkheden voor kansengroepen. Een duurzaam 
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project betekent hierbij ook dat er als groep wordt gedacht en gewerkt aan 'zelfvoorziening' op vlak 
van energie, water en eventueel voedsel.

De integratie van een sociaal geëngageerd cohousingproject in deze kansarmere buurt verhoogt de 
leef- en beleefkwaliteit van de bouwblok en de omgeving in het centrum van de stad Kortrijk.

Het ondersteunen van cohousing draagt dan ook bij tot de doelstellingen inzake betaalbaar en 
kwalitatief wonen zoals voorgesteld in ‘Plan Nieuw Kortrijk’. Cohousing maakt bouwen en kopen 
voor specifieke doelgroepen gemakkelijker en is één van de elementen, die bijdraagt tot het 
aantrekken van nieuwe gezinnen naar de stad.
Cohousing verhoogt ook de sociale cohesie en geeft daarmee vorm aan een ‘stad die verenigt en 
verbindt’.
Cohousing is bij uitstek een woonvorm waar duurzaamheid tot uiting kan komen. Het 
gemeenschappelijk realiseren van ruimte en infrastructuur zorgt voor een efficiëntere invulling en 
past samen met de keuze voor duurzamer materiaalgebruik in de visie van ‘Kortrijk wordt 
klimaatstad’.

Juridische grond
Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 10 maart 2014, bepaalt dat vooraleer het SOK een project kan starten, 
een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad en de Raad van Bestuur 
van het SOK moet worden goedgekeurd

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 maart 2014, stelt dat vooraleer het 
SOK met de uitvoering van een project kan starten, een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de raad van 
bestuur van het SOK.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
enkel voor de eigenlijke aankoop van het restperceel zal een visum noodzakelljk zijn.

Financiële informatie
Voor dit project is het niet noodzakelijk een separate financiering te voorzien. De gronden zijn reeds 
in eigendom van de stad, behalve het kleine restperceeltje. De projectkosten worden tijdens het 
project voorgefinancierd vanuit het SOK. 
Op de post IE 14 GBB CBS 0610-00 van het beleidsveld gebiedsontwikkeling, budgetsleutel 2210000 
aankoop goederen zijn nog 90.000 € beschikbaar. Dit is ruim voldoende om het perceel van 60 m² 
aan te kopen van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst voor het project Zwevegemsestraat - Kop van 
Prado tussen de stad Kortrijk en het AGB SOK voor de realisatie van een cohousingproject goed te 
keuren volgens de tekst in bijlage.

Punt 2
de voorwaarden van het verkoopsdossier opgemaakt door het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
voor het realiseren van een gemeenschappelijk eco-woonproject op de site Kop van Prado, 
Zwevegemsestraat - Sint-Denijsestraat te Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 projectgebonden samenwerkingsovereenkomst Kop van Prado
  verkoopsdossier kop van prado
 besluit cbs van 1 dec 2014 terbeschikken stellen grond cohousingproject
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22:40 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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18 2015_GR_00197 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - 
projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst 
Zwevegemsestraat - 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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 8 september 2008 keurde de gemeenteraad het ‘Stadsvernieuwingsproject Bijstandsite: van 
metamorfose naar symbiose’ goed. Een onderdeel van het project is het versterken van de 
woonkwaliteit van de buurt rond de K in Kortrijk. Een belangrijk initiatief hierbij is het realiseren van 
een semipublieke groenzone voor de buurt en een gemengd woonproject in Zwevegemsestraat en 
Slachthuisstraat.

Om dit te kunnen realiseren keurde de gemeenteraad op 27 april 2011 het onteigeningsplan voor het 
realiseren van dit stadsvernieuwingsproject goed.  De Vlaamse Minister van bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand vaardigde op 20 juli 2012 het 
onteigeningsbesluit uit.

De panden Zwevegemsestraat 17 t.e.m. 29, de tuin tussen de Zwevegemsestraat en de 
Slachthuisstraat, de panden Slachthuisstraat 24-26 werden uiteindelijk onteigend en  zijn nu 
eigendom van de stad Kortrijk, zodat het project kan gerealiseerd worden. Daarnaast heeft de Stad 
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Kortrijk ook de Zwevegemsestaat 31, de voormalige horecazaak de Mercurius, in april 2014 in der 
minne aangekocht. 
AGB SOK heeft Cine Palace (Zwevegemsestraat 13-15) en de panden Zwevegemsestraat 9 en  
Groeningebeluik 17 aangekocht.

Binnen de deelgebieden bevinden zich nog enkele private eigendommen, die zo mogelijk nog 
verworven kunnen worden om een beter eindresultaat te bekomen. Met de respectievelijke 
eigenaren zijn gesprekken gaande om tot een vrijwillige verkoop te komen. De verwerving vormt het 
onderwerp van een afzonderlijke College- en Gemeenteraadsbeslissing.

Concreet is het pand gelegen aan de Zwevegemsestraat nr 7 (ex- Riley)(kadasternr.: 3de afd., B 
102/02R 3, kadastrale opp. 425 m²) erg interessant in het kader van de aanpassing Cine Palace en 
biedt het extra mogelijkheden voor de exploitatie ervan. Vooraan kan er een residentiële 
bestemming gerealiseerd worden in combinatie met nr. 9. Dit pand staat thans te koop.

Het pand gelegen aan de Zwevegemsestraat nr 11 (handelszaak Eddy Tattoo)(Kadasternr : 3de afd., 
nr. B 102/02A 2, kadastrale opp. 55 m²) is opgenomen in het goedgekeurde onteigeningsplan  en is 
voor de verwezenlijking van dit project als interessant te bestempelen. Door het eventueel 
beschikbaar komen van nr. 7 is de noodzakelijke aankoop van nr 11 minder dwingend. 
Met het bestaande pand nr 9 (eignedom SOK) maar zonder nr 7 of nr 11 is de realisatie van een 
volwaardige bedieningstoegang voor Ciné Palace gekoppeld aan een extra residentieel volume 
vooraan niet mogelijk.

Naar aanleiding van een offertevraag in augustus 2014 werd het landschapsbureau TLU 
landschapsarchitecten uit Utrecht geselecteerd voor het ontwerp van de buurttuin. Op basis van een 
open atelierweekend in oktober 2014 samen met de buurtbewoners is in december een 
schetsontwerp vastgesteld. Daarbij werd voor de naam “Palacehof” als naam voor de buurttuin 
gekozen.

Het project “Zwevegemsestraat” kadert in de volgende engagementen van het strategisch 
meerjarenplan 2014-2019 :

1°         Een stad die luistert en dialogeert : uitgebreid participatietraject;

2°         Een stad die verjongt en vergroent : toevoeging buurttuin;

3°         Een stad die verenigt en verbindt : blijvende betrokkenheid buurtbewoners in het beheer van 
de buurttuin;

4°         Een stad die betaalbaar is : toevoeging betaalbare woningen;

5°         Een stad met veel goesting en ambiance : behouden Cine Palace als creatieve onderstroom;

6°         Een stad die houdt van kinderen, opa’s en oma’s : toevoeging kinderopvang;

7°         Een stad die veilig en proper is : wegwerken stadskanker.

Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK bepaalt dat vooraleer het 
SOK een project kan starten, een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst door de 
gemeenteraad en de Raad van Bestuur van het SOK moet worden goedgekeurd. Het voorstel van 
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projectgebonden samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB SOK van het 
project Zwevegemsestraat voor de realisatie van een gemengd woonproject met buurttuin wordt nu 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raad van Bestuur van het SOK heeft deze 
documenten goedgekeurd op 2 september 2015.

 

Argumentatie
De opdracht past in de beleidsuitvoerende taak waarmee het AGB SOK door de Stad Kortrijk werd  
belast, cfr. artikel 3 van de beheersovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en het AGB SOK, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 maart 2014:

1. de uitbouw en promotie van Kortrijk als woonstad met de ontwikkeling en realisatie van 
residentiële projecten, die de woonfunctie van de Stad Kortrijk versterken en in het bijzonder 
het realiseren van de stedelijke beleidsdoelstellingen inzake betaalbaar wonen;

2. het in overleg met de Stad ontwikkelen, uitvoerbaar maken en realiseren van geïntegreerde 
stadsprojecten;

Het project versterkt de woon- en leefkwaliteit van de Zwevegemsestraat en omgeving door:

 Het realiseren van een semi-openbare binnenstedelijke tuin (Palacehof) vanuit een 
participatietraject met de wijkbewoners met inbegrip van de afwerking van de tuinmuren en 
afsluitingen aan de straatzijdes. Voor het verder onderhoud zal het AGB SOK het initiatief 
nemen om met de werkgroep en buurtwerking te komen tot een degelijke beheerstructuur 
voor de buurttuin Palacehof.

 Het ontwikkelen van nieuwe woningen en het toevoegen van enkele buurtgerelateerde 
stedelijke functies (kinderopvang) in de sokkel van dit project. Het betreft de nieuwbouw van 
ca. 8 stadswoningen, een extra beluikwoning als afwerking van het beluik,  een vervangende 
nieuwbouw Slachthuisstraat 24-26 en een commerciële ruimte met bovenliggende 
appartementenin als vervanging van de te slopen voorbouw van cine Palace.
Door het opteren voor een opstalrecht van 2 jaar wordt de financieringslast voor de 
investeerder beperkt, waardoor de woningen betaalbaarder blijven. Bij het beëindigen van 
het recht van opstal na 2 jaar verbindt de projectontwikkelaar zichzelf tot de aankoop van 
het geheel of van het resterende deel in de grond dat nog niet verkocht zou zijn aan derden.

 Het behoud van Ciné Palace en zijn huidige werking, op voorwaarde dat er een financieel 
sluitende exploitatieovereenkomst kan worden bekomen. Het AGB Sok zal hiervoor de 
nodige aanpassingswerken doen aan Cine Palace en een exploitatieovereenkomst aangaan 
met een uitbater gekoppeld aan de programmatie van de (muziek)optredens zoals thans 
wordt verzorgd door vzw Cine Palace. Het AGB SOK zal zoals bij de andere exploitaties 
uitgaan van marktcomforme prijzen. De beslissing over mogelijke toelage van het initiatief en 
de wijze waarop is de bevoegdheid van het Stadsbestuur en maakt geen deel uit van deze 
overeenkomst.
Bij gebrek aan het bekomen van dergelijke overeenkomst kan er alsnog beslist worden tot 
sloop en herontwikkeling mits toepassing van artikel 34 van de Beheersovereenkomst tussen 
stad Kortrijk en het AGB SOK (procedure voor het wijzigen van de onderlinge 
overeenkomsten).
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 De voornaamste taken van de Stad Kortrijk zijn meewerken aan de grondtransactie en de inrichting 
en beheer van de buurttuin.  Het AGB SOK zorgt voor de aanpassingswerken aan Ciné Palace en het 
Groeningebeluik 17 en de  organisatie van de noodzakelijke acties voor de realisatie van het project.

De lasten die voor rekening van het SOK komen zijn:
- De verwervingskosten door het AGB SOK voor de aankoop van 9, 13 en 15
- De historische projectkosten van 2013 en 2014 (opkuis tuin, ontwerp buurttuin, begeleiding,...), die 
niet opgenomen werden voor de berekenig van de jaarlijkse exploitatietoelage
- De sloopkosten en aanpassingen aan Cine Palace en Groeningebeluik 17
- Externe begeleidingskosten in kader van bovenstaande activiteiten
- De aantoonbare projectbegeleidingskosten van AGB SOK voor 2015 en volgende jaren.

De baten zijn
- Vastgoedwaarde Cine palace en Groeningebeluik
- De verkoopopbrengsten voor de verschillende bouwlocaties.
Als ook de (mogelijke) verwerving van nr 7 toegevoegd wordt bij de lasten resulteert dit grosso modo 
in een neutraal resultaat voor het AGB SOK.

De uiteindelijke kostprijs van het project komt op 2,8 mio euro. Voor het project worden via het 
Stadsvernieuwingsfonds en het Interreg project Inspirer 542.800 € subsidies bekomen.

De timing voorziet de vermarkting van de terreinen in 2015 en de oplevering van het project in 2017.

Juridische grond
Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 10 maart 2014, bepaalt dat vooraleer het SOK een project kan starten, 
een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad en de Raad van Bestuur 
van het SOK moet worden goedgekeurd

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 8 van de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 maart 2014, stelt dat vooraleer het 
SOK met de uitvoering van een project kan starten, een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de raad van 
bestuur van het SOK.

Financiële informatie
Financiële informatie
De historische kosten (verwervingen en onteigening) zijn verantwoord in eerdere jaren.
Voor aanpassing tuin en tuinmuur is in de begroting 2015 en 2016 van de stad een bruto budget 
voorzien van € 315.000.
Als huursubsidie voor Cine Palace is thans een beperkte jaarlijkse bijdrage voorzien. De verhoging van 
deze bijdrage is nog niet voorzien.
 Voor het project Zwevegemsestraat zijn +/- € 542.800 ontvangsten beschikbaar uit subsidies. 
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Uitgaande van een reguliere doorloop van het project is bij deze lasten-baten verdeling geen 
aanvullende externe financiering noodzakelijk. De kosten zullen in eerste instantie vanuit de cash 
flow van het AGB SOK worden betaald.

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst voor het project Zwevegemsestraat tussen de 
stad Kortrijk en het AGB SOK voor de realisatie van een gemengd woonproject met buurttuin goed te 
keuren volgens de tekst in bijlage.

Bijlagen
 PSO Zwevegemsestraat .pdf
 PSO Zwevegemsestraat  financiële bijlage.pdf
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Bouwen, Milieu en Wonen
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19 2015_GR_00186 bouwdossier 2015/00312 - aanleggen van 
een fiets- en voetgangersdoorsteek met 
een erfdienstbaarheid van publieke 
doorgang - 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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het architectenbureau project Piet Bailyu heeft, in opdracht van Dumobil Construct nv. het 
inrichtingsplan voor het bouwproject (bouwdossier 2015/00312) opgemaakt.  Het 
bouwdossier betreft het bouwen van 2 meergezinswoningen (bouwblok A en B), met in 
totaal 42 woongelegenheden (18 3slaapkamers- en 24 2slaapkamersappartementen) en een 
ondergrondse parking met 71parkeerplaatsen en 93 fietsenstalplaatsen, na het vellen van 
een aantal bomen. De bouwplaats is een braakliggend terrein dat begrensd wordt aan de 
westelijke zijde door de Leie, aan de noordelijke zijde door de Ijzerkaai, in het zuiden door 
het woonproject Marinalys en aan de oostelijke kant door de woningen langs de Minister 
Liebaertlaan. Deze site is opgenomen in het ontwikkelingskader Leieboorden.  

Op het grondplan ontworpen toestand is de ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het 
fiets-voetgangerspad aangeduid.



187/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

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

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

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

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

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

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

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

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 03.06.2015 tot 02.07.2015. 
Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift werd ondertekend door 37 eigenaars van het 
aanpalend woonproject.

Het bezwaarschrift  werd ingediend binnen de gestelde termijn en is bijgevolg 
ontvankelijk. Het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat:

 

1. De voorliggende bouwaanvraag (2015/00312) verschilt quasi niets van de door de 
deputatie geweigerde aanvraag (2013/00963)

2. De aanvraag is strijdig met de planologische bestemming.
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3. De aanvraag is strijdig met de goede ruimtelijke ordening en schendt de ruimtelijke 
draagkracht:

 De nieuwbouw is te hoog: strijdig met het ontwikkelingskader, strijdig met de onmiddellijke omgeving, 
inbreuk op de privacy, zonlichtverlies

 Een slechte ontsluiting: grote impact op de woonkwaliteit, lawaaihinder, fijn stof, verkeersveiligheid, 
veiligheidsaspect: de site wordt voor iedereen toegankelijk

 Onduidelijk waar huisvuilophaling, postbedeling, inkom en deurbellen zullen voorzien worden.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag

omtrent deze bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

Bespreking van de bezwaarschriften:

1. De voorliggende bouwaanvraag (2015/00312) verschilt quasi niets van de door de 
deputatie geweigerde aanvraag (2013/00963)

De aanvraag is aangepast aan de opmerkingen van de deputatie, nl.

- De bergruimtes zijn voldoende groot

- de afsluitingen thv. het Guido Gezellepad is voorzien in siergras met een hoogte van 1,2m

- tussen de bezoekersparking en het Guido Gezellepad wordt een groenscherm 
(bodembedekker, cornus Kelseyl, van 70cm hoog over een breedte van 6,5m) voorzien 
waartussen 2 solitaire bomen geplaatst worden.

- er is een uitgebreide mobiliteitstoets bij het dossier gevoegd waarbij de 4 mogelijke 
scenario’s onderzocht werden.

