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Samenstelling:

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

9 november 2015 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

9 november 2015 19:10 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

9 november 2015 19:12 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
In de Trouwzaal is een rouwregister voorzien voor de slachtoffers van het ongeval in Marke.
De zitting wordt aangevat met een minuut stilte voor deze slachtoffers.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid

IR 2 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Heractiveren plannen 
Preshoekbos

IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijd-en ecocheques

IR 4 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voorstel tot intrekking van een mandaat als 
bestuurder van AGB SOK

IR 5 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mobiliteit, bereikbaarheid en ontsluiting van Hoog 
Kortrijk en het Ei

IR 6 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Toestand landelijke wegen zuidelijke deelgemeenten
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IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Schoolstraten in Kortrijk

- Mededelingen
De koffie staat vanavond uitzonderlijk in het Salon klaar i.p.v. in de Trouwzaal.

De volgende gemeenteraad op 7 december is een gemeenteraad on the move, die door zal gaan in 
het OC de Troubadour te Bissegem.

Op 17 november om 19u30 is er bureau van de fractieleiders.

- Activiteiten

Volgende activiteiten staan gepland:

-        21-22/11 – Rally 6 uren van Kortrijk

-        27/11 – uitreiking Tower Awards

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

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

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 - 2015_GR_00211 - Vereniging Ons Tehuis - Meerjarenplanaanpassing 2014-2019, budgetwijziging 2015, budget 2016 - Goedkeuren

1 2015_GR_00211 Vereniging Ons Tehuis - 
Meerjarenplanaanpassing 2014-2019, 
budgetwijziging 2015, budget 2016 - 
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
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Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 5 oktober 2015 volgende documenten aan de 
gemeenteraad voor te leggen:
1- Jaarrekening 2014
2- Budgetwijziging 2015 (past binnen het meerjarenplan)
3- Meerjarenplanaanpassing 2014-2019
4- Budget 2016 (past binnen het meerjarenplan)

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.  
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Conform Omzendbrief BB 2013/06 moet, in geval van een samenwerkingsverband tussen meerdere 
OCMW’s de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget als het past binnen het meerjarenplan.

De gemeenteraad nam reeds in zitting van 14 september 2015 kennis van de jaarrekening 2014.

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De meerjarenplan 2014-2019 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren.

Punt 2
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2015 van de Vereniging Ons Tehuis.
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Punt 3
Kennis te nemen van het budget 2016 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
 G:/bestuurszaken/zMandaten/VOT/statuten VOT.pdf
 Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
 brief 5-10-15.pdf
 meerjarenplanaanpassing 2014-2019.pdf
 budgetwijziging 2015.pdf
 budget 2016.pdf

2 - 2015_GR_00205 - Gaselwest. Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015 - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

2 2015_GR_00205 Gaselwest. Buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2015 - 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 17 september 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Gaselwest van 17 december 2015.
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Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

De agenda werd door de raad van bestuur op 16 september 2015 als volgt samengesteld:

1. Akteneming eventuele uittreding(en) die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de 
drie gewesten van 13 februari 2014 wordt / worden betekend. 

2. Voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’: 

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het kader 
van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel. 

b. Goedkeuring van de doel- en statutenwijzigingen. 

c. Verlenen van machtiging om de beslissing, genomen in de voorgaande agendapunten 2.a. en 2.b. 
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen. 

3. Partiële splitsing bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging: 

a. Kennisneming van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en 
van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing van de 
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe vereniging Gaselwest- Zuid, met 
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016. De deelnemers kunnen één maand voor de 
algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, 
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van 
het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

b. Goedkeuring van het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing door overneming van de 
bedrijfstak “Waalse Gemeenten” van deze vereniging, hierna kortweg “Eandis Assets” genoemd 
(voorheen Gaselwest), overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 3.a., door 
overneming door de nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, bij wijze van overdracht door 
onderhavige vereniging aan deze nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van de volledige 
bedrijfstak “Waalse Gemeenten”, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende deze bedrijfstak, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle 
sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) gestelde 
verrichtingen betreffende de overgenomen bedrijfstak ‘Waalse Gemeenten”, geactualiseerd in een 
per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria 
gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook 
boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende nieuw op te richten vereniging 
Gaselwest-Zuid, op last voor deze laatste “Eandis Assets” te vrijwaren voor alle vorderingen en de 
kosten van de gedeeltelijke/partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen 
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en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 3.a. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. En 
overeenkomstige kapitaalvermindering. 

c. Goedkeuring statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid. 

d. Goedkeuring ruilovereenkomst aandelen en overeenkomstige aanpassing van het register van de 
deelnemers. 

e. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 3.a. tot en 
met 3.d. bij authentieke akte te doen vaststellen, de statuten dienovereenkomstig vast te leg-gen en 
de vereniging op te richten. 

4. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba) zal fungeren 
als werkmaatschappij: 

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van 
de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle 
rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen 
verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking 
per 1 januari 2016. De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van 
de vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artike-len 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie 
van deze stukken verkrijgen. 

c. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld 
onder punt 4.b., bij wijze van overdracht aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid 
van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, 
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van het 
volgend aantal nieuwe aandelen A van Eandis Assets (voorheen Gaselwest), en dit per activiteit 
elektriciteit en gas, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volgestort: 

- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 4.036.530 
aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,54626 
aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,73932 
aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA; 

- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo; 

- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
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0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem; 

- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 6.116.109 
aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 
aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 
aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka; 

- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek. 

- aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas. 

Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgeno-men 
verenigingen zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden. En dit op basis van een 
balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat 
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de over te nemen verenigingen gestelde 
verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op 
basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in 
het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende 
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste de over te nemen 
verenigingen te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de fusie door overneming te dragen, 
en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 4.b. 
hiervoor vermeld fusievoorstel. En overeenkomstige kapitaalverhoging. 

d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 

e. Goedkeuring van de statutenwijzigingen van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’. 

f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 4.a. tot en 
met 4.e bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de machten 
om: 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door 
overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld 
onder punt 4.a. vast te stellen; 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 
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- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva 
per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 

- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 
kan zijn. 

5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door 
VREG 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016 

7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging 

8. Statutaire benoemingen 

9. Statutaire mededelingen

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de voorgestelde statutenwijziging, zie hiervoor bijlagen 12 
en 13.

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Advies
Financiën algemeen
Geen advies noodzakelijk

Frederik Chanterie
Automatisch ingetrokken

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 17 december 2015.

Punt 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde naamswijziging van Gaselwest in “Eandis Assets” en 
aan de voorgestelde doelwijziging alsook de overeenkomstige statuten-wijzi-gingen.

Punt 3
Akte te nemen van de eventuele uittredingen van de Waalse gemeenten uit Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest) in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten van 13 februari 
2014 en zijn goedkeuring te hechten aan het (in die zin eventueel aangepaste) voorstel tot partiële 
splitsing van de opdracht-houdende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig 
het splitsings-voorstel door overneming door een nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van 
de volledige bedrijfstak “Waalse gemeenten”, waarbij vanaf 1 januari 2016 alle activa en passi-va en 
alle rechten en plich-ten, niets uitgezonderd, noch voorbehou-den betreffende deze bedrijfstak, 
overgedragen worden aan deze nieuwe vereniging en de ruilverhouding tussen de aandelen van de 
vereniging Gaselwest-Zuid en van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) na partiële splitsing bepaald 
wordt op één aandeel Gaselwest-Zuid voor 0,02853762 aandeel van de te splitsen vereniging Eandis 
Assets (voorheen Gaselwest) met betrekking tot de activiteit elektriciteit en 0,027291424 aandeel 
met betrekking tot de activiteit gas,
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde modaliteiten en bijhorende tabel 
inzake de ruil van aandelen tussen de openbare deelnemers , met name :

- de Vlaamse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en aandelen Ag die zij 
aanhouden binnen ‘Gaselwest–Zuid’ ten gunste van de Waalse deelnemers, en dit globaal pro rata 
de tussen de Waalse deelnemers bestaande onderlinge deelnemingsverhouding;

- de Waalse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en alle aandelen Ag die zij 
aanhouden binnen ‘GASELWEST / EANDIS ASSETS’ ten gunste van de Vlaamse deelnemers, en dit 
globaal pro rata de tussen de Vlaamse deelnemers bestaande onderlinge deelnemingsverhouding;

- en tenslotte zijn goedkeuring te hechten aan de statuten van Gaselwest-Zuid, onder de 
opschortende voorwaarden van :de goedkeuring door de raad van bestuur van Gaselwest met 
betrekking tot de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteit gas in aandelen A (er 
wordt vastgesteld dat deze beslissing reeds genomen is);

- het verkrijgen vanwege de Waalse regering van de erkenning van de vereniging Gasel-west-Zuid als 
distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributie-netbeheer-der gas in de 
betrokken Waalse gemeenten.