- de aanvraag is in overeenstemming gebracht met de gewestelijk stedenbouwkundige 
verordening toegankelijkheid

- over het terrein is een pad voor fietsers- en voetgangers voorzien tussen de Ijzerkaai en 
het Guido Gezellepad. Over dit pad zal een erfdienstbaarheid van publieke doorgang 
gevestigd worden, die zal goedgekeurd worden in de gemeenteraad van 12.10.2015. Het 
tracée en de aanleg van het pad worden vastgelegd in de vergunning.

Dit bezwaar is ongegrond.

2. de planologische bestemming

Volgens het gewestplan Kortrijk is de aanvraag gelegen in een woongebied.

De aanvraag kadert binnen het masterplan Leieboorden. Voor de nieuwe Leieboorden werd 
het Ontwikkelingskader Leieboorden opgemaakt, goedgekeurd in de GR van 09.05.2011. Het 
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masterplan geeft een aanzet voor de ontwikkeling van de betreffende zone, site Minister 
Liebaertlaan.

Binnen het ontwikkelingskader zijn de bouwmogelijkheden voor de site Minister Liebaertlaan 
grondig onderzocht: 

‘de site ligt op de overgang tussen drie stedenbouwkundige systemen; het kleinkorrelige 
bouwblok van de Minister Liebaertlaan, de grote monolitische volumes langsheen de oude

Leie en de parken en open ruimte van de nieuwe Leie.

De centrale vraag voor de invulling van de site is welk stedenbouwkundig principe hiertussen 
wordt

geschoven om de verbinding te maken. De drie meest voor de hand liggende modellen zijn:

• Het doortrekken van de kleine korrel van de Minister Liebaertlaan

• Het doortrekken van de grote volumes van de oude Leie

• Een nieuwe, intermediërende figuur tussen de grote en de kleine volumes

Het doortrekken van de kleine korrel van de Minister Liebaertlaan is geen optie. De schaal 
van de oude Leie en het Albertpark vragen om grotere volumes. Bovendien is individuele 
kavelontsluiting vanop de Ijzerkaai onmogelijk.

Het doortrekken van de grote bestaande volumes langsheen de oude Leie is de meest 
aangewezen

variant. Het waterfront en park krijgen een afwerking. De schaal van de volumes is van die 
aard dat ze in dialoog staan met de schaal van het water zonder dat daarbij de woningen 
aan de overzijde (Buda) onder druk komen. Bovendien is het mogelijk deze volumes ‘slim’ te 
positioneren en de hinder voor de bestaande buren te beperken.

Een nieuwe intermediërende figuur tussen beide systemen is niet opportuun. De verleiding 
om op deze plaats individuele verticale volumes te plaatsen in

relatie met de nieuwe Leie en Albertpark is groot. Aan deze piste kleven een aantal nadelen:

• De grondgebonden woningen langsheen de Minister Liebaertlaan krijgen ‘een toren’ in hun

achtertuin

• Een verticaal volume gaat de dialoog aan met de nieuwe Leie maar ontkent volkomen het

bestaan van de oude Leie en daar aangezette typologie (gesloten wand langsheen het water, 
cfr.

Leieboorden van AWG architecten) Een verticaal volume op deze plaats is naar
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rendement waarschijnlijk wel interessant maar houdt weinig rekening met het 
vooropgestelde

stedenbouwkundige kader. Voor de nieuwe invulling wordt dus gekozen voor het

model met doortrekking van de bestaande volumes langsheen de Oude Leie.’

 

Het ontwerp voorziet een woonproject met 42 woongelegenheden in het verlengde van het 
aanpalend woonproject met +- 45 woongelegenheden. Waarbij gekozen is voor 2 volumes 
ipv. 3 en gekozen is voor een meer getrapt volume, zodat met een lager gedeelte (2 
bouwlagen) aangesloten wordt bij de aanpalende vrijstaande ééngezinswoning en een 
grotere afstand (min. 25m) gevrijwaard wordt tov. de aanpalende meergezinswoning. De 
aanpalende meergezinswoning is in geplant op min. 4,25m tov. de perceelsgrens, terwijl de 
nieuwbouw min. 14,85m vrijwaart. Tov. de aanpalende meergezinswoning wordt een volume 
van 4 bouwlagen met een teruggetrokken dakvolume voorzien, het dakvolume is 3,3m  à 
5,1m teruggetrokken tov. de dakrand van de zijgevel gericht op het aanpalend perceel, tov. 
de voorgevel 3,1 m, tov. de achtergevel 1,2m.

 

Dit bezwaar is ongegrond.

 

3. De aanvraag is strijdig met de goede ruimtelijke ordening en schendt de ruimtelijke 
draagkracht:

 De nieuwbouw is te hoog: 

o strijdig met het ontwikkelingskader en strijdig met de onmiddellijke omgeving

Het ontwerp is verenigbaar met het ontwikkelingskader. Het nieuwbouwvolume past binnen 
de vooropgestelde footprint en heeft een bouwvolume dat in hoofdzaak bestaat uit 4 
bouwlagen en een teruggetrokken dakniveau. 

Het ontwerp hanteert twee principes die in het ontwikkelingskader worden geboden, nl.

De contextuele verbijzondering van het bouwblok:

Op welbepaalde plaatsen kan worden ingespeeld op de specifieke context van de 
onmiddellijke omgeving. Dit kan ondermeer zijn:

• een grote variatie in bouwhoogte van de aanpalende bebouwing binnen het bouwblok;

• bestaande bebouwing in de onmiddellijke omgeving die een referentie vormen inzake

bouwhoogte;

• de schaal van de nabijgelegen brug en het bruggenhoofd,
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• aanzienlijke tussenafstanden t.o.v. de andere bebouwing (bv. tussen 2 oevers, brede laan,

plein/onbebouwde ruimte met aanzienlijke afmetingen, ...)

Zo’n verbijzondering kan deze specifieke sites extra articuleren in het integrale beeld van de 
Leieboorden.

Een contextuele verbijzondering wordt als volgt gedefinieerd. Het zijn extra aanvullingen (bv.

een bijkomend bouwvolume) van het bouwblok. Ze vormen plaatselijk een beperkte 
toevoeging

op het stramien van het bouwblok. De sokkel/de basis waarop het bijkomend volume kan 
worden

toegestaan, wordt bepaald door de omringende bouwblokstructuur. Een verbijzondering kan 
niet

worden toegelaten wanneer ze de eerder vernoemde basisprincipes en/of de algemene 
stedenbouwkundige regels onder druk zet.

 

Evenwichtig ruimtegebruik

Andere extra bouwmogelijkheden dan toegelaten zijn binnen de bouwenveloppe op de 
specifieke sites, zijn slechts mogelijk, wanneer er een extra kwaliteit aan het publieke 
domein wordt toegevoegd. Hierbij verwijzen we naar het principe van ‘evenwichtig 
ruimtegebruik’, waarbij de stad gewijzigde/meer bouwmogelijkheden kan toestaan op 
voorwaarde dat de bouwpromotor bijdraagt tot de kwalitatieve beleving van het bouwblok 
voor alle inwoners van de stad. Deze extra kwaliteit dient een bijkomende toevoeging te zijn 
op de aangeduide enveloppe/het referentieontwerp. Een ‘extra’ kwaliteit kan zijn het maken 
van een nieuwe secret garden of een bijkomende kwalitatieve doorsteek die de 
doorwaardbaarheid van het bouwblok mogelijk maakt. Deze nieuwe kwalitatieve openbare 
ruimte kadert binnen een ruimere structuur van publiek domein die verschillende stadsdelen 
op een aangename manier met elkaar verbindt.

Het profiel van de bestaande bebouwing (Marinalys) met 4 bouwlagen en teruggetrokken 
dakniveau wordt doorgetrokken. Het ontwerp voorziet echter een kleinere footprint, aan de 
zijde van de Leie wordt slechts 1 volume gerealiseerd, waardoor meer afstand (gemiddeld 
18m tot de perceelsgrens en gem. 28m tussen de bebouwing) tov de bestaande 
appartementen Marinalys wordt gevrijwaard. Hierdoor wordt een bijkomende kwalitatieve 
doorsteek voor fietser en voetgangers, die de doorwaardbaarheid van het bouwblok 
verbeterd gerealiseerd. De publieke erfdienstbaarheid van doorgang wordt in de 
gemeenteraad van 12.10.2015 beslist.

Tov. de Minister Liebaertlaan wordt afgebouwd met 2 bouwlagen om beter aan te sluiten 
met de kleine korrel van de Minister Liebaertlaan, waardoor de privacy en (zon)lichtinval 
voor de aanpalende percelen meer gerespecteerd wordt.
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Deze beide ingrepen worden gecompenseerd met een bijkomende laag op de hoek van het 
bouwblok A. Deze ingreep is beperkt, is noordwest georiënteerd tov. de bestaande 
bebouwing, respecteert een zeer ruime afstand (min. 30m) tov. de bestaande percelen en 
bebouwing en is in verhouding met de schaal van de nabijgelegen brug en bruggenhoofd. 

 inbreuk op de privacy, zonlichtverlies

tov. de bebouwing Marinalys wordt een afstand van gemiddeld 28m gevrijwaard, met een 
zelfde bouwvolume, nl. 4 bouwlagen met teruggetrokken dakniveau. Tov. de Minister 
Liebaertlaan wordt afgebouwd met 2 bouwlagen op een afstand van gemiddeld 9m, om 
beter aan te sluiten met de kleine korrel van de Minister Liebaertlaan, waardoor de privacy 
en (zon)lichtinval voor de aanpalende percelen meer gerespecteerd wordt. 

De bijkomende laag op de hoek van het bouwblok A is beperkt (18,75m hoog ipv. 15,30m), 
is noordwest georiënteerd tov. de bestaande bebouwing, is ingeplant op de verste hoek van 
het gebouw en respecteert een zeer ruime afstand (min. 30m) tov. de bestaande percelen, 
min 45m tov. perceel bezwaarschrijvers en is in verhouding met de schaal van de 
nabijgelegen brug en bruggenhoofd. Dit dakniveau bestaat slechts uit 2 appartementen, 
waarvan de livings op de Leie gericht zijn en de inkijk op de aanpalende percelen bijgevolg 
beperkt is. 

Doordat de nieuwbouw compacter en getrapt voorzien is, wordt de impact op de aanpalende 
ééngezinswoning tot een minimum beperkt (volume van 6m op een gemiddelde afstand van 
9m) en is de afstand tov de aanpalende meergezinswoning (gemiddeld 28m) zeer ruim, heel 
wat ruimer dan in de studie leieboorden voorzien is (gemiddeld 16m).

Dit bezwaar is ongegrond.

 

 Een slechte ontsluiting: grote impact op de woonkwaliteit, lawaaihinder, fijn stof, verkeersveiligheid, 
veiligheidsaspect: de site wordt voor iedereen toegankelijk

Voor de herbestemming van de industriële BST-site, die bestaat uit het woonproject 
Marinalys en de betreffende site, is een studie verricht naar ontsluiting, inplanting en 
bouwvolumes.

Het was de bedoeling een lus te creëren waarop de nieuwe bebouwing zou aansluiten. Dit 
werd gerealiseerd in de eerste fase (Marinalys)  Deze lus, waarop een groenzone en 
fietsdoorsteek aantakt,  ontsluit eveneens de tweede fase en zou opgenomen worden in het 
openbaar domein op het ogenblik dat het volledige project gerealiseerd is. De verplichting 
om doorgang te verlenen voor de tweede fase is als voorwaarde gekoppeld aan de 
stedenbouwkundige vergunning (bouwdossier 2004/00961, ref ROHM 8.00/34022/4830.6, 
vergund op 12.07.2005.) deze verplichting is opgenomen in de basisakte van het complex 
‘Marinalys’, alsook de erfdienstbaarheid en de verdeelsleutel van de kosten verbonden aan 
deze overeenkomst.

Binnen het ontwikkelingskader Leieboorden is de ontsluiting van de site Minister 
Liebaertlaan onderzocht: 
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‘Het terrein is moeilijk ontsluitbaar vanaf het openbaar domein. De aanliggende weg 
(Ijzerkaai) ligt op een talud. Het hoogteverschil bedraagt circa 1,5 meter. De ontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer zal genomen worden via de site BST.’

 

Openbaar domein:

Over de site wordt een doorsteek gemaakt voor fietsers en voetgangers, met een publieke 
erfdienstbaarheid van doorgang (zie gemeenteraadsbesluit van 12 oktober 2015).

De rest van de niet bebouwde ruimte wordt ontwikkeld als een semi-publieke toegankelijke 
ruimte, die privaat eigendom blijft. De fiets-voetgangersdoorsteek, bevordert de 
doorwaadbaarheid van het bouwblok tov de Leie en vergroot de woonkwaliteit van de 
volledige woonomgeving tussen Leie en Kanaal. De site is gelegen in de Kortrijkse 
binnenstad, net buiten de Binnenstadsring, een omgeving waar de stad reeds veel 
geïnvesteerd heeft in openbaar domein, nl Leieboorden (Kortrijk strand, skatebowl, 
promenade, Koning Albertpark,…) en nog zal investeren (Verbreding/heraanleg kanaalzone, 
open zwembad,…) De ontwikkeling van de site vormt een opportuniteit voor trage 
verbindingen tussen Leie en Kanaal.

 

Mobiliteit: 

Het betreft de ontsluiting van een woonproject met 42 woongelegenheden, dat enkel 
plaatselijk woonverkeer met zich meebrengt. De daarmee gepaard gaande wegen (woonerf) 
laten enkel  traag rijdend verkeer toe. De doorrit naar de Ijzerkaai zal grotendeels 
ondergronds gebeuren via de ondergrondse parkeergarage om de open ruimte en de 
woonkwaliteit op het perceel zo weinig mogelijk te belasten.

Om de verkeersdruk te spreiden is beslist om in- en uitrit te splitsen met inrit via de Minister 
Liebaertlaan en uitrit via de Ijzerkaai. Een inrit via de Ijzerkaai is een slechte optie omdat het 
verkeer komende van het rond punt een linksaf beweging moet maken, waardoor de 
doorstroming op het rondpunt kan belemmerd worden. De obstructie van het rondpunt zal 
het verkeer op de binnenstadsring ernstig belemmeren. 

In de mobiliteitstoets werden de 4 verschillende scenario’s onderzocht. Het huidige voorstel 
is de meest wenselijke oplossing, in- en uitrit via de Minister Liebaertlaan komt op de tweede 
plaats omdat bij de linksafslaande beweging bij het buitenrijden, het oprijzicht beperkt is, 
zeker in geval van filevorming. De in- en uitrit via de Ijzerkaai, zoals de bezwaarschrijvers 
voorstellen is niet wenselijk omdat de bestaande taludhoogte het uitrijden bemoeilijkt en het 
linksafslaand inrijden zeer kort na de rotonde gebeurt en kan leiden tot kop-staart botsing en 
de doorstroming van het verkeer op de rotonde kan belemmeren. De in- en uitritten verder 
van de rotonde voorzien, is een slechte optie omdat het hoogteverschil tov. de brughelling 
de zichtbaarheid bemoeilijkt.

Dit bezwaar is ongegrond.
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De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg 
ontvankelijk. Het bezwaarschrift  is ongegrond, omwille van de overwegingen gemaakt in het 
kader van de verkavelingsaanvraag.

Adviezen:

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met datum 
13.07.2015 en referentie AB/2015/373 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met 
datum 18.06.2015 en referentie >T 2014 G 0161-2 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 14.07.2015 en referentie 2015-702 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Gewestwegendistrict 312 met datum 23.06.2015 en 
referentie 312/B/BAV/2015/2793 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 11.09.2015 en referentie 2015-0501 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.07.2015 en referentie 
BVK/u1500775 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

 
Argumentatie
De aanvraag betreft het bouwen van 2 meergezinswoningen, met in totaal 42 
appartementen en een ondergrondse parking met 71pp en 93 fietsenstalplaatsen. Het 
bouwblok A bevat 26 appartementen, het bouwblok B 16 appartementen. Bovengronds 
worden 14 bezoekersparkeerplaatsen voorzien.

Woningtypetoets:

De aanvraag voorziet eveneens in de realisatie van een nieuwe meergezinswoning. Deze aanvraag 
wordt onderworpen aan de woningtypetoets. Daarbij worden de mogelijkheden op het perceel 
beschouwd, rekening houdend met de eigenschappen van het perceel en de kenmerken van de 
omgeving.

Het perceel is gelegen in een gemengde woonomgeving, die gekenmerkt wordt door een 
menging van verschillende woningtypologieën, met in hoofdzaak meergezinswoningen, langs 
de Leie en ééngezinswoningen langs de Minister Liebaertlaan. De buren zijn 
meergezinswoningen en ééngezinswoningen. Het totale project omvat een ruim perceel dat 
mogelijkheden biedt zowel voor de realisatie van eengezinswoningen als van 
meergezinswoningen. Er kan geparkeerd worden op het perceel. De site is gelegen langs de 
Leie op een uitgesproken appartementenlocatie, zoals ook aangegeven in het masterplan 
Leieboorden (In zitting van 27.april.2011 en van 9.05.2011 werd het ontwikkelingskader 
Leieboorden goedgekeurd door het CBS en de Gemeenteraad) ‘Het doortrekken van de grote 
bestaande volumes langsheen de oude Leie is de meest aangewezen variant. Het waterfront 
en park krijgen een afwerking. De schaal van de volumes is van die aard dat ze in dialoog 
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staan met de schaal van het water zonder dat daarbij de woningen aan de overzijde (Buda) 
onder druk komen. Bovendien is het mogelijk deze volumes ‘slim’ te positioneren en de 
hinder voor de bestaande buren te beperken.’

Bijgevolg is de realisatie van een meergezinswoning op deze locatie verantwoord.

 

Circulatie: 

Voor de herbestemming van de industriële BST-site, die bestaat uit het woonproject 
Marinalys en de betreffende site, is een studie verricht naar ontsluiting, inplanting en 
bouwvolumes.

Binnen het ontwikkelingskader Leieboorden is de ontsluiting van de site Minister 
Liebaertlaan onderzocht: 

‘Het terrein is moeilijk ontsluitbaar vanaf het openbaar domein. De aanliggende weg 
(Ijzerkaai) ligt op een talud. Het hoogteverschil bedraagt circa 1,5 meter. De ontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer zal genomen worden via de site BST.’

De circulatie wordt intern op eigen terrein georganiseerd, er wordt ingereden via de Minister 
Liebaertlaan en uitgereden via de Ijzerkaai.

 

Mobiliteit: 

Het betreft de ontsluiting van een woonproject met 42 woongelegenheden, dat enkel 
plaatselijk woonverkeer met zich meebrengt. De daarmee gepaard gaande wegen (woonerf) 
laten enkel  traag rijdend verkeer toe. De doorrit naar de Ijzerkaai zal grotendeels 
ondergronds gebeuren via de ondergrondse parkeergarage om de open ruimte en de 
woonkwaliteit op het perceel zo weinig mogelijk te belasten.

Om de verkeersdruk te spreiden is beslist om in- en uitrit te splitsen met inrit via de Minister 
Liebaertlaan en uitrit via de Ijzerkaai. Een inrit via de Ijzerkaai is een slechte optie omdat het 
verkeer komende van het rond punt een linksaf beweging moet maken, waardoor de 
doorstroming op het rondpunt kan belemmerd worden. De obstructie van het rondpunt zal 
het verkeer op de binnenstadsring ernstig belemmeren. 

In de mobiliteitstoets werden de 4 verschillende scenario’s onderzocht. Het huidige voorstel 
is de meest wenselijke oplossing, in- en uitrit via de Minister Liebaertlaan komt op de tweede 
plaats omdat bij de linksafslaande beweging bij het buitenrijden, het oprijzicht beperkt is, 
zeker in geval van filevorming. De in- en uitrit via de Ijzerkaai, zoals de bezwaarschrijvers 
voorstellen is niet wenselijk omdat de bestaande taludhoogte het uitrijden bemoeilijkt en het 
linksafslaand inrijden zeer kort na de rotonde gebeurt en kan leiden tot kop-staart botsing en 
de doorstroming van het verkeer op de rotonde kan belemmeren. De in- en uitritten verder 
van de rotonde voorzien, is een slechte optie omdat het hoogteverschil tov. de brughelling 
de zichtbaarheid bemoeilijkt.
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Parkeren:

Het project voorziet 71 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage en14 parkeerplaatsen 
voor bezoekers bovengronds aan de toegang van het project. 6 van deze parkeerplaatsen zijn 
aangepast voor andersvaliden. Er worden 93 fietsenstalplaatsen gerealiseerd. Het ontwerp voldoet 
ruimschoots aan de stedenbouwkundige verordening.  

 

publieke erfdienstbaarheid van doorgang:

Over de site wordt een doorsteek gemaakt voor fietsers en voetgangers, met een publieke 
erfdienstbaarheid van doorgang.

De rest van de niet bebouwde ruimte wordt ontwikkeld als een semi-publieke toegankelijke 
ruimte, die privaat eigendom blijft. De fiets-voetgangersdoorsteek, bevordert de 
doorwaadbaarheid van het bouwblok tov de Leie en vergroot de woonkwaliteit van de 
volledige woonomgeving tussen Leie en Kanaal. De site is gelegen in de Kortrijkse 
binnenstad, net buiten de Binnenstadsring, een omgeving waar de stad reeds veel 
geïnvesteerd heeft in openbaar domein, nl Leieboorden (Kortrijk strand, skatebowl, 
promenade, Koning Albertpark,…) en nog zal investeren (Verbreding/heraanleg kanaalzone, 
open zwembad,…) De ontwikkeling van de site vormt een opportuniteit voor trage 
verbindingen tussen Leie en Kanaal.

 

Algemene conclusie:

- De fiets-voetgangersdoorsteek, bevordert de doorwaadbaarheid van het bouwblok tov de Leie en 
vergroot de woonkwaliteit van de volledige woonomgeving tussen Leie en Kanaal.

- de erfdienstbaarheid van publieke doorgang is wenselijk om deze doorgang te bestendigen en 
contractueel vast te leggen.

Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hoofdstuk 2 
vergunningsplicht, Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen, Art. 4.2.1. en 

Afdeling 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, onderafdeling 1. Voorwaarden en 
lasten, art. 4.2.19. En art. 4.2.20.

Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan 
oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt 
de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hoofdstuk 2 
vergunningsplicht, Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen, Art. 4.2.1. en 

Afdeling 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, onderafdeling 1. Voorwaarden en 
lasten, art. 4.2.19. En art. 4.2.20.

Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt 
dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad 
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake de fiets-voetgangersdoorsteek met erfdienstbaarheid van publieke 
doorgang over het betreffende perceel, kadastrale ligging 3de afdeling Sectie B 
nr. 10/d/4 tussen de Ijzerkaai en het Guido Gezellepad: 

- de erfdienstbaarheid van publieke doorgang over het tracé, zoals voorgesteld op het 
grondplan ontworpen toestand, opgemaakt door het architectenbureau project Piet Bailyu 
goed te keuren;

- De projectontwikkelaar de verplichting op te leggen: 

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

De erfdienstbaarheid van publieke doorgang 

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

De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van team Planning & Openbaar Domein met 
datum 11.09.2015 en referentie 2015-0501  zullen in deze overeenkomst worden 
vastgelegd;

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

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

Bert Herrewyn

Planning en Openbaar Domein

20 - 2015_GR_00187 - Stadlandschap Leie en Schelde - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

20 2015_GR_00187 Stadlandschap Leie en Schelde - 
Samenwerkingsovereenkomst - 
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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de interne staatshervorming werd recent de bevoegdheid van regionale 
landschappen en bosgroepen toegewezen aan de provincie.  Deze  kans wil de provincie met beide 

http://www.gaselwest.be/
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handen aangrijpen om de samenwerking te versterken en met diverse partners verder te investeren 
in het landschap.

De provincie nam dit jaar initiatief en startte met een verkennende, bilaterale overlegronde met 
lokale besturen en middenveldorganisaties om na te gaan wat de mogelijkheden tot samenwerking 
zijn. Naast een toelichting van de provinciale doelstellingen, werd tevens gepolst naar de ambities en 
verwachtingen van de lokale besturen en de middenveldorganisaties.

Op basis van deze gesprekken bleek een breed partnerschap of samenwerkingsverband dé ideale 
manier om de gemeentelijke, provinciale en middenveldambities maximaal op elkaar te kunnen 
afstemmen, hierbij rekening houdend met eenieders specifieke doelstellingen.

Daarom heeft de Provincie West-Vlaanderen beslist om het Stadlandschap Leie en Schelde als een 
regionaal project (samenwerkingsverband) te lanceren. Hiermee geven we tevens gezamenlijk 
uitvoering aan hefboomactie 3.3 van het streekpact Zuid-West-Vlaanderen: ‘Opzetten van een 
regionaal (stad)landschap Leie en Schelde’.    

Argumentatie
DOELSTELLINGEN

Onder de vlag van het  “Stadlandschap Leie en Schelde” wil de provincie synergieën aangaan met 
zowel lokale besturen als middenveldorganisaties om samen te investeren in het landschap van 
vandaag en morgen. Het Stadlandschap Leie en Schelde zal daartoe initiatieven nemen die uitvoering 
geven aan volgende gemeenschappelijke doelstellingen:

1. Een versterking van de natuurwaarden (soorten en biotopen) in de regio door inrichting en 
beheer van landschappelijk waardevolle kleine landschapselementen. Dit moet zorgen voor 
een ecologisch en visueel kwalitatief landschap dat de leefbaarheid en belevingswaarde van 
de regio verhoogt.

2. Een verbrede NME-werking gericht op diverse doelgroepen (streekeducatie) teneinde meer 
betrokkenheid van bewoners en gebruikers te creëren en bij te dragen tot de kennis over de 
regio.

3. De ontwikkeling van streekeigen, (landschaps-) recreatieve producten en de organisatie van 
evenementen die zowel de bewoner als de recreant mobiliseren.

4. Een doordachte en (doelgroep)gerichte communicatie die het publiek draagvlak moet 
versterken en die voldoende visibiliteit van beide partijen garandeert.

Om deze ambities extra kracht bij te zetten werd door de Provincie West-Vlaanderen naast het 
voorzien van de nodige werkingsmiddelen ook voorzien in extra personeel. Samen met een 
educatief medewerker en een coördinator, zal de nieuwe landschapsconsulent het Stadlandschap 
mee vormgeven en op het terrein worden ingezet om mee werk te maken van een kwalitatief 
landschap. 

 

SAMENWERKING
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Door capaciteit, expertise, middelen en instrumentaria te bundelen kunnen we ook in de toekomst 
op een duurzame en efficiënte manier verder werken aan het  landschap in de regio.

Om de samenwerking (partnerschap) te bekrachtigen wil de provincie hiervoor een generieke 
overeenkomst aangaan. Deze generieke overeenkomst is een princiepsakkoord en houdt geen extra 
budgettaire verbintenissen in. Voor concrete (gemeente-specifieke) projecten wordt wel een 
gezamenlijke inzet van schaarse middelen beoogd, vast te leggen in een werkplan (specifieke 
overeenkomst) dat jaarlijks ter goedkeuring aan de beslissingsorganen van beide partijen wordt 
voorgelegd.

In een volgende fase worden een gedetailleerd werkplan opgemaakt dat jaarlijks ter goedkeuring aan 
de beslissingsorganen van beide partijen worden voorgelegd.

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 in bijlage opgenomen samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de provincie West-
Vlaanderen inzake de werking van het Stadlandschap Leie en Schelde goed te keuren.

Bijlagen
 SAO_Stadlandschap_steden en gemeenten (2).docx
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Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
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21 2015_GR_00190 VK De Marez Mellestraat - Aanstelling 
ontwerper en goedkeuring ontwerp - 
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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 23 februari 2015 een vergunning aan de 
verkavelaar Consoorten De Marez. De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 11 kavels 
voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen de 
bouwheer Consoorten De Marez en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn 
vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste 
infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 



206/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar Consoorten De Marez om studiebureau Demey bvba uit 
Roeselare aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Demey diende op 29 mei '15 een ontwerp in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van  riolering die bij dit 
bouwproject horen. 

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:

- voorbereidende werken 
- aanleg riolering; 
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken; 
- aanleg van groen; 
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar Domein

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 54.858,98€ (incl. BTW en incl afbraak private 
bebouwing) en vallen volledig ten laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als 
wijze van gunnen, conform de wet op overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

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

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, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. 
Verschaete

2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Kortrijk en voorgesteld door verkavelaar Consoorten De 
Marez, in verband met "Uitrustingswerken in de verkaveling Mellestraat in Heule" zoals ze vervat is in het bijzonder 
bestek nr. 14.35 met bijhorend plan en waarbij wordt gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed te keuren. 
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Bijlagen
 overeenkomst.pdf
 bestek.pdf
 ontwerpplan.pdf
 raming.pdf

Beheer Openbaar Domein
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22 2015_GR_00191 B.O.D. Vernieuwen openbare verlichting. - 
B.O.D. Vernieuwen openbare verlichting 
op het Vlaswaagplein. - Voorwaarden, 
wijze van gunnen en gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft het bestuur naar een  stad die verbindt en verenigt. Het 
pad langs een aantal stadsvoorzieningen zoals het ontmoetingscentrum en de bib in Bissegem is 
onvoldoende verlicht. Binnen de uitvoering van het Lichtplan stellen we voor deze verlichting te 
vernieuwen.
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Argumentatie
De verlichting op het wandelpad langs het gemeentehuis, het ontmoetingscentrum en de bib in 
Bissegem is sterk verouderd. De verlichtingsinstallatie biedt onvolddoende lichtkwaliteit en zou 
dringend vernieuwd moeten worden. 
Wij hebben bij onze netbeheerder Eandis een offerte opgevraagd voor het verwijderen van de 
bestaande verlichting en het voorzien van nieuwe ledverlichting. We opteren voor de armatuur type 
KIO -led. Deze armatuur is een 005-gekeurd toestel. Dit label staat garant voor kwaliteitsvolle 
verlichtingstoestellen. 

De offerte met ref. 277802 voorziet in :
* wegnemen van de bestaande ov-installatie
* leveren en plaatsen van 12 rechte palen lph 4m
* leveren en plaatsen van 12 toestellen Kio Led 4500 lm 

De totale kostprijs voor de uitvoering van dit voorstel wordt geraamd op 14.549,66 € ( excl.btw)

Juridische grond
Artikel 26 §1-1ste lid van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is hier van toepassing.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 

Visum 2015.163

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0670-01/2289000/IE-14 - uitgave: 17.605,09 EUR - beschikbaar: 
81.997,72 EUR

Financiële informatie
Graag een visum voor de uitgave van 14.549,66 € ( btw excl ) op budgetsleutel 2015/IE-14/actie GBB 
- CBS/item0670-01/algemeen rekeningnummer 2289000.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 De voorwaarden voor het vernieuwen van de openbare verlichting langs het Vlaswaagplein, 

meer bepaald langs het wandelpad ter hoogte van de bib, het oc en het gemeentehuis te 
Bissegem, vast te stellen zoals ze voorzien zijn in het voorstel van Eandis met ref. 277802 
waarbij de kostprijs geraamd wordt op 14.549,66 € ( excl.btw).

Punt 2
 Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking in toepassing van artikel 26 §1-1ste lid van de wet op de overheidsopdrachten 
van 15 juni 2006.
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Punt 3
 De opdracht voor het vernieuwen van de openbare verlichting langs het wandelpad van het 

Vlaswaagplein te Bissegem te gunnen aan Eandis overeenkomstig haar offerte met ref. 
277802 voor het bedrag van 14.549,66 € ( excl. btw).

Bijlagen
 Offerte vernieuwen ov .pdf

23 - 2015_GR_00192 - B.O.D. Vervangen openbare verlichting. - B.O.D. Vervangen openbare verlichting langs de Groeningekaai te Kortrjik. - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

23 2015_GR_00192 B.O.D. Vervangen openbare verlichting. - 
B.O.D. Vervangen openbare verlichting 
langs de Groeningekaai te Kortrjik. - 
Voorwaarden, wijze van gunnen en 
gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Kortrijk is een stad die beweegt, durft en verandert.  Zo maken wij werk van de verdere 
uitvoering van het lichtplan .

Argumentatie
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De verlichting langs de Groeningekaai, tussen de Gentsesteenweg en de Schaekenstraat is sterk 
verouderd. Bovendien moesten een aantal lichtpunt tijdeljik weggenomen worden omdat er 
slopingswerken gebeurden. 
Het is nu terug mogelijk om de verlichting terug te plaatsen. We willen van deze gelegenheid gebruik 
maken om de verouderde verlichting te vervangen door modernere en energiezuingere verlichting. 

We kiezen voor ledverlichting type Neos. We vervangen 8 toestellen type MC12 door 11 toestellen 
led type Neos. Hiermee vervangen we een opgesteld  vermogen van 688 W door 418 W. Dit is een 
energiebesparing van 39 %. 
Op onze vraag ontvingen wij van Eandis een offerte met ref. 283769 die voorziet in :
- slopen van de bestaande ov-installatie 
- leveren en plaatsen van 11 led-toestellen type Neos 3500 lm.

De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op  4.844,09 €. ( btw excl.). 