Punt 4
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming door de opdracht-houdende 
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd) overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij 
voor IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas op 1 januari 2016 de alge-heelheid van hun 
vermo-gen, omvattende alle activa en passi-va en alle rechten en plich-ten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehou-den, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning

- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 4.036.530 
aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,54626 
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aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,73932 
aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;

- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo;

- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,89140 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 1,00036 aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;

- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 6.116.109 
aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 
aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 
aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;

- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek.

- aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 
1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 
0,97127 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets 
voor 0,96615 aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas,

en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen in het kader van 
de fusieoperatie van ‘Eandis Assets’, dit onder de opschortende voorwaarden van :

- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de 
kapitaal-deelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de 
distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;

- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de omzetting 
van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A (er wordt 
vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);

- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gasel-west van 
een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis Assets’;

- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest 
maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;

- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de 
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;
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- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de 
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;

- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets;

- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene 
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;

- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statuten-wijzigingen;

- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributie-netbeheerder 
elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.

Punt 5
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 NAZENDING COMPLEET.pdf
 0-GLW BAV 2015-12-17 oproeping gemeenten.pdf
 01-GLW BAV 2015-12-17 Agp 1 en 3 - Waalse gemeenten - ev. uittreding-partiele splitsing.pdf
 02-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - doel- en naamswijziging GLW in Eandis Assets.pdf
 03-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - Doelwijziging - bijzonder verslag (204-205).pdf
 04-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - Fusie DNB's - Structuur 2016 (166xxx).pdf
 05-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - GLW-Zuid - ontwerpstatuten (doc212x).pdf
 06-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Modaliteiten aandelenruil (doc 213x) - met bijlage.pdf
 07-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Partiele splitsing - omstandig verslag (211x).pdf
 08-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Partiele splitsing - voorstel (210x).pdf
 09-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusieoperatie - opsomming documenten.pdf
 10-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusievoorstel - omstandig verslag (207x).pdf
 11-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusievoorstel (206x).pdf
 12-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Ontwerp van statutenwijziging GLW-Eandis Assets (doc 

208).pdf
 13-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Statuten - commentaarnota (doc 201x).pdf
 14-GLW BAV 2015-12-17 Agp 5 - Aanwijzing Eandis Assets als DNB door VREG.pdf
 GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf
 GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf

3 - 2015_GR_00206 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). - Verslag en toelichting.

3 2015_GR_00206 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga). - 
Verslag en toelichting.
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van Figga vindt plaats op 17 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: 
De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Catherine Waelkens in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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 het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

Bijlagen
 geconsolideerde statuten 2014.pdf
 uitnodiging BAV FIGGA 17-12-15.pdf
 budget 2015-2016.pdf
 strategische nota 2016.pdf

4 - 2015_GR_00207 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

4 2015_GR_00207 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga). 
Buitengewone algemene vergadering van 
17 december 2015. - Goedkeuren agenda. 
Bepalen mandaat vertegenwoordiger.
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 14 oktober 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Figga op 17 december 2015.
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Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te 
bepalen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit : 
1- Strategie voor het boekjaar 2016
2- Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3- Statutaire benoemingen en mededelingen

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren A. Cnudde en S. Vanneste aan te 
duiden als vertegenwoordigers en de heer P. Lombaerts aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 17 december 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste 
punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 geconsolideerde statuten 2014.pdf
 uitnodiging BAV FIGGA 17-12-15.pdf
 budget 2015-2016.pdf
 strategische nota 2016.pdf
 GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
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19:39 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
5 - 2015_GR_00208 - Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting.

5 2015_GR_00208 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen. - Verslag en toelichting.
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van Psilon vindt plaats op 8 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: 
"De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."
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Het verslag en de toelichting wordt gegeven door mevr. Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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 het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).

Bijlagen
 uitnodiging.pdf
 PSILON - begroting 2016 alg werking.pdf
 PSILON - begroting 2016 onderhoudsinvesteringen.pdf
 PSILON - werkprogramma 2016.pdf
 statuten Psilon - 19-06-2014.pdf

6 - 2015_GR_00209 - Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. - Buitengewone algemene vergadering 8 december 2015. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

6 2015_GR_00209 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging 
voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen. - Buitengewone algemene 
vergadering 8 december 2015. 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 13 oktober 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon op 8 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1- Vaststelling werkprogramma 2016
2- Vaststelling begroting 2016

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) van 8 
december 2015.
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Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 uitnodiging.pdf
 PSILON - begroting 2016 alg werking.pdf
 PSILON - begroting 2016 onderhoudsinvesteringen.pdf
 PSILON - werkprogramma 2016.pdf
 GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf
 statuten Psilon - 19-06-2014.pdf

7 - 2015_GR_00210 - VZW Sportplus - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 2015_GR_00210 VZW Sportplus - Vervanging van een 
bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 de heer Wesley Bille, namens sp.a, voor te dragen 
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als bestuurder van de VZW Sportplus. 
Per e-mail van 19 oktober 2015 neemt de heer Wesley Bille ontslag als bestuurder van de VZW 
Sportplus.

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

Bijgevolg dient te worden voorzien in de vervanging van de heer Wesley Bille die ontslag nam als 
bestuurder van de VZW.
Per e-mail van 13 oktober 2015 geeft de fractie sp.a aan de heer Wesley Bille te willen vervangen 
door de heer Carl Desmedt.

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

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Carl Desmedt voor te dragen als bestuurder voor de raad van bestuur van de VZW Sportplus, 
ter vervanging van de heer Wesley Bille.

Bijlagen
 mail Wesley Bille - 19-10-2015.pdf
 GR 01-07-2013 - Sportplus.pdf
 statuten sportplus.txt
 mail Thomas Bulcaen 13-10-15.pdf

8 - 2015_GR_00212 - Immobiliën (immo 2006/006) - Aankoop van en pachtbeëindiging op 22.867m² grond gelegen Sint-Anna te K.-Marke. - Goedkeuren

8 2015_GR_00212 Immobiliën (immo 2006/006) - Aankoop 
van en pachtbeëindiging op 22.867m² 
grond gelegen Sint-Anna te K.-Marke. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de realisatie van het BPA "Groen Lint Zuid" heeft de stad Kortrijk reeds de volgende gronden 
aangekocht en pachtvrij gemaakt:

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nrs. 607/A, 607/B, 608/A, 610/L, 636, 637/A, 638/C, 639/A, 640/C en 
641 jegens KOCERAM met akte d.d. 23 juni 1999: 56.885m² met hoeve te Coucx. Hiervan werd 
2.741m² verkocht uit 636/B aan AZ Groeninge;

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nrs. 611/B, 611/02, 625/A en 631/02 jegens LEIEDAL met akte d.d. 21 
december 1999: 20.057 m² + compensatoire vergoeding voor de vrijmaking van de gronden;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 717 jegens KORAMIC met akte d.d. 7 april 2000: 14.990 m²; 

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 624/A jegens de CVBA Kortrijk Xpo met akte d.d. 31 mei 2001: 
1.706 m²; 

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs. 1007/A, 1008/E, 1026/A, 1027/B, 1028/E en 1029 jegens 
mevrouw de Behault met akte d.d. 6 september 2001: 29.440 m² en pachtverbreking in hoofde van 
Velghe met akte d.d. 12 mei 2011;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs. 1031, 1032, 1041, 1042 en 1043 jegens mevrouw de Behault met 
akte d.d. 6 september 2001: 51.313 m² en pachtverbreking in hoofde van Callens met akte 18 juni 
2003;

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nrs. 605/A, 606/A, 659/E, 660 en 661/E jegens de heer de 
Crombrugghe de Picquendaele met akte 25 september 2001: 41. 004 m² + nrs. 604/X en 665 K: 
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10.529 m² als bijkomende voorwaarde om tot verkoop over te willen gaan en pachtverbreking in 
hoofde van + strook 10 meter uit 659/E verkocht aan Vanneste met akten d.d. 19 februari 2007;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 1053/A jegens de vereniging “Werk van Don Bosco Kortrijk” met 
akte 6 mei 2003 en pachtverbreking in hoofde van Callens met akte 18 juni 2003: 12.018 m²;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs. 1033/L, 1034/B, 1056, 1057 en 1038/D jegens mevrouw A. de 
Behault met akte verleden op 16/12/2004: 28.250 m² met Pontforthoeve;