Juridische grond
Artikel 26 §1-1ste lid van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is hier van toepassing.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 

Visum 2015.164

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0670-01/2289000/IE-14 - uitgave: 4.844,09 EUR - beschikbaar: 
64.392,63 EUR

Financiële informatie
De uitgave van  4.844,09  € ( excl. btw) kan betaald worden met krediet voorzien  op budgetsleutel 
2015/IE-14/actieGBB-CBS/item 0670-01/algemeen rekeningnr. 2289000.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 De voorwaarden voor het vervangen van de verlichting langs de Groeningekaai vast te stellen 

zoals ze voorzien zijn in de offerte van Eandis dd. 1 september 2015  met ref. 283769 waarin 
de kostprijs geraamd wordt op 4.844,09 € ( excl.)

Punt 2
 Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking overeenkomstig artikel 26  §1, 1° van de wet op de overheidsopdrachten van 
15 juni 2006.
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Punt 3
 De opdracht voor het vervangen van de verlichting langs de Groeningekaai te gunnen aan 

Eandis overeenkomstig haar offerte van 1 september 2015 waarin de kostprijs geraamd 
wordt 4.8844,09 € ( excl BTW).

Bijlagen
 Offerte vernieuwen ov Groeningekaai.pdf

Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Staf

24 - 2015_GR_00188 - 2015/974 - Raamovereenkomst voor incidentbeheer en aankoop van apparatuur voor telefoniecentrales stad, ocmw, agb's, pzvlas en hvzfluvia  - Voorwaarden en wijze van gunnen

24 2015_GR_00188 2015/974 - Raamovereenkomst voor 
incidentbeheer en aankoop van 
apparatuur voor telefoniecentrales stad, 
ocmw, agb's, pzvlas en hvzfluvia  - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige overeenkomst loopt ten einde op 31 december 2015. Vanuit de continuiteit van 
dienstverlening is een vernieuwing noodzakelijk. Het bestek werd volledig opnieuw geschreven, 
aangepast aan de actuele noden en samenwerkingsverbanden.

Argumentatie
Het doel van deze opdracht is een non-exclusiviteit raamovereenkomst af te sluiten voor een 
periode van 4 jaar, te starten op 01 januari 2016 tot en met 31 december 2019. De basis van de 
raamovereenkomst is de werking op afroep volgens noodzaak en beschikbaar jaarlijks budget voor het 
gedeelte aankoop apparatuur voor de bestaande Alcatel-Lucent infrastructuur. Het gedeelte 
incidentbeheer wordt afgesloten voor een maximale periode van de resterende duurtijd van deze 
raamovereenkomst en is samengesteld uit diensten volgens noodzaak van iedere potentiële afnemer.

De stad Kortrijk treedt voor deze opdracht op als een opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van 
de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.

De stad Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers van 
onderhavige opdracht van kunnen zijn:

 huidige en toekomstige vzw’s van de stad Kortrijk

 huidige en toekomstige agb’s van de stad Kortrijk

 het OCMW Kortrijk met huidige en toekomstige vzw’s

 de politiezone VLAS

 de hulpverleningszone FLUVIA

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor incidentbeheer en aankoop van apparatuur 
voor telefoniecentrales stad, ocmw, agb's, pzvlas en hvzfluvia” werd een bestek met nr. 2015/974 
opgesteld door directie bedrijfsvoering.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 201.000,00 euro (exclusief btw) of 243.210,00 euro 
(inclusief 21% btw) voor de duurtijd van de raamovereenkomst en moet bijgevolg goedgekeurd worden 
door de gemeenteraad.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met bekendmaking.

De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer waarbij 
niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. 

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van 207.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
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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 2 §1 3°.

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
Financiële informatie
De budgettering voor deze raamovereenkomst zal verlopen via afzonderlijke deelbeslissingen van het 
CBS en telkens in overeenstemming met de dan geldende jaarlijkse begroting.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen, zoals opgenomen in het bestek met nr. 2015/974 voor de opdracht 
“Raamovereenkomst voor incidentbeheer en aankoop van apparatuur voor telefoniecentrales stad, 
ocmw, agb's, pzvlas en hvzfluvia”, opgesteld door directie bedrijfsvoering.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.

Bijlagen
 2015974_Raming.xls
 2015974_2015_09_15_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene

Staf

23:48 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

23:51 Axel Weydts, schepen verlaat de zitting
25 - 2015_GR_00174 - Toelagen professionele cultuur- en kunstorganisaties 2015 - Goedkeuren aangepast reglement en betaalbaarstellen toelagen 2015

25 2015_GR_00174 Toelagen professionele cultuur- en 
kunstorganisaties 2015 - Goedkeuren 
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aangepast reglement en betaalbaarstellen 
toelagen 2015
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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 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; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context

De Stad Kortrijk subsidieert jaarlijks alle Kortrijkse private kunstorganisaties die erkend en 
gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap via diverse decreten: Kunstendecreet, 
Circusdecreet, Decreet Socio-cultureel Werk en Jeugddecreet. Op heden zijn dat tien organisaties. 
Twee van hen hebben ondertussen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de stad (2014-
2019) met een subsidie-enveloppe die via jaarlijkse evaluatie met de betrokken organisatie wordt 
toegekend: De Kreun en Unie der Zorgelozen. 
Voor de acht andere geldt voorlopig een subsidiereglement. Dit reglement dateert van 2011 en 
vraagt een aanpassing conform de beleidsprioriteiten van Plan Nieuw Kortrijk. 
Daarnaast dienen ook de toelagen 2015 aan deze acht organisaties te worden goedgekeurd.
 

Argumentatie
Voorstel aanpassing reglement
Er zijn 5 elementen gewijzigd t.o.v. het reglement uit 2011

1. Verwijzing naar het Plan Nieuw Kortrijk als basis voor subsidiëring (artikel 1)

2. Inhoudelijke evaluatiecriteria linken aan acties in het strategisch meerjarenplan van de stad 
(artikel 2, punt g) en vanaf 2017 ook aan de gekozen functies i.k.v. het Kunstendecreet 
(artikel 2, punt d)
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3. Aanvraag tot erkenning en subsidiëring terugbrengen tot 1 datum m.n. 15 april t.o.v. 2 data 
in het vorig reglement, waarbij het jaarverslag van het voorbije jaar en het jaarplan van het 
lopend jaar voor de Vlaamse Gemeenschap dienen als basis van subsidiëring (artikel 3)

4. Indienadres ‘cultuurbeleidscoördinator’ vervangen door ‘Team Verenigingen en 
Evenementen’ overeenkomstig de taak van dit team als algemeen informatiepunt voor vrije 
tijd (artikel 3)

5. Advies over het jaarlijks subsidievoorstel komt van het Kunstenoverleg en niet langer van een 
Bijzondere Commissie. Dit laatste heeft in het verleden niet gewerkt (artikel 4).

Noot 
De timing in het reglement wordt in 2015 uitzonderlijk niet gehaald, gezien de vrijetijdscoördinator in 
dit jaar ook medeprojectleider is van De Grote Verleieding met alle extra tijdsinvestering hiermee 
gepaard, gedurende voorjaar en zomer 2015.

Evaluatie van de professionele sector 2014-2015
Opnieuw is er een positieve evolutie zichtbaar t.o.v. 2012
- aantal erkende kunsthuizen: van 8 naar 10
- kwaliteit van het inhoudelijk beleid, met o.m. scherper artistiek profiel, eigentijdse promotie met 
stijgende digitalisering, sterkere
  publiekswerking met aandacht voor kansengroepen en specifieke doelgroepen
- interne organisatie: strikte budgetopvolging (o.m. als antwoord op de subsidieverlaging van hogere 
overheden), gericht en spaarzaam 
  personeelsbeleid, duurzame infrastructuurkeuzes
- stijgende samenwerking en netwerking binnen de stad, Vlaanderen, grensoverschrijdend, 
internationaal.

De sector is duidelijk begaan met een consequente uitvoering van het Kunstenplan 2014-2020 dat hij 
zelf schreef maar evengoed met de ontwikkeling van een geïntegreerd lokaal kunstenlandschap als 
rode draad in het nieuwe Kunstendecreet. 
Uiteraard zijn de instellingen zeer ongerust over inkrimpende subsidiemogelijkheden (uit 
Vlaanderen, de Provincie en Europa) maar zijn alvast bereid om keuzes te maken, inhoudelijk en 
organisatorisch. 

Voor de individuele evaluaties verwijzen we naar de 8 managementfiches.
Een lectuur van het werkingsverslag 2014 en het jaarplan 2015 en regelmatige prospectie in het veld 
liggen aan de basis van de beoordeling die daarna is afgetoetst met het Kunstenoverleg.
Opvallend is de stijgende kloof tussen enkele organisaties met een solide of stijgende financiële 
basis en de meeste andere organisaties bij wie het eigen vermogen eerder beperkt is. 

Voorstel subsidiëring 2015
Voorstel is om het subsidiebedrag aan elke organisatie in 2015 gelijk te houden aan de voorgaande 
jaren, én omwille van de algemene positieve evolutie in de sector én omwille van de verdere evolutie 
naar samenwerkingsovereenkomsten met de stad waarbij de jaarsubsidie slechts een onderdeel is 
van een breder ondersteuningspakket. 
Bij kunstencentrum BUDA geldt nog steeds een bijzondere regeling. Tot 2011 kreeg de organisatie € 
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15.600 van de stad. In 2012 keurde de Gemeenteraad een investeringstoelage toe van € 75.000 voor 
de aankoop van digitale filmprojectoren. Dit komt neer op een voorafname van € 15.000 gedurende 
5 jaar (2012 tot 2016) van de jaarsubsidie. Sindsdien keert de stad jaarlijks een restbedrag van € 600 
toe. Voorstel is om dit ook zo te houden in 2015 en 2016 maar bij de begrotingsopmaak van 2017 
rekening te houden met de verjaring van de investering. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 
visum 2015.463 budgetsleutel 2015/GBB-CBS/0709-01/6493000/IE-GEEN uitgave 64.200€ 
beschikbare toelage 64.200€

Financiële informatie
Visum aan te vragen voor € 64.200 (beschikbaar in drie onderdelen, m.n. € 54.200, € 5.000 ( Il 
Fondamento)en € 5.000 (Vormingplus) op beleidsitem 0709-01, rekening 64 93 000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
1. Het reglement subsidiëring van professionele kunst- en cultuurorganisaties 2015, als volgt goed 
te keuren:

STAD KORTRIJK
 
REGLEMENT SUBSIDIERING VAN PROFESSIONELE KUNST- EN CULTUURORGANISATIES

__________________________________________________________

artikel 1: beleidskader

Het Plan Nieuw Kortrijk / strategisch meerjarenplan 2014-2019 voorziet in een aantal 
ondersteuningsvormen voor het culturele veld in Kortrijk. Ze geven uitdrukking aan de wil van de 
stad om een regierol waar te nemen t.o.v. de culturele ontwikkelingen in Kortrijk en de regio.
Een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid is in deze context belangrijk.
Gericht staat voor ondersteuning van welbepaalde initiatieven, verfijnd betekent dat de 
subsidiecriteria afgestemd zijn op de specificiteit van deze initiatieven, stimulerend houdt in dat de 
stad met de subsidie niet in de plaats treedt van maar een meerwaarde biedt aan het eigen initiatief 
van de actor.

De Stad Kortrijk voorziet subsidies voor:

-        de werking van het socio-cultureel verenigingsleven
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-        de werking van semiprofessionele organisaties voor kunst, cultuur en erfgoed

-        de werking van professionele organisaties voor kunst, cultuur en erfgoed

-        bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, semiprofessionele 
organisaties en individuele kunstenaars

-        straat-, buurt- en wijkfeesten

-        openluchtevenementen

-        een beperkt aantal specifieke materies zoals muziekonderricht.

Voorliggend reglement bepaalt de criteria en modaliteiten voor de subsidiëring van de Kortrijkse 
professionele kunst-, cultuur-, en erfgoedorganisaties (verder professionele organisaties of 
professionele actoren genoemd). Dit zijn organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake 
bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed en hiervoor structureel erkend en gesubsidieerd zijn door het 
Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. 

Engagement 9 van het Plan Nieuw Kortrijk ‘Een stad met veel goesting en ambiance’ wil 
professionele organisaties actief betrekken bij de realisatie van een stad van culturele verademing. 
Kortrijk stimuleert hierbij maximale afstemming en samenwerking tussen het stedelijk beleid, de 
bewoners, de professionele actoren en andere beleidsdomeinen zoals welzijn, onderwijs, ruimte en 
economie. De stad speelt hiermee in op het Kunstenplan 2020 van de professionele sector én op het 
Vlaamse Kunstendecreet dat een geïntegreerd kunstenlandschap op stedelijk en regionaal niveau 
nastreeft..

artikel 2: criteria

Om in aanmerking te komen voor erkenning en subsidiëring dienen de betrokken organisaties aan de 
volgende criteria te voldoen:

a. beschikken over rechtspersoonlijkheid op niet-commerciële basis
b. secretariaat en/of maatschappelijke zetel in Kortrijk hebben
c. een werking inzake kunst en cultuur ontwikkelen in één of meerdere van de volgende domeinen:

-        podiumkunsten (theater, dans, muziek, circus)

-        beeldende en audiovisuele kunsten (film, video, multimedia)

-        architectuur en vormgeving

-        literatuur

-        sociaal-artistieke werking

-        cultuureducatie
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-        erfgoed

d. een keuze maken uit 1 of een beperkt aantal functies in de creatieketen (vanaf 2017):

-        ontwikkeling

-        productie

-        presentatie

-        participatie

-        reflectie

e.  zich richten tot alle potentieel geïnteresseerden uit de bevolking van Kortrijk en de regio

f.  een reguliere werking en een consequent langetermijnbeleid inzake kunst, cultuur of erfgoed 
    ontplooien, waarbij blijk wordt gegeven van een verregaande vorm van professionalisering 

g.  in de werking rekening houden met volgende acties uit het stedelijk meerjarenplan 2014-2019:

-        rol t.o.v. de kunstenaar(s): steun aan creatie, jong talent, amateurkunstenaars

-        rol t.o.v. het publiek: kunsteducatie, publiekswerking, nieuwe programmatievormen, bereik van 
kwetsbare en diverse groepen

-        rol t.o.v. de cultuursector: samenwerkingsverbanden inhoudelijk en / of organisatorisch, 
afstemmen van functies, 
         dwarsverbindingen met onderwijs, welzijn, economie, ruimte

-        rol t.o.v. het breder landschap: regionale samenwerking, internationale uitstraling.

 

artikel 3: aanvraagprocedure

De betrokken organisatie doet tegen 15 april een aanvraag tot erkenning en subsidiëring d.m.v. het 
jaarlijks indienen van de volgende documenten bij het Team Verenigingen en Evenementen:

-        jaarverslag en financieel verslag van het voorbije werkjaar, zoals voorgelegd per 31 maart aan 
het Ministerie van de Vlaamse 
         Gemeenschap aangevuld met 1 bladzijde waarin de organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 
stedelijke acties heeft beantwoord

-        jaarplan en begroting van het nieuwe werkjaar, zoals voorgelegd per 31 oktober aan het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
         aangevuld met 1 bladzijde waarin de organisatie verwoordt hoe ze aan de 4 stedelijke acties zal 
beantwoorden.

artikel 4: advies
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De Directie Mens en Samenleven legt na screening van de documenten op de genoemde criteria een 
voorstel tot subsidiëring voor aan het Kunstenplatform, rekening houdend met het beschikbare 
budget in de stedelijke begroting. Het Kunstenplatform brengt hierover een gemotiveerd advies uit 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten laatste tegen 15 juni van het lopend 
begrotingsjaar. 

artikel 5: beslissing over de toelage

De beslissing, zowel inzake erkenning als inzake het bedrag van de subsidie, wordt éénmaal per jaar 
genomen door het College van Burgemeester en Schepenen, op advies van het Kunstenoverleg zoals 
vermeld in artikel 4, en dit ten laatste tegen 15 juli van het lopend begrotingsjaar.
De beslissing wordt samen met een duidelijke motivering binnen de maand aan elke betrokken 
organisatie bezorgd.

artikel 6: uitbetalingsprocedure

De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen de maand na beslissing door het College van 
Burgemeester en Schepenen.

artikel 7: relatie met andere reglementen

Organisaties die als professionele kunst-, cultuur- of erfgoedorganisatie worden erkend, kunnen geen 
aanspraak meer maken op andere reguliere subsidies van de stad. 

artikel 8: beschikbare kredieten

De toekenning van de definitieve bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de 
stadsbegroting.

 

Contact:
Stad Kortrijk – Team Verenigingen en Evenementen
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
tel. 056 27 74 13
mail: verenigingen@kortrijk.be

Punt 2
Akte te nemen van de afwijking op het gehanteerde tijdsschema wegens de extra tijdsinvestering 
in De Grote Verleieding door de     behandelende medewerker

Punt 3
Akte te nemen van de individuele evaluaties van 8 kunst- en cultuurorganisaties

Punt 4
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Bijlagen
 Reglement subsidies professionele cultuur- en kunstorganisaties 2015.docx
 Advies 150826 subsidies professionele huizen.pdf
 reglement subsidiering voor professionele kunst- en cultuurorganisaties 2010 definitief.doc

Musea en Erfgoed
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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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 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; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

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

Na een principiële goedkeuring in de gemeenteraad heeft een openbaar onderzoek plaatsgevonden 
en is advies gevraagd aan de cultuurraad.

Argumentatie
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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 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Het voorstel werd principeel goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2015. Het openbaar 
onderzoek liep van 4 mei tot 3 juni 2015 en leverde geen bezwaren op. Het advies van de 
cultuurraad, gevraagd op 8 mei 2015, werd ons niet tijdig overgemaakt. Dit zal ons begin oktober 
bezorgd worden en zal dan aan het dossier toegevoegd worden.

De naam voor het nieuw aan te leggen Plein op Campus Kortrijk Weide kan nu definitief goedgekeurd 
worden: Nelson Mandelaplein.

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
De naam voor het nieuw aan te leggen evenementenplein op Campus Kortrijk Weide definitief goed 
te keuren: Nelson Mandelaplein.
 

Bijlagen
 advies NelsonMandelaplein Vlaskaai Vlashoek.doc
 Nelson Mandelaplein.doc
 Openbaar Onderzoek.pdf

Communicatie en Recht

0:11 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

0:29 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting

0:30 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

0:31 Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting

0:31 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
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0:31 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
27 - 2015_GR_00189 - Vlaams instituut voor Archivering (VIAA)  - Samenwerkingsovereenkomst VIAA - Goedkeuren

27 2015_GR_00189 Vlaams instituut voor Archivering (VIAA)  - 
Samenwerkingsovereenkomst VIAA - 
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; 
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 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, 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 Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, 
foto's, documenten, enz. samen met partners uit de cultuur, erfgoed- en mediasector. Zij beschikken 
daarvoor over een E-depot. Het VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse 
Regering.
VIAA biedt de kans om audiovisueel materiaal onder te brengen in hun E-depot. Een infrastructuur 
waarover de stad Kortrijk niet beschikt.
Het E-depot van VIAA kan ervoor zorgen dat het audiovisuele materiaal van de stad Kortrijk voor 
altijd, op een correcte manier, bewaard blijft. VIAA staat namelijk in voor meer dan enkel opslaan 
van digitale bestanden. Zij controleren deze ook op authenticiteit en leesbaarheid. Een echt E-depot, 
waar men digitale bestanden bewaart en preserveert.

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) is net zoals Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) een 
initiatief van de Vlaamse regering. De beide instellingen zijn verweven met elkaar en hebben een 
gemeenschappelijke doelstelling voor ogen: Het bewaren van de leesbaarheid van digitale 
documenten, het bewaren van de leesbaarheid van de digitale metadata en van de relatie tussen 
documenten en hun metadata. Daarnaast staan zij ook in voor ontsluiting van deze digitale 
bestanden. 
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DAV kwam eerder aan bod in het dossier ‘de regio onder de scanner’, aankoop van een bookscanner 
i.f.v. archivering statisch en semi-dynamisch archief. De bookscanner dient in de eerste plaats om 
bestuursdocumenten te digitaliseren, i.f.v. toekomstige digitale overdrachten naar DAV (Digitaal 
Archief Vlaanderen) toe. Wanneer met dit toestel ook audiovisueel materiaal zou gescand worden, 
bijvoorbeeld affiches, dan kunnen deze digitale bestanden overgedragen worden aan VIAA.
VIAA en DAV zijn twee E-depots. VIAA richt zich op audiovisueel materiaal, DAV op 
bestuursdocumenten. 
De stad Kortrijk beschikt niet over een E-depot. Samenwerking met DAV en VIAA is cruciaal naar 
toekomstige digitale archivering toe.

VIAA biedt ook de stad Kortrijk de kans aan om audiovisuele materialen op te nemen in hun lopende 
en volgende digitaliseringsprojecten.

In de zitting van 22/12/2014 heeft het College van Burgemeester en Schepenen een 
intentieverklaring tot samenwerking met VIAA goedgekeurd. 

Vandaag vraagt VIAA ons de definitieve samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Argumentatie
Het Vlaams Instituut voor Archivering of VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel 
materiaal, foto's, documenten, e.d. samen met haar partners. In eerste instantie zijn dit de erkende 
en gesubsidiëerde cultureel-erfgoedinstellingen en omroepen. In de loop van 2014-2015 wordt deze 
groep nog verder uitgebreid met de archiefdiensten van de Vlaamse overheidsinstellingen, van de 
Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse instellingen die als archief, museum of 
erfgoedbibliotheek erkend zijn. Gaandeweg wordt deze groep verder verruimd naargelang de noden 
en prioriteiten.

VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse Regering. De opstart van VIAA werd 
toevertrouwd aan iMinds (een strategisch onderzoekscentrum van de Vlaamse Overheid, gefocust op 
ICT) met de bedoeling om VIAA eind 2014 te verzelfstandigen. In deze opstartfase werkt iMinds/VIAA 
samen met vzw Waalse Krook, die een toezichthoudende en strategische rol opneemt.

De belangrijkste taken van VIAA zijn:
Digitaliseren: de informatie op fysieke dragers omzetten naar door computers leesbare bestanden.

Archiveren: digitaal materiaal duurzaam bewaren, koppelen aan metadata en indexeren zodat het 
bruikbaar wordt voor verschillende doelgroepen.

Interactie: het digitale materiaal ter beschikking stellen van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek 
en het grote publiek.

Samenwerken met het VIAA is een unieke kans: 
- VIAA beschikt over een E-depot. Een infrastructuur waarover de stad niet beschikt.
Een E-depot is wenselijk voor het onderbrengen van alle onze digitale bestanden. Het DMS of de 
beeldbank bijvoorbeeld, is gericht op het aanmaken, het beheren, het zoeken en het delen van 
digitale documenten. Een E-depot heeft de reconstructie van digitale of gedigitaliseerde 
archiefdocumenten op (middel)lange termijn als finaliteit. De archiefdocumenten hoeven niet meer 
aangemaakt, gegenereerd of geëditeerd te worden. De digitale bestanden zijn gevormd en 
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afgesloten. Het E-depot voorziet ook het bewaren van de leesbaarheid van digitale documenten, 
het bewaren van de leesbaarheid van de digitale metadata en van de relatie tussen documenten 
en hun metadata.
- VIAA beschikt over de nodige expertise wat betreft digitalisering en duurzame digitale opslag.
- VIAA zorgt voor gratis digitalisering.

VIAA draagt de kosten voor de digitalisering. De collectiebeherende instellingen krijgen een 
(afgeschermde) toegang tot hun digitale collecties en blijven verantwoordelijk voor het beheer ervan. 
Ze kunnen vrij beschikken over deze digitale collecties voor hun eigen werking. VIAA levert hiervoor 
ondersteuning in de vorm van webdiensten (bv. streaming).

In ruil wil VIAA de digitale collecties niet-exclusief en in een afgeschermde omgeving (portaal met 
login) ter beschikking kunnen stellen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en in openbare 
bibliotheken.

Bewaarkost: VIAA rekent enkel een kleine kost voor het preserveren van de digitale bestanden op 
lange termijn. In deze bewaarkost zijn alle kosten inbegrepen voor het veilig bewaren en preserveren 
van het materiaal (oa. hard- en software,  datacenter en beheerskosten). De kost ligt tussen de 10 à 
20 euro per terrabyte, per jaar. De eerste paar terrabytes zijn gratis.
Deze kost wordt aangerekend startend 1 jaar na de opname van het materiaal in het archief. In het 
begin van een nieuw kalenderjaar zal dan telkens een factuur gestuurd worden naar de CP’s ten 
belope van een bepaald percentage van de bewaar- en preservatiekost. (Dit percentage ligt ergens 
tussen de 10% en 20%, maar het ligt momenteel nog niet vast). Voor de periode 2014-2017 wordt de 
bewaar- en preservatiekost op een 98€/TB/jaar vastgesteld, waar een percentage van aangerekend 
wordt. Deze kost wordt om de 3 jaar herzien, maar de kost voor de CP (stad Kortrijk) is begrensd op 
max 5% per herziening.

De voordelen voor stad Kortrijk van samenwerking met VIAA:
- Stad Kortrijk hoeft zelf geen E-depot voor audiovisueel materiaal uit te bouwen. Serieuze besparing 
van kost en tijd. 
- VIAA digitaliseert gratis.  
- Alle audiovisuele bestanden van de stad Kortrijk worden bewaard in een omgeving die garant staat 
voor leesbaarheid en authenticiteit.

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

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
dit betreft het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst.  Het zou wel nuttig zijn indien er 
een raming van de uitgave in de nota opgenomen werd.

Financiële informatie
VIAA draagt de kosten voor de digitalisering. De collectiebeherende instellingen krijgen een 
(afgeschermde) toegang tot hun digitale collecties en blijven verantwoordelijk voor het beheer ervan. 
Ze kunnen vrij beschikken over deze digitale collecties voor hun eigen werking. VIAA levert hiervoor 
ondersteuning in de vorm van webdiensten (bv. streaming).
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In ruil wil VIAA de digitale collecties niet-exclusief en in een afgeschermde omgeving (portaal met 
login) ter beschikking kunnen stellen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en in openbare 
bibliotheken.

Bewaarkost: VIAA rekent enkel een kleine kost voor het preserveren van de digitale bestanden op 
lange termijn. In deze bewaarkost zijn alle kosten inbegrepen voor het veilig bewaren en preserveren 
van het materiaal (oa. hard- en software, datacenter en beheerskosten). De kost ligt tussen de 10 à 
20 euro per terrabyte, per jaar. De eerste paar terrabytes zij gratis.
Deze kost wordt aangerekend startend 1 jaar na de opname van het materiaal in het archief. In het 
begin van een nieuw kalenderjaar zal dan telkens een factuur gestuurd worden naar de CP’s ten 
belope van een bepaald percentage van de bewaar- en preservatiekost. ( dit percentage ligt ergens 
tussen de 10% en 20%, maar het ligt momenteel nog niet vast). Voor de periode 2014-2017 wordt de 
bewaar- en preservatiekost op een 98€/TB/jaar vastgesteld, waar een percentage van aangerekend 
wordt. Deze kost wordt om de 3 jaar herzien, maar de kost voor CP (stad Kortrijk) is begrenst op max 
5% per herziening.

De voordelen voor stad Kortrijk van samenwerking met VIAA:
- Stad Kortrijk hoeft zelf geen E-depot voor audiovisueel materiaal uit te bouwen. Serieuze besparing 
van kost en tijd. 
- VIAA digitaliseert gratis. 
- Alle audiovisuele bestanden van de stad Kortrijk worden bewaard in een omgeving die garant staat 
voor leesbaarheid en authenticiteit.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de definitieve samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw IMINDS, handelend in naam en voor 
rekening van VIAA  en de Stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 20150717 VIAA-contract_standaardversie_te ondertekenen_def (2).pdf
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Projecten

0:32 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting

0:32 Axel Weydts, schepen betreedt de zitting

0:32 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

0:33 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting

0:35 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

0:35 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting

0:36 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
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realisatie zwembadcomplex - Sluiting 
dialoog - bestek - DBFMO-overeenkomst-
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem - 
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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk (PNK) met specifiek het tweede engagement ‘een stad die verjongt en 
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vergroent’ legt een prioriteit bij de ontwikkelingen op Campus Kortrijk Weide met onder meer de 
realisatie van een nieuw zwembadcomplex in de groene omgeving van dit nieuwe stadsdeel.

Het team Sport gaf in het voorbereidende werk een aantal krijtlijnen aan waarbinnen de toekomst 
van het zwembadwater in Kortrijk zal evolueren. Naast een uitgebreide analyse van het 
zwemwaterlandschap in stad en streek, de analyse rond het programma van een nieuw 
zwembadcomplex resulteerde het voorbereidend werk in de aanbeveling om de realisatie van dit 
nieuwe complex via een Publiek Private Samenwerking te laten verlopen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 07 juli 2014 de voorwaarden goed voor de realisatie van een 
nieuw zwembadcomplex op de Campus Kortrijk Weide via een DBFMO-formule. Als wijze van gunnen 
werd geopteerd voor de concurrentiedialoog.

In zitting van 29 september 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om drie 
kandidaten te selecteren, zijnde S&R Kortrijk NV in oprichting, Pelikaan Optisport en Groep 
Sportoase, om mee te dialogeren.

De dialoog werd opgesplitst in drie fasen die elk bestonden uit verschillende sessies:
Dialoogfase 1 Concept
Dialoogfase 2 Ontwerp
Dialoogfase 3 Juridische en financiële aspecten.

Tijdens de eerste dialoogfase werd beslist om ook een nieuw zwembadcomplex te Zwevegem bij de 
concurrentiedialoog te betrekken. In de projectdefinitie is immers opgenomen: “De mogelijkheid 
wordt opengelaten om de naburige gemeenten in het verhaal te betrekken en op die manier meer te 
kunnen inspelen op het regiogebeuren.”
De samenwerking tussen stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem heeft tot doel een synergie na te 
streven bij de realisatie van het gewenste zwembadwater voor Kortrijk en Zwevegem. De elementen 
waarop de synergie slaat, zijn onder meer het gemeenschappelijk programma, schaalvoordelen, 
complementariteit in het aanbod naar doelgroepen en het regionale karakter van de samenwerking.
Daartoe werd in zitting van 8 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk en 
Zwevegem goedgekeurd.

De laatste dialoogsessies vonden plaats op 21 en 23 september 2015. 
Uit de dialoog is duidelijk gebleken dat de oplossingen die door de drie kandidaten voorgesteld 
worden voldoen aan de behoeften van de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem, zodat de dialoog 
afgesloten wordt. 
Deze dialoog resulteerde in een bestek en DBFMO-overeenkomst. Op basis van deze documenten 
worden S&R Kortrijk NV in oprichting, Pelikaan Optisport en Groep Sportoase uitgenodigd een 
offerte in te dienen.

Argumentatie
De samenwerking tussen de Stad/Gemeente (opdrachtgever) en de private partner (opdrachtnemer) 
gebeurt op basis van het bestek en de Design Build Finance Maintain Operate -overeenkomst, 
waarvan de voornaamste elementen hierna worden weergegeven.

Design en Build

Op basis van de projectdefinitie hebben de verschillende dialoogsessies uit dialoogfase 1–concept en 
dialoogfase 2-ontwerp geleid tot voorstellen die voldoen aan de gestelde eisen.



256/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het uitgangspunt voor deze concurrentiedialoog is de bouw, realisatie en exploitatie van een 
zwembad op Campus Kortrijk Weide door een private partner voor een periode van 30 jaar.
Door voortschrijdende inzichten in de loop van de concurrentiedialoog zijn een aantal 
uitgangspunten aangescherpt en mee concreet meegenomen in de dialoog. Het betreft:

- Uitbreiding van de opdracht door de samenwerking met de gemeente Zwevegem.  Voor Zwevegem 
wordt een nieuw zwembad gerealiseerd op een nieuwe site.  De vraag naar de exploitatie  van de 
oude site Sportpunt wordt als een verplichte variante in de prijsvraag meegenomen.
- Vanuit de ambitie ‘Kortrijk Klimaatstad’ is de idee van centrale energieopwekking (warmtenet) voor 
verschillende deelprojecten op Campus Kortrijk Weide voor de eerste periode van 10 jaar in de 
basisopdracht opgenomen.  De private aanbieder die het zwembad zal realiseren zal instaan voor 
deze centrale energievoorziening.
- De bestaande zwembaden Lagaeplein en Abdijkaai worden voor een verlengbare periode van 3 jaar 
- vanaf start exploitatie nieuw zwembad – mee uitgebaat door de te kiezen private partner.

De conceptuele ideeën van de private partners zijn doorheen de dialoog ontwikkeld waarbij een 
aantal aandachtspunten werden meegegeven :

- De relatie en integratie van het bouwproject in zijn directe omgeving
- De verhouding met het parkgedeelte
- Ruimte voor het logistieke knooppunt tussen het zwembad en de fuifzaal
- De relatie met het evenementenplein waar het parkeren voor het zwembad zal gebeuren
- De architecturale kwalitatieve uitwerking van het programma
- Het toekomstige zwembad zal zich eveneens onderscheiden op vlak van duurzaamheid en wordt 
ontwikkeld steunend op de principes van ‘trias energetica’. Dit omvat drie stappen, namelijk het 
minimaliseren van de energiebehoeften, maximaal inzetten op hernieuwbare energiebronnen (zoals 
restwarmte van afvalverbranding, warmterecuperatie, PV panelen, zonneboilers) en de resterende 
vraag aan niet hernieuwbare energie zo efficiënt mogelijk invullen.