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 556/B, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/A, 714/A, 718 en 
719/A + Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, delen van 997/N, 999/C en 1005/A jegens de heer en 
mevrouw R. Feys met akte verleden op 17 februari 2006: 78.336,37 m²;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 970/A en 985/B jegens het OCMW met akte verleden op 15 juni 
2006: 10.788 m² en pachtbeëindiging in hoofde van Callens met akte d.d. 17 mei 2006;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, 1016/T, 1044/A en 1055/A jegens de familie Maelfait met akte 
verleden op 29 augustus 2006: 15.535 m² en pachtbeëindiging Callens op 17 mei 2006;

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 1036/C jegens de heer Lode Sabbe met akte verleden op 17 
augustus 2006: 699m² met eropstaande loods;

-Kortrijk, 6de afdeling, sectie A, nr. 697/D jegens het Vlaamse Gewest met akte verleden op 14 mei 
2007: 1.111 m²; 

-Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs 1059/D, 1058/A en 1036/D jegens de familie Callens met akte 
verleden op 7 augustus 2007: 8.011 m².

Thans kon er ook een akkoord worden bekomen met de familie Holvoet om de gronden Kortrijk, 6de 
afdeling, sectie A, nrs 698/A, 699/B, 556/03, 556/02/A, 700/C en 704/B aan te kopen en pachtvrij te 
maken tegen eind 2016. Beide akkoorden werden opgenomen in een akte aankoop en akte 
houdende pachtbeëindiging verleden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 
op 15 oktober 2015 en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietigng door de toezichthoudende overheid.

 

Argumentatie
De aankoop van en de pachtbeëindiging op 22.867m² grond gelegen Sint-Anna te Kortrijk maakt een 
daad van beschikking uit en de goedkeuring hiervan behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad.

De aankoopprijs en de vergoeding voor de pachtbeëindiging zijn beide begrepen binnen de door het 
Aankoopcomité vastgestelde maximale aankoopwaarde opgenomen in het schattingsverslag d.d. 23 
maart 2012.

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

Financiële informatie
Visum verleend
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Financiële informatie
Aankoop: €114.335

Pachtbeëindiging: €22.867

Totaal: €137.202

op budgetsleutel 2015/02.03.01/0600-00/2200700/IE-2 Onbebouwde terreinen - Bosgronden en 
natuurreservaten

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, van 22.867m² grond gelegen Sint-Anna 
te Kortrijk jegens de familie Holvoet voor de realisatie van het BPA "Groen Lint Zuid" en dit conform 
de voorwaarden opgenomen in de akte verleden op 15 oktober 2015 door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid onder voorbehoud van latere goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de pachtbeëindiging, om reden van openbaar nut, op 22.867m² grond gelegen 
Sint-Anna in hoofde van de heer M. Holvoet voor de realisatie van het BPA "Groen Lint Zuid" en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden op 15 oktober 2015 door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid onder voorbehoud van latere goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 3
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte en akte houdende pachtbeëindiging te verlijden en de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
 Schattingsverslag.pdf
 Akte aankoop.pdf
 Akte pachtbeeindiging.pdf



26/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



27/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



28/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



29/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



30/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



31/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



32/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



33/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



34/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



35/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



36/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



37/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



38/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



39/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



40/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

9 - 2015_GR_00203 - Immobiliën (immo 2008/022) - Verkoop met biedingen van stadseigendom gelegen Casinoplein 10 met achterliggende parking te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

9 2015_GR_00203 Immobiliën (immo 2008/022) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Casinoplein 10 met achterliggende parking 
te 8500 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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een akte d.d. 11 juni 2007 heeft de stad jegens de VZW VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-
VLAANDEREN, een kantoorgebouw gelegen Casinoplein 10, een woning gelegen Koning Albertstraat 
27 en 3 kadastrale percelen grond aangelegd als parking met ingang tussen de woningen Koning 
Albertstraat nrs. 21 en 27 te 8500 Kortrijk aangekocht voor de huisvesting van diverse openbare 
diensten en in het kader van stadskernrenovatie.

De dokterswoning gelegen Koning Albertstraat nr. 27 werd met een akte d.d. 16 januari 2013 
opnieuw verkocht door middel van een verkoop met biedingen.

In het kader van de patrimoniumstudie werd dit eigendom aangeduid als niet geschikt voor de 
huisvesting van stadsdiensten en bijgevolg verkoopbaar. Een schattingsverslag werd aangevraagd en 
bekomen van het Aankoopcomité.