Het zwembad neemt net zoals de andere projecten op Campus Kortrijk Weide zijn rol op de site op 
en onderschrijft de algemene lijnen die op campus Kortrijk Weide van toepassing zijn,nl. Kortrijk 
Spreekt, Kortrijk Klimaatstad en een architecturaal kwalitatieve uitstraling. Heel concreet betekent 
dit onder meer : 

- Participatie in de gemeenschappelijke regenwateropvang en hergebruik van dit regenwater
- Gecombineerde fietsenstalling zwembad-fuifzaal
- Aanleg van de directe contouren van het zwembad in gelijkaardige materialen van de toekomstige 
aanleg van het openbaar domein op Campus Kortrijk Weide.

Hiertoe zullen de private partners in hun financieel plan de nodige provisies voorzien.

Verder zullen de voorstellen die finaal ingediend worden voldoen aan de functionele en specifieke 
sporttechnische eisen die vanuit het standpuntvan sport geformuleerd werden en gedurende de 
dialoog werden afgetoetst.

Het staat de inschrijvers vrij op het programma in basis aanvullende elementen toe te voegen die de 
uitbating ten goede komen.
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Na de toewijzing van de opdracht zal de private partner instaan voor de aanvraag en het bekomen 
van de bouw- en milieuvergunning en alle modaliteiten nodig voor de start van de werken volgens 
een timing die contractueel vastgelegd wordt.

Om deze opdracht te realiseren wordt aan de opdrachtnemer een erfpachtrecht verleend op de 
gronden waar de respectievelijke zwembadcomplexen moeten opgericht worden en dit voor de duur 
van de exploitatie (30 jaar vanaf afleveren van het beschikbaarheidscertificaat). Op het ogenblik dat 
de DBFMO-overeenkomst beëindigd wordt, komt er ook een einde aan het erfpachtrecht.
Na gunning, eenmaal de opdrachtnemer gekend is, zal de erfpachtakte verleden worden conform de 
voorwaarden opgenomen in de erfpachtovereenkomst, die als bijlage gevoegd is bij de DBFMO-
overeenkomst.

Finance

De DBFMO-overeenkomst streeft naar een evenwicht tussen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer. Dit houdt in dat er een risico-verdeling afgesproken wordt. Er zijn dus wederzijds 
waarborgen en vergoedingsmechanismen ingebouwd.

Werkingssubsidie
De jaarlijkse werkingssubsidie die de stad Kortrijk voor de uitvoering van bovenvermelde opdracht 
moet betalen, bedraagt indicatief 1,5 miljoen euro (bedrag zonder indexatie, eerste jaar). Dit bedrag 
is exclusief de kosten voor de exploitatie en het gebruikersonderhoud van de zwembaden Lagaeplein 
en Abdijkaai. Dit laatste zal gebeuren onder de vorm van een open boekhouding (d.w.z. reëel 
gemaakte kosten worden vergoed) te verhogen met een percentuele managementfee  en 
geplafonneerd tot de huidige exploitatiekost. 
De jaarlijkse werkingssubsidie voor de gemeente Zwevegem bedraagt indicatief 1 miljoen euro 
(bedrag zonder indexatie, eerste jaar).
66% van deze werkingssubsidies worden jaarlijks geïndexeerd aan de gezondheidsindex en dit  tov de 
datum van indienen van offerte.

Financiële waarborgen

De Stad Kortrijk en de Gemeente Zwevegem verbinden er zich toe om een publieke waarborg te 
stellen vanaf de start van de bouwwerken en dit voor de volledige investeringskost van het ontwerp 
en de bouw-en inrichtingswerkzaamheden van de respectievelijke zwembadcomplexen, met inbegrip 
van de financieringskost (interesten en bijhorende kosten). Deze publieke waarborg is noodzakelijk 
opdat de opdrachtnemer zijn financiering rond zou krijgen.
Na gunning, eenmaal de opdrachtnemer gekend is, zal deze publieke waarborg ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De opdrachtnemer dient een aanvangs–, exploitatie- en overdrachtsgarantie te stellen.
Het bedrag van deze aanvangsgarantie is gelijk aan 5% van de investeringswaarde voor de 
respectievelijke zwembadcomplexen. Deze aanvangsgarantie moet worden gesteld binnen de 15 
(vijftien) kalenderdagen na contractdatum en wordt vrij gegeven bij de afgifte van het 
beschikbaarheidscertificaat van de respectievelijke zwembadcomplexen mits de exploitatiegarantie 
geldig gesteld is. Deze exploitatiegarantie bedraagt 450.000 EUR voor het zwembadcomplex in 
Kortrijk en 300.000 EUR voor het zwembadcomplex in Zwevegem.
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Ten vroegste 3 jaar voor het einde van het contract kunnen Kortrijk en Zwevegem 
overdrachtsinspecties uitvoeren. Indien uit de tweede overdrachtsinspectie blijkt dat het 
zwembadcomplex op de einddatum op significante wijze niet aan alle overdrachtseisen kunnen 
voldoen, moet de opdrachtnemer, tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen op grond 
van de overeenkomst, een overdrachtsgarantie stellen. De waarde van deze overdrachtsgarantie zal 
overeenstemmen met het door de stad respectievelijk gemeente geschatte bedrag dat nodig is om 
aan de overdrachtseisen te voldoen zoals dat blijkt uit de overdrachtsinspectie, verhoogd met 20%.

Vergoedingen
Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, waartoe de stad/gemeente het recht heeft, is een 
mechanisme vastgesteld om de vergoeding die de stad/gemeente in voorkomend geval verschuldigd 
is aan de opdrachtnemer, te bepalen. Het zwembadcomplex komt dan immers toe aan de 
stad/gemeente.
Er is eveneens een boetemechanisme opgenomen voor de vergoedingen die de opdrachtnemer aan 
de stad/gemeente verschuldigd is voor het geval hij zijn verplichtingen niet nakomt.

Er zijn ook bijzondere omstandigheden (gevallen van overmacht en uitstel) gedefinieerd, waaraan 
vergoedingen verbonden zijn.

Overwinst

Indien de overwinst hoger is dan 8% dan wordt het gedeelte boven de 8% aangewend voor nieuwe 
investeringen (incl. promotiedoeleinden) in het zwembadcomplex of reserveringen, tenzij 
opdrachtgever en –nemer van oordeel zijn dat er geen nieuwe investeringen of reserveringen 
moeten gebeuren. In dit laatste geval wordt 50% van het gedeelte boven de 8% uitbetaald aan de 
stad/gemeente. Verliezen uit de voorafgaande periode worden niet beschouwd als overwinst en 
bijgevolg eerst aangezuiverd.

Maintain en Operate

De opdrachtnemer staat in en is verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig uitvoeren van het 
onderhoud van het zwembadcomplex op Campus Kortrijk Weide. Voor de bestaande zwembaden 
Lagaeplein en Abdijkaai is de opdrachtnemer slechts gehouden tot het gebruikelijke 
huurdersonderhoud en valt het gebruikelijke eigenaarsonderhoud ten laste van de stad.
Het uit te voeren onderhoud wordt opgenomen in een onderhoudsplan dat duidelijk weergeeft 
welke onderhoudswerkzaamheden gepland worden, hoe de onderhoudswerkzaamheden zullen 
georganiseerd worden en hoe het contact met de stad  zal verlopen. In dit onderhoudsplan is 
eveneens opgenomen welke concrete middelen zullen ingezet worden om ervoor te zorgen dat de 
gevraagde interventietijden (contacttijd, reactietijd en hersteltijd) gegarandeerd worden teneinde 
een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de nieuwe zwembaden en de bestaande zwembaden 
Lagaeplein en Abdijkaai aan te bieden. Dit onderhoudsplan dat gekoppeld wordt aan een 
opvolgingssysteem, is afdwingbaar via overleg en een boetesysteem. 
De exploitatie van de nieuwe zwembaden moet de bestaande werking van de huidige Kortrijkse en 
Zwevegemse erkende sportclubs en scholen garanderen zowel in het zwembadcomplex Kortrijk als 
het zwembadcomplex Zwevegem.
In het zwembadcomplex Campus Kortrijk Weide moeten er voldoende mogelijkheden en faciliteiten 
worden aangeboden voor het organiseren op nationaal niveau van waterpolowedstrijden en 
zwemwedstrijden. 
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Het zwembadcomplex Campus Kortrijk Weide moet 7 dagen op 7 open zijn en op elk moment 
waarop het zwembad in exploitatie is, worden minstens 2 banen ter beschikking gesteld aan het 
brede publiek met uitzondering op momenten van wedstrijden of andere bijzondere activiteiten.
In het zwembad Lagaeplein is er een minimale publiekswerking gegarandeerd. Daarnaast moet het 
sportbad ter beschikking staan van scholen en erkende watersportclubs.
In het zwembad Abdijkaai moet de bestaande werking minimaal gegarandeerd worden. De 
opdrachtnemer mag dit ruimer invullen.
In het zwembadcomplex Zwevegem moeten er voldoende mogelijkheden en faciliteiten aangeboden 
worden voor het organiseren van wedstrijden voor alle disciplines synchroonzwemmen, 
zwemwedstrijden en voor onderwaterhockey.

Op het niveau van het recreatiezwemmen is de opdrachtnemer volledig vrij.

De tarieven zijn afgetoetst aan de omgeving en marktconform door de opdrachtnemer te bepalen. Er 
dient wel een duidelijke tarievendifferentiatie te zijn voor inwoners Kortrijk/Zwevegem enerzijds en 
inwoners uit andere gemeenten anderzijds (tenzij andere gemeenten partner worden en na 
uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de opdrachtgever).

Voor het school- en clubzwemmen worden richttarieven opgegeven. Ook hier moet er een duidelijke 
tarievendifferentiatie zijn tussen Kortrijkse/Zwevegemse scholen/clubs enerzijds en clubs en scholen 
uit niet participerende gemeenten.

Er gelden andere, voordeliger tarieven voor het zwembad Lagaeplein en voor het zwembad Abdijkaai 
die in verhouding staan tot de aangeboden faciliteiten.
De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden aan de gezondheidsindex.

Overlegcomité

Er wordt een overlegcomité opgericht, dat tot doel heeft de uitvoering van de DBFMO-overeenkomst 
op te volgen en mogelijke geschillen op managementniveau te bespreken en zo tot een oplossing te 
komen.
Dit Overlegcomité wordt samengesteld uit :

(i)            2 vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk;

(ii)           2 vertegenwoordigers van de Gemeente Zwevegem;

(iii)          2 vertegenwoordigers van de opdrachtnemer.

Het voorzitterschap wordt beurtelings door de Stad en de Gemeente op zich genomen.
Indien bij eventuele geschillen er niet tot een oplossing gekomen wordt, dan wordt een 
verzoeningscommissie bijeen geroepen, waarin elke partij vertegenwoordigd is. Deze 
verzoeningscommissie kan beroep doen op een onafhankelijk expert.

Beëindiging van het contract
Behoudens het geval van vroegtijdige beëindiging, komt het zwembadcomplex na 30 jaar exploitatie, 
toe aan de stad/gemeente. De staat van het complex dient op dat ogenblik van een aanvaardbaar 
niveau te zijn, zodat het nog exploiteerbaar is.
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Gunningscriteria
De offertes zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende gunningscriteria:

prijs                                                                 40 punten
stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit            26 punten
duurzaamheid van het ontwerp                               14 punten
plan van aanpak                                                 14 punten
planning                                                            06 punten

Gelet op de synergiën die Stad Kortrijk en de Gemeente Zwevegem wensen te bereiken bij de 
exploitatie van de nieuwe zwembadcomplexen is het aangewezen om een gezamenlijke beoordeling 
van de offertes conform de vooropgestelde gunningscriteria in consensus uit te voeren. 

De samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 juni 
2015, wordt in die zin aangepast. Voor het overige blijft de tekst van de 
samenwerkingsovereenkomst behouden.

Vervolgstappen

goedkeuring bestek en DBFMO – 12 oktober 2015
indienen offertes – 8 december 2015
gunning – januari 2016
ondertekening DBFMO-overeenkomst
indienen vergunningsaanvragen – 4 weken na contractdatum 
start van de werken uiterlijk 1 oktober 2016
opening zwembad voorzien juni 2018

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en uitvoeringsbesluiten

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:

36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de 
Béthune, P. Soens, 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
De dialoog betreffende de realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-
opdracht af te sluiten en S&R Kortrijk NV in oprichting, Pelikaan Optisport en Groep Sportoase uit te 
nodigen om een offerte in te dienen.
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Punt 2
Het bestek “Realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-opdracht”, zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Punt 3
De overeenkomst tot ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw 
zwembadcomplex, zoals opgenomen in bijlage goed te keuren.

Punt 4
Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente 
Zwevegem betreffende de DBFMO-overeenkomst aangaande de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 BIJLAGE 3 - Communicatie- en informatieprotocol.pdf
 BIJLAGE 5 - Wijzigingsprocedure.pdf
 BIJLAGE 6 - Vergoeding bijz. omstandigheden en voortijdige beeindiging.pdf
 BIJLAGE 7 - Principes publieke waarborg en principes directe overeenkomst.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_6_Plan niveau +1.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_7_Plan niveau +2.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_8_Plan niveau -1 en -2.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_5_Tarieven sporthal.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_2_Bezetting sporthal_Clubs.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_3_Bezetting sporthal_Scholen.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_4_Bezetting sporthal_Sportkamp.pdf
 BIJLAGE 11 - Intellectuele eigendomsrechten.pdf
 BIJLAGE 12.A - Projectdefinitie_1_Kortrijk_Update 3.pdf
 BIJLAGE 12.A - Projectdefinitie_2_Kortrijk_Uitgangspunten collectieve warmtevoorziening 

Kortrijk Weide.pdf
 BIJLAGE 12.A - Projectdefinitie_3_Zwevegem_Update 1.pdf
 BIJLAGE 12.B - Participatie_1_Zwevegem_Bevestiging.pdf
 BIJLAGE 12.B - Participatie_2_Zwevegem_Details.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_1_Kortrijk_Update 3.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_2_Kortrijk_Sporttechnische aspecten 

Sportbad.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_3_Zwevegem.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_4_ Zwevegem_Aanvulling.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_5_Zwevegem_Uitrustingen zwembad.pdf
 BIJLAGE 13.A - Archeologie_Kortrijk_Advies.pdf
 BIJLAGE 13.B - Sonderingen_1_Kortrijk_Rapport 1.pdf
 BIJLAGE 13.B - Sonderingen_2_Kortrijk_Rapport 2a.pdf
 BIJLAGE 13.B - Sonderingen_3_Kortrijk_Rapport 2b.pdf
 BIJLAGE 13.B - Sonderingen_4_Zwevegem_Rapport 1.pdf
 BIJLAGE 13.C - Grondonderzoek_3_Zwevegem_OVAM.pdf
 BIJLAGE 13.D - Bouwterrein en werfterrein_1_Kortrijk_Voorontwerp openbaar domein.pdf
 BIJLAGE 13.D - Bouwterrein en werfterrein_2_Kortrijk_Eigendomskaart.pdf
 BIJLAGE 13.D - Bouwterrein en werfterrein_3_Zwevegem_Opmetingsplan.pdf
 BIJLAGE 13.E - Stedenbouwkundige gegevens_1_Kortrijk_Plan RUP.pdf
 BIJLAGE 13.E - Stedenbouwkundige gegevens_2_Kortrijk_RUP.pdf
 BIJLAGE 13.E - Stedenbouwkundige gegevens_3_Kortrijk_Verslag workshop Kortrijk 

Weide.pdf
 BIJLAGE 13.E - Stedenbouwkundige gegevens_4_Zwevegem_BPA.pdf
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 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_1_Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_2_ Zwevegem_Proximus.pdf
 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_3_Zwevegem_Riolering.pdf
 BIJLAGE 14 - Exploitatie-eisen cijfers verzameld.zip
 BIJLAGE 15 - Beschikbaarheids- en overdrachtseisen - Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 15 - Beschikbaarheids- en overdrachtseisen - Zwevegem.pdf
 BIJLAGE 16 - Verzekeringen.pdf
 Bijlage 8  contour footprint algemeen erfpacht.pdf
 BIJLAGE 9 - Bestek.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst Sportpunt 2.pdf
 BIJLAGE 1 - Definities.pdf
 BIJLAGE 8 - Ontwerp van Erfpachtovereenkomst - Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 2 - Betalingsmechanisme.pdf
 BIJLAGE 4 - Bankgaranties.pdf
 BIJLAGE 17 - Onderdeel collectieve warmtevoorziening Campus Kortrijk Weide.pdf
 BIJLAGE 14 - Exploitatie-eisen_1.pdf
 ADDENDUM_AAN_DE_SAMENWERKINGOVEREENKOMST.docx
 DBFMO-OVEREENKOMST.docx
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Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

Interpellaties

0:37 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
0:38 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Gelijke 
maaltijdcheques voor iedereen

IR 1 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijdcheques voor iedereen

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Beste,

Artikel 16 van de beheersovereenkomst die gesloten werd tussen de stad en het AGB Parko stelt het 
volgende:

“Het Bedrijf stelt autonoom zijn eigen personeel te werk. De overeenstemmende 
rechtspositieregeling van de Stad is van toepassing op het personeel van het Bedrijf. Overeenkomstig 
de geldende regelgeving (gemeentedecreet en Omzendbrief van 30 januari 2009 2009/01, 
behoudens toekomstige wijzigingen) kan de raad van bestuur van het Bedrijf maar afwijkingen op 
deze rechtspositieregeling vaststellen, wanneer deze worden verantwoord en gemotiveerd op basis 
van het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf. “

De raad van bestuur van het AGB Parko besliste op 10 maart 2015 het bedrag van de 
maaltijdcheques van het personeel op te trekken van 4,40 euro naar 7,00 euro en verwijst daarvoor 
naar een aantal argumenten om de afwijking ten opzichte van het stadspersoneel te kunnen 
verantwoorden. Zo wordt verwezen naar de talrijke nieuwe taken die er zijn, de toonaangevende rol 
die gespeeld wordt enz. Het college heeft zich niet verzet tegen deze verhoging die ik eigenlijk wel 
kan bijtreden in die mate dat ook de stadsmedewerkers hiervan kunnen genieten. Ook van deze 
medewerkers wordt steeds meer verwacht als gevolg van steeds complexer wordende regelgeving, 
afbouw van de personeelsaantallen, verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening…Dit leidt tot 
stresserende toestanden,met als gevolg medewerkers die de organisatie verlaten om elders te gaan 
werken,vlugger met pensioen te gaan...

Van de stadsmedewerkers wordt heel zeker dezelfde kwaliteit van prestaties gevraagd als van de 
Parko-medewerkers zodat het in het kader van de gelijkberechtiging een mooi gebaar zou zijn om 
een gelijkaardige verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques door te voeren ten aanzien van 
het stadspersoneel.

-Zal de verhoging van de maaltijdcheques doorgevoerd worden voor iedereen die betaald wordt door 
de stedelijke overheid (stad, ocmw, agb's...) om zo deze discriminerende situatie aan te pakken?
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-Klopt het dat de verhoging reeds was beslist in het directiecomité van Parko, nog voordat de raad 
van bestuur op de hoogte was?

-Kan het een oplossing zijn om de presentiegelden die niet meer uitgekeerd worden aan 
onafhankelijke raadsleden in de commissie of raadsleden die verontschuldigd zijn of afwezig zijn in 
de raad of commissie te besteden aan deze verhoging als symbolisch gebaar?

mvg

 

Steve Vanneste 

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid S. Vanneste, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen K. Byttebier, voor wat betreft de punten 1 en 3, waarvan de tekst luidt 
als volgt:

Uw vraag bevat 3 onderdelen waarop ik kort en duidelijk zal antwoorden.

Uw eerste vraag over de eventuele algemene verhoging van maaltijdcheques bij de stedelijke 
overheid en bijhorende AGB’s kan ik noch met neen, noch met ja beantwoorden. Uiteraard heb ik 
begrip voor de vraag en als u dit enigszins kan geruststellen zijn we al langer aan het afwegen of we 
dat willen en kunnen doen. De wil is er maar aan het kunnen hangen centen vast.  

Op dit ogenblik onderzoeken we de financiële impact hiervan en de mogelijke pistes om dat te doen 
zonder implicaties op het aantal personeelsleden.

Een snelle berekening leert mij dat wat u voorstelt, alleen al voor de stad Kortrijk, zonder OCMW en 
AGB's qua budget neerkomt op meerdere VTE per jaar.  

In overleg met de vakbonden zullen we bekijken of er alternatieve financieringsvormen bestaan om 
gedeeltelijk aan deze optie tegemoet te komen. Ik vraag u dus nog wat geduld.

Uw tweede vraag gaat over de beslissing binnen Parko en ik geef straks na het beantwoorden van uw 
derde vraag het woord aan collega Axel om daar kort op te antwoorden.

Uw derde vraag is een suggestie om symbolisch de niet betaalde presentiegelden van onafhankelijke 
raadsleden en evt. afwezige andere raadsleden hiervoor te reserveren. Dat is een edel voorstel maar 
HIERMEE KOMEN WE BIJNA 99% TEKORT.

- het antwoord van schepen A. Weydts op punt 2, waarvan de tekst luidt als volgt :



267/285 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Het klopt dat de verhoging van de maaltijdcheque werd beslist in het directiecomité voordat 
de raad van bestuur op de hoogte was.

 Dat is trouwens zo met alle beslissingen. Het directiecomité behandelt altijd de dossiers vóór 
de RvB.

 Dat is in andere organisaties ook zo. Bepaalde zaken kunnen autonoom beslist worden door 
het DirCo, andere zaken moeten voorgelegd worden aan de RvB.

 Wat betreft de maaltijdcheques hebben wij (Marc Lemaitre die toen voorzitter was en ikzelf 
die lid was van het DirCo) aan de voorbereidende dienst, de cel P&O van Parko, tijdens het 
directiecomité van 25/11/2014 twee vragen gesteld voor de goedkeuring: de verhoging 
moest passen binnen het budget van Parko, wat zo was.

 En ik heb ook expliciet gevraagd of dit door een directiecomité kon beslist worden. P&O was 
er op dat moment van overtuigd dat een beslissing DirCo volstond.

 Later tijdens het proces van de implementatie bleek dat er wel degelijk een beslissing nodig 
was van de RvB. Daarom hebben wij dit geagendeerd op de RvB van 10/03/2015, waar het 
punt werd goedgekeurd. 7 bestuurders stemden voor, 4 onthielden zich.

 

0:40 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
0:41 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

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. 
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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 
het begin van de legislatuur.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Antwoord
De raad hoort:

- de motie van raadslid H. Vanhoenacker, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van voorzitter P. Lombaerts, waarvan de tekst luidt als volgt :

1. De Vlaams belang fractie bestond uit twee leden: (red. raadsleden Isa Verstraete en Maarten 
Seynaeve.)

Deze leden hebben (i) in september 2015 beslist om als onafhankelijke te zetelen en (ii) zijn sinds 
april 2015 lid van de partij N-VA.

De Vlaams Belang fractie bestaat nu (momenteel) niet meer ingevolge afwezigheid van 
gemeenteraadsleden.

Artikel 38, §1 GD bepaalt immers dat het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die verkozen 
zijn op 1 lijst een fractie vormen.

2. Art. 39, § 3, tweede lid GD heeft voor gevolg dat de leden die voortaan als onafhankelijke zetelen 
niet meer kunnen zetelen in de raadscommissies en dus ook geen presentiegeld ontvangen.

De vermelde leden kunnen inderdaad wel aanwezig zijn vermits de commissievergaderingen 
openbaar zijn.
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3. Gevolgen in AGB’s en vzw’s: Art. 236 GD (AGB’s) en art. 246 GD (vzw’s) voorziet niet expliciet dat 
eens een raadslid niet meer behoort tot de fractie zoals vermeld in art. 38 GD hij niet meer kan 
zetelen in de raad van bestuur (AGB en vzw) of algemene vergadering (vzw). Ook de parlementaire 
voorbereidingen vermelden er niets over.

a)     AGB’s: er moet dus gekeken worden naar de bepalingen uit het decreet en de statuten van de 
desbetreffende AGB die voorhanden zijn.

Art. 236 GD voorziet niet expliciet dat eens een raadslid niet meer behoort tot de fractie als vermeld 
in art. 38 GD hij niet meer kan zetelen in de raad van bestuur.

Er is wel een voordrachtrecht door fracties, maar de benoeming gebeurt door de gemeenteraad.

Dit is gebeurd. De gemeenteraad benoemt voor een onbepaalde termijn, beperkt tot maximum de 
duur van de legislatuur zijnde zes jaar.

Bijgevolg is de blijvende aanwezigheid van het raadslid, die niet meer tot de fractie behoort van 
artikel 38 GD, in de raad van bestuur zeker wettelijk. Een ontslag uit de raad van bestuur volgt aldus 
niet automatisch uit het niet meer behoren tot de oorspronkelijke fractie.

Wel bepaalt artikel 236, §2, lid 4 GD dat de leden van de raad van bestuur te allen tijde door de

gemeenteraad kunnen worden ontslagen. Er moet wel rekening worden gehouden met het gegeven 
dat er een motivering aan de basis moet liggen van deze beslissing, en deze niet willekeurig mag zijn.

Het initiatief moet aldus van de gemeenteraad komen.

De huidige samenstelling van de organen blijft op heden een wettige samenstelling uitmaken. Aldus 
is ook de besluitvorming wettelijk tav de samenstelling.

b)     Vzw’s:

Zelfde redenering als hierboven voor de AGB’s. De gemeenteraad duidt de gemeenteraadsleden aan 
en behoudens andersluidende tekst bij de raadsbeslissing houdende aanduiding (of statuten) is dit 
voor een onbepaalde termijn, beperkt tot de duur van de legislatuur.

Idem voor Raad van beheer met nuance dat de algemene vergadering benoemt ipv de 
gemeenteraad.

4. Ook de niet-gemeenteraadsleden die werden voorgedragen/aangebracht door de Vlaams Belang-
fractie, werden benoemd/voorgedragen door de gemeenteraad voor de duur van de legislatuur. Het 
niet meer bestaan van de Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad maakt daar niet automatisch 
een einde aan.

5. In de nota waarnaar verwezen wordt, is inderdaad vermeld dat indien de gemeenteraad zou 
beslissen om tot ontslag over te gaan, het vrijgekomen mandaat in de raden van bestuur zou 
toekomen aan de CD&V. Dit is evenwel enkel in het geval de gemeenteraad op een gemotiveerde 
wijze zou beslissen om tot ontslag over te gaan.
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6. De motie die voorgesteld wordt bevat een algemene bepaling die automatisch leidt tot het ontslag 
van alle gemeenteraadsleden die tot een fractie behoorden die opgehouden heeft te bestaan.

Een dergelijke beslissing is strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het 
bijzonder de motiveringsplicht. Dergelijke algemene bepaling lijkt daaraan niet te kunnen 
beantwoorden.

De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja stemmen: S. Vanneste, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. 
Vandemaele,

23 nee stemmen: M. Ahouna,  W. Allijns, E. Brugman, K. Byttebier,  P. De Coene,  K. Detavernier, B. 
Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts, L. Maddens, W. Maddens, P. Roosen,  R. Scherpereel, M. 
Seynaeve, V. Van Quickenborne,  M.C. Vandenbulcke, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. 
Verduyn, I. Verschaete,  C. Waelkens,  A. Weydts, S. You-Ala,

De motie is bijgevolg niet aangenomen.

0:55 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
0:58 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
1:00 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
1:00 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
1:01 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie

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.
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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

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 

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van raadslid P. Jolie, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van de schepenen R. Scherpereel en A. Vandersteene, waarvan de tekst luidt als 
volgt:

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

Dank voor uw vraag. Het doet deugd te horen dat ook de CD&V begaan is met de deelgemeenten.

Wat kerstverlichting en het centrum van Kortrijk betreft: dit is thans de expliciete opdracht van de 
vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum die moet zorgen voor kerstverlichting en sfeer in de perimeter. 
Ook de kerstbomen waarop u alludeert zijn hiervan het gevolg. Het BID betaalt alle kerstbomen voor 
alle handelaars in het BID-gebied. Maar gezien de financiering van het BID, betaalt uiteraard de 
handelaar de facto mee voor alle kerstmateriaal.

Wat de deelgemeenten betreft verwijs ik naar de collegebeslissing over Winter in Kortrijk (de dato 1 
december 2014, dergelijke beslissing komt er in principe opnieuw voor deze winter) waarin duidelijk 
staat gestipuleerd (en ik citeer):

ophangen en afnemen kerstverlichting deelgemeenten en handelscomités

Handelscomité Overleie
Handelscomité Doorniksewijk
Unizo Marke, Aalbeke, Bissegem, Bellegem, Heule
Buurthuis Rollegem, Kooigem

1.250 euro (BTW in) per deelgemeente en per handelscomité
Totaal : 11.250 euro

Welnu beste raadsleden, tot nu heeft geen enkele van voorgenoemde organisaties een beroep 
gedaan op deze tussenkomsten vanuit evenementen en dit ondanks communicatie.

Trouwens, ook vanuit economie kan een stuk worden gefinancierd. Begin december wordt bekeken 
hoeveel middelen er nog beschikbaar zijn op de reguliere werking. Eventuele overschotten kunnen 
aangewend worden om de actieve handelscomités in de deelgemeenten te ondersteunen. Dit wordt 
geval per geval bekeken.

Verleden jaar hebben we een aantal handelscomités van de randgemeentes uitgenodigd om hen een 
moderne, zuinige en betaalbare kerstverlichting (eventueel in de vorm van een groepsaankoop) te 
presenteren maar slechts Bissegem, Overleie en de Zwevegemsestraat zijn komen opdagen. Zij 
vonden het te duur. Terwijl de prijs eigenlijk best wel meeviel.

Op initiatief vanuit Bissegem, hebben we het engagement opgenomen om in nauw overleg met FIK 
en BID een groepsaankoop rond kerstbomen te initiëren. Zowel Bissegem, Bellegem (én Kooigem en 
Rollegem) en Overleie tekenden in. In Heule en Marke bleek dergelijke ondersteuning 
(groepsaankopen) niet noodzakelijk.

Op de concrete suggesties die u maakt (doorgeefsysteem bijvoorbeeld), zal ik hier en nu niet ingaan. 
Mijn boodschap is in essentie dat de stad in dezen eerder ondersteunend moet optreden en geen 
initiatiefnemer moet zijn zowel wat betreft kerstmateriaal (verlichting en dies meer) als kerstsfeer 
door bijvoorbeeld animatie. Hoewel ik persoonlijk vermoed dat kerstanimatie in de deelgemeenten 
weinig zin heeft. Wellicht te weinig mensen doen hun eindejaarsaankopen in de deelgemeenten, met 
uitzondering van voeding. Maar het zijn de handelaars die - via hun comités – initiatief moeten 
nemen, en dan kunnen zij desgevallend op een tussenkomst rekenen.
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Tot slot het volgende. Herinner dat we een beleidsplan aan het opmaken zijn met kernversterking 
voor Kortrijk én haar deelgemeenten, zoals ik in het begin van de avond reeds zegde. Eventuele 
acties zullen dan ook gekoppeld worden aan deze afgebakende gebieden, op gestructureerde en 
systemische wijze en niet op min of meer ad hoc of arbitraire basis, een methodiek uit het verleden.

Ik dank u.

1:07 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
1:09 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
1:11 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

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.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

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. 

Daarom de volgende vragen:

1. Is de stadscoalitie het idee genegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke timing voorziet de 
stadscoalitie ?
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2. Op welke plekken in het gebied binnen de R36 voorziet de stadscoalitie extra/nieuwe groene 
ruimte te realiseren binnen deze legislatuur?

Antwoord
De raad hoort:

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

- het antwoord van de schepenen B. Herrewyn en A. Weydts waarvan de tekst, samengevat luidt als 
volgt :

Het idee is op zich goed.

Maar voor dit kan, dienen nog een aantal zaken te gebeuren :

• Bouw P Budabrug voltooid. (zomer 2016, als alles goed gaat)

• Capaciteit P Budabrug analyseren. (240 plaatsen, bezetting, wanneer)

• Overleg met bewoners organiseren.

• Overleg met handelaars organiseren.

We weigeren mee te doen aan opbod.

We schrappen deze legislatuur al 860 plaatsen bovengronds:

• Grote Markt: 31

• Houtmarkt: 110

• Leieboorden: 120

• Appel: 300

• Stationsomgeving: 300

“Het motto ‘groen bovengronds, wagens ondergronds’ is een evolutie, geen revolutie.”

“Beter werken met een draagvlak dan met de botte bijl.”

U heeft het zelf ook over ouderen, die vaak minder mobiel zijn. Ook aan hen moeten we denken.

Het organiseren van parkeren is altijd het zoeken naar een zeer moeilijk evenwicht van veel

verschillende belangen. Dat evenwicht moeten we trachten te vinden samen met de bewoners,

handelaars, bezoekers, werknemers, …

Vandaar dat wij vandaag nóg niet willen ingaan op uw vraag betreffende P Dam.

We werken reeds op diverse locaties aan extra groen in de binnenstad:
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 Houtmarkt

 Tuin Ciné Palace

 Overleie: Plein Texture, verder vergroenen van Overleie: Sint Amandscollege (sportveld + 
centraal groen langs de fietsdoorsteek) en te ontwikkelen sites: De Kien, Eandis, …

 Buda: groene verbindingen (project Oh my Buda)

 Groeningelaan tussen Veemarkt en Maagd van Vlaanderen

 Herorganisatie parkings Boerenhol en uitbreiden Begijnhofpark

 Stationsomgeving

 Kortrijk Weide: ecologisch park (bedoeling dat de binnenstad tot aan het spoor loopt)

 R36 vergroenen: studie

1:18 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

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

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

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

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.
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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 
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?

Antwoord
De raad hoort:

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

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

1. Is de stadscoalitie zich bewust van het probleem? 

De stadscoalitie is zich bewust van de uitdagingen op dat vlak. Al in het PNK staat: “de stadscoalitie 
zal initiatieven nemen om de diversiteit te versterken in de samenstelling van de eigen organisaties. 
Zo moet de samenstelling van de bevolking weerspiegeld worden in de stadsadministratie of bij de 
politie.”

Het engagement van de stad was al van bij de start zeer duidelijk.
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Samen met RIS (raad intercultureel samenleven) hebben we reeds in 2014 een actieplan opgesteld. 
Het actieplan is een engagement dat de stad én de RIS samen nemen om werk te maken van meer 
diversiteit.

Het stadsbestuur heeft steeds een open houding aangenomen t.o.v. de initiatieven van de RIS, o.m. 
toen ze voorstelden om ook onze klanten te informeren over de positieve bijdrage van de 
interculturele samenleving op een zaterdagmorgen aan de ingang van het stadhuis en bij latere 
vergadermomenten waarop collega Philippe De Coene als ikzelf zijn ingegaan.  Dit thema leeft ook 
heel regelmatig bij overlegmomenten met de directeur bedrijfsvoering die de verantwoordelijkheid 
draagt over personeelsbeheer in brede zin. 

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

 voorstel 1 (bijhouden cijfers). De stad opteert inderdaad om geen gegevens bij te houden die 
niet via de identiteitsgegevens (geboortedatum, adres, geslacht, geboorteplaats…) 
beschikbaar zijn.  Sommige analyses kunnen reeds nu al op basis van deze beschikbare 
parameters gebeuren (aantal oudere werknemers, vertegenwoordiging van vrouwen).

Als onder de term “diversiteit” nog andere gegevens bedoeld worden ( bijvoorbeeld moedertaal, 
afkomst ouders, …), dan houdt de stad die effectief bewust niet bij omdat we niet geloven dat ze 
relevante informatie opleveren. Dat geldt trouwens ook voor de identiteitsgegevens. Omdat 
kwantitatieve diversiteit steeds vertrekt van een indeling van mensen - in de meeste gevallen vanuit 
de probleemredenering (te weinig vrouwen aan de top, te weinig nieuwe Belgen aan de balie, 
oudere werkzoekenden kansen geven…..) -  houden ze een appreciatie in. Wij zien het heel graag 
gebeuren dat een oudere werkzoekende of een nieuwe Belg onze diensten komt vervoegen. Het 
enige criterium dat wij echter hanteren is het geschikt zijn voor de job.

Het is trouwens niet zo gemakkelijk om dergelijke correcte statistieken bij te houden, want waarop 
gaat men zich baseren? Namen, uiterlijke kenmerken? Die kunnen zeer misleidend zijn. 

 Voorstel 2 (streefcijfers).: Het voorgaande wil niet zeggen dat er geen ambitie is. We willen 
effectief een afspiegeling zijn van de Kortrijkse bevolking. Wij opteren echter voor een 
positief verhaal waar we iedereen dezelfde kansen geven en opteren voor de juiste m/v op 
de juiste plaats. Daarbij houden we wel degelijk rekening met de argumenten uit uw vraag. 
We vertrekken vanuit het algemeen principe van het personeelsbeleid van de stad waarin we 
iedereen, zonder onderscheid, meenemen. Onze huidige en nieuwe medewerkers moeten 
een meerwaarde betekenen voor dienstverlening van de stad en dus eerst en vooral goed 
zijn in hun job. We waken er sterk over dat iedereen dezelfde kansen krijgt en zetten 
bovendien in op de individuele talenten van onze medewerkers, niet vanuit een soort 
gewenste “eenheidsworst-medewerker". Dit principe vormt de basis van een divers 
personeelsbeleid. Om die reden opteren we er ook voor om deelgroepen binnen ons 
personeelsbestand niet afzonderlijk te benoemen, net omdat dit stigmatisering en 
vakjesdenken stimuleert. We werken aan acties om gelijkheid te creëren aan de 
vertrekpositie. Geen negatieve noch positieve discriminatie.
 

 Voorstel 3 (selectieprocedures en drempels).  
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De screening  en het bijschaven gebeurt permanent . De stad richt zich bij publicatie van de vacatures 
van bij de start op een goede communicatie. We spraken af dat de RIS alle vacatures kunnen nalezen 
op drempels. We hebben op eigen initiatief de mailadressen van doelgroeporganisaties zoals kifkif en 
Jobcentrum West Vlaanderen toegevoegd aan onze verzendingslijst van de vacaturenieuwsbrief. We 
vermijden in de eerste ronde zoveel als mogelijk schriftelijke testen omdat deze voor nieuwkomers 
die de taal nog niet volledig machtig zijn effectief een drempel vormen. Uitzondering hier is de 
functie van administratief medewerker, om logische redenen, maar voor arbeidersfuncties starten 
we steeds met een kort gesprek waar we vooral naar motivatie peilen, voor leidinggevende functies 
is standaard een case voorzien. De persoonlijke profielanalyse, Thomastest, is een vaak gebruikte 
online test bij onze selecties. Kandidaten kunnen deze afleggen hun moedertaal. Heel wat 
sollicitanten maakten reeds gebruik van deze mogelijkheid maar de opmerking kwam van een 
deelnemer dat dit voor  hem niet helemaal duidelijk was. Voortaan hebben we hier in de 
communicatie extra aandacht voor. 

 Voorstel 4 (non discriminatie-clausule bij aanbestedingen).

Het toevoegen van een non-discriminatieclausule bij aanbestedingen is een mogelijkheid. We 
bekijken momenteel welke de consequenties zijn voor controle en opvolging . (ter info: Gent die 
wellicht de enige stad is die deze clausule reeds toepast,  wenst de praktijk te onderzoeken in 
samenwerking met het UGent, in nauwe samenspraak met werkgevers.)     

 Voorstel 5 (regierol tov ondernemingsleven).

Het is in onze strategische meerjarenplanning opgenomen dat we werk maken van een ruimer 
diversiteitsbeleid, samen gedragen met werkgevers uit de streek (einddatum 2017). De 
voorbereidingen hierop zijn volop bezig, er is een werkgroep die hierrond al een eerste aanzet heeft 
uitgewerkt. 

Het stadsbestuur wil ook lid worden van de Europese coalitie van steden tegen racisme 
(ECCAR/Unesco). Er is een actieplan in voorbereiding, waarin we zullen voldoen aan alle 
voorwaarden die men hiervoor oplegt, onder andere ook het stimuleren van gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt.  

 Voorstel 6 (vorming en sensibilisering).  

Wat de opleiding rond de meerwaarde van diversiteit in de organisatie betreft willen we kort zijn: op 
vandaag hebben we geen enkel signaal dat er een sfeer van negativiteit rond dit thema binnen onze 
organisatie zou zijn. Wel is het zo dat er op individueel vlak mensen zijn die diversiteit niet omarmen. 
Ook op dat vlak blijken we een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Het is niet door vorming te 
organiseren maar door gedrag van mensen die openlijk diversiteit in vraag stellen aan te pakken op 
de werkvloer. Dit kwam onder andere aan bod op een netwerkmoment voor alle leidinggevenden in 
het voorjaar waar we de nadruk legden op discriminatie en ongewenst gedrag.

We hebben ook een netwerk van medewerkers (pioniers) die in hun team staan en gaan voor 
diversiteit. We brengen deze pioniers diversiteit 2 keer per jaar samen en ondersteunen hen via 
intervisie, informatie,...   
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Heel veel partners ondersteunen reeds werkgevers met een vormingsaanbod (Resoc SERR, Voka, 
diversiteitsconsulenten van de vakbonden,...). Een bijkomend aanbod vanuit de stad  zou naar onze 
mening geen meerwaarde bieden. 

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

Ik geloof dat met de voorgaande antwoorden ruim voldoende werd geantwoord op uw derde vraag.  
En ik wil graag besluiten dat ik altijd wil luisteren naar iedereen die een individuele opmerking wil 
aankaarten in een persoonlijk gesprek, uiteraard altijd in overleg met de stadsmedewerkers die zich 
hiermee inlaten.

- het antwoord van schepen P. De Coene, dat samengevat luidt als volgt :

Antwoord van het OCMW op dezelfde schriftelijke vraag. (Bijhouden diversiteitscijfers, hanteren 
streefcijfers, aanmoedigen solliciteren)

-      OCMW Kortrijk houdt cijfers bij over de diversiteit bij het personeel.

-      Qua doelgroepen wordt gefocust op gender (man-vrouw), leeftijd (ouderen-jongeren), personen 
met een migratieachtergrond en personen met een beperking.

-      Met behulp van het beheersysteem Infohos kunnen bovenstaande doelgroepen worden 
gemonitord.

-      Bij mensen met een migratieachtergrond is dit niet altijd evident, zo vragen we de nationaliteit 
van de grootouders bvb. niet op.

-      OCMW Kortrijk hanteert streefcijfers voor personeel met een arbeidshandicap (opgenomen in 
rechtspositieregeling, streefcijfer 2% van totale aantal personeelsleden)

-      Verder stelt het OCMW een belangrijk aantal mensen te werk via art. 60 tewerkstelling 
(leerwerknemers). Op een lopend bestand van 200 leerwerknemers zijn ongeveer 69% van een 
andere cultuur (gescreend op geboorteplaats).

-      Via een diversiteitsplan werden reeds enkele instrumenten uitgewerkt:

 Optimalisatie van het onthaalbeleid

 Uitwerken van peter- en meterschap

 Andere vacaturekanalen: oa. Jobkanaal

 Afstemming werk-gezin (flex- en telewerk)

 Werkgroep diversiteit

 Opleiding coachend leidinggeven voor leidinggevenden

 Cultuurneutrale testen in de selectieprocedures
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 Personen van allochtone origine kunnen een woordenboek gebruiken bij schriftelijke 
proeven.

Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond dat het niet evident is om in het 
medewerkersbestand een volledige afspiegeling te krijgen van de bevolking.

Het is een thema dat bijgehouden wordt, maar niet op een "pushende" manier, zowel bij het OCMW 
en Stad.

Er is in dit verband overleg met de Stad. Er wordt hand in hand gewerkt.

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

Niet behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck

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.
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.
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Welke maatregelen worden genomen om het vertrouwen te herstellen?

Antwoord
Huidig punt werd uitgesteld en verwezen naar de volgende gemeenteraadszitting van 9 november, 
waar het als eerste agendapunt zal behandeld worden.

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

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

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu

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,
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Carol Leleu.

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Leleu, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen A. Weydts waarvan de tekst luidt als volgt :

Even de cijfers op een rij (voor het deel-project Aalbeke dorpskern - E403):

• De kost van de werken die hier zullen worden uitgevoerd, bedraagt 875.000 euro (excl. BTW) 
waarvan voor:

- Aquafin (ca. 375.000 euro)

- De aanleg van een pompstation ter hoogte van de Nachtegaalstraat

- De aanleg van een collector langsheen de Kapelhoekstraat en de N43 tot aan het zuiveringsstation 
van Aalbeke

- Stad Kortrijk (ca. 500.000 euro)

- Gedeeltelijke renovatie van de bestaande rioleringen

- De wegenis langsheen de Kapelhoekstraat en de N43

- Fietspaden langsheen de N43

Hierboven komen nog eens de erelonen (ca. 37.000 euro), veiligheidscoördinatie (ca. 3.000 euro), 
overige voorzieningen (ca. 48.000) voor Stad Kortrijk.

Via SWO VI (Koepelovereenkomst met AWV die nog geldig is tot 2024) kunnen we hiervan circa 
400.000 euro terugvorderen van AWV, zodat de finale investering van Stad Kortrijk 188.000 euro zal 
bedragen. Indien bij uitvoering de onvoorziene omstandigheden worden vermeden, zal dit 
uiteindelijk een investering van circa slechts 140.000 euro zijn voor stad Kortrijk.

De fietspaden worden inderdaad 100% gesubsidieerd, de werken in de Kapelhoekstraat niet alsook 
een gedeeltelijke renovatie van de bestaande riolen moeten wij met de stad ophoesten.

Zie ook de CBS-beslissing van 7 april 2015. Het overzicht is vollediger in de CBS-nota dan in het 
krantenartikel.

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.

Behandeld
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Indiener(s):
Catherine Matthieu

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.

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Matthieu, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen A. Weydts waarvan de tekst luidt als volgt : 

-     Ik heb veel begrip voor uw bezorgdheid. Ik heb dezelfde bezorgdheid als u.

-     We kunnen echter op ons niveau niets doen. Althans niet op het vlak van het verkeersreglement. 
Ik leg uit waarom.

• Het verkeersbord verboden voor tractoren bestaat niet. (wel in Nederland)

• We kunnen dus enkel werken met een tonnenmaatbeperking.

• Op vandaag is de volledige binnenstad al beperkt max 5T. Uiteraard ‘uitgezonderd plaatselijke 
bediening’.

• Een tonnenmaatbeperking invoeren op de gewestwegen en de R36 invoeren is uiteraard

praktisch niet haalbaar.

-     Wat doen we wel:

• Voor onze eigen publieke werken wordt in het bestek opgenomen dat grondverzet transporteren 
met tractoren niet wordt toegelaten.

• Controles door politie op tonnenmaatbeperkingen.

• Indien we weet hebben van grootschalige transporten met tractoren op onze wegen komen we in 
contact met aannemer en/of bouwheer om hen te vragen te beperken en bvb niet te rijden in spits.

-     Casus voorbije weken:

• Kregen bericht via verschillende bronnen dat er veel tractoren werden gesignaleerd op 
kluisrotonde en R36.
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• Hebben na wat zoekwerk contact genomen met Devagro in wiens opdracht de tractoren reden

• Bleek te gaan om werfverkeer komende van de firma BSV in Stasegem naar een werf in Kuurne

• Via Oudenaardsesteenweg – Zwevegemsestraat – Min. Tacklaan – Zandstraat – kluif – Burg. 
Lambrechtlaan – R36 enz (blijkbaar was een andere – lees “kortere” - route niet mogelijk en 
tractoren mogen niet op R8)

• Na aandringen heeft de firma zijn werkschema aangepast en zijn ze ’s avonds vroeger gestopt om 
niet meer door de stad te gaan in de avondspits en hebben ze 4 tractoren minder ingezet

• Op vraag waarom zij niet met vrachtwagens reden: er reden er ook (via R8) maar konden er 
onvoldoende vinden die beschikbaar waren

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Geschilderde 
kunstwerken op bruggen.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Geschilderde kunstwerken op bruggen.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt of de geschilderde kunstwerken op de bruggen in akkoord zijn met 
Waterwegen en Zeekanalen, de architecten en de commissie beelden in de Stad ?

Schepen An Vandersteene deelt mee dat ze dit zal navragen.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Afsluiting thv OC 
De Vonke.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Afsluiting thv OC De Vonke.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Pieter Soens

Toelichting:
Raadslid Pieter Soens vraagt naar de stand van zaken bij de suggestie die hij deed in de 
gemeenteraad van februari voor het plaatsen van een afsluiting thv OC De Vonke.

Schepen Bert Herrewyn deelt mee dat er een offerte aangevraagd is voor het plaatsen van een 
afsluiting, daarnaast werd een verklikkerslicht geplaatst.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Jeugdhuis Bellegem.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Jeugdhuis Bellegem.

Goedgekeurd
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Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker deelt mee dat er een groep jongeren het jeugdhuis in Bellegem 
terug wil opstarten. Mogen ze zich tot u richten ? Ga je dit ondersteunen ?

Schepen Bert Herrewyn deelt mee dat enthousiaste jongeren steeds welkom zijn en dat ze best snel 
reageren zodat dit kan meegenomen worden in de onderhandelingen over de verlenging van de huur 
met Bockor.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Slordige 
situatie thv het bijlokaal van de scouts van Groeninge in 
Magdalenapark.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Slordige situatie thv het bijlokaal van de scouts van Groeninge in Magdalenapark.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve signaleert de slordige situatie thv het bijlokaal van de scouts van 
Groeninge in het Magdalenapark, het is er nu nog slordiger na de brand. In hoeverre blijft dit lokaal 
nog overeind ? Hoelang blijft de situatie nog duren ?

Raadslid Bert Herrewyn deelt mee dat de scouts binnen 4 weken verhuizen naar hun nieuwe lokaal 
aan de Cederlaan. Het kaartershuisje wordt afgebroken.

13 oktober 2015 2:09 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