Door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een ontwerp van akte verkoop 
opgemaakt om het stadseigendom gelegen Casinoplein met achterliggende parking te verkopen met 
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biedingen. Het betreft de kadastrale percelen Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nrs. 24/M24, 24/N24, 
24/S26 en 24/R33.

Argumentatie
Verkoop met biedingen:

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 
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).

Verkoopprijs:

In het schattingsverslag d.d. 23 januari 2014 werd de minimale verkoopprijs vastgesteld op 
€1.250.000.

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

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

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

2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Casinoplein 10 te 
Kortrijk met achterliggende parking.
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Punt 2
De minimale verkoopprijs te bepalen op € 1.250.000. 

Punt 3
Het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

Punt 4
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 betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen
 Akte aankoop.pdf
 Akte verkoop Koning Albertstraat 27.pdf
 Schattingsverslag.pdf
 Info bescherming monument.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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10 - 2015_GR_00213 - Magdalenazwembad - Concessie uitbating cafetaria. Gedeeltelijke wijziging eerder goedgekeurd lastenkohier - Goedkeuren

10 2015_GR_00213 Magdalenazwembad - Concessie uitbating 
cafetaria. Gedeeltelijke wijziging eerder 
goedgekeurd lastenkohier - 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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De concessie voor de uitbating van het cafetaria van het Magdalenazwembad komt te eindigen op 31 
oktober 2015. De gemeenteraad besliste reeds in zitting van 29 juli 2015 een nieuwe concessie uit te 
schrijven die in duur beperkt wordt, rekening houdend met de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van 15 juli 2013 tot sluiting van het zwembad Magdalena op het 
ogenblik dat het nieuw zwembad (Campus Kortrijk Weide) open is. De uitgeschreven concessie 
leverde maar één kandidaatstelling op en dan nog met een bod dat zich situeert beneden de 
vastgelegde minimale instelprijs. De gemeenteraad wordt verzocht de minimale instelprijs te 
verminderen, zodat de procedure kan hernomen worden. Inmiddels werd met succes onderhandeld 
met de zittende concessiehouder om het cafetaria te willen openhouden op basis van zijn huidige 
concessie-overeenkomst maar ook op basis van een concessieprijs die overeenstemt met zijn huidig 
aanbod. Dit is noodzakelijk omwille van de continuïteit van de dienstverlening.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 12 maart 1999 om per 01 september 1999 de stedelijke 
tuinbouwschool, eigendom van de stad Kortrijk, over te dragen aan de Provincie en in ruil daarvoor 
het provinciaal zwembad te aanvaarden. Deze ruiling gebeurde bij middel van twee erfpachtakten 
van 24 augustus 1999. In zitting van 11 juni 1999 stemde de gemeenteraad in met de tekst van deze 
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akten. Deze akten werden later nog gewijzigd bij akten van 21 juni 2002, waarmede de 
gemeenteraad instemde in zitting van 10 december 2001.

Krachtens de erfpachtakte waarbij het zwembad werd overgenomen nam de stad ook de alsdan 
lopende concessie-overeenkomst voor de uitbating van het cafetaria over.

Voormelde concessie-overeenkomst liep af op 31 oktober 2006 zodat de gemeenteraad in zitting van 
11 september 2006 overging tot de aanvaarding van een nieuw ontwerp van lastenkohier. In zitting 
van 24 oktober 2006 ging het college van burgemeester en schepenen over tot de toewijzing van 
deze concessie en dit voor een periode van 9 jaar die afloopt op 31 oktober 2015.

Er dient dus een nieuwe concessie uitgeschreven te worden en hiertoe werd een ontwerp van 
lastenkohier voorgelegd aan de gemeenteraad, in zitting van 29 juli 2015, dat vrij gelijklopend was 
met datgene dat de gemeenteraad aanvaardde in zitting van 11 september 2006. Er werd 
daarbij vertrokken van een minimale instelprijs die gelijk is aan de huidige concessieprijs, zijnde 5.757 
euro op jaarbasis. Dit bedrag is te verhogen met de BTW (Artikel 2).

Gebleken is nu evenwel dat er niemand bereid bleek die minimale instelprijs te bieden. Er werd één 
enkele kandidaatstelling ontvangen op basis van 3.630 euro, wat rekening houdend met het 
goedgekeurde lastenkohier niet kan aanvaard worden.

Er wordt dan ook voorgesteld dat de gemeenteraad zou instemmen met de wijziging van het eerder 
goedgekeurde lastenkohier, wat betreft:

-artikel 2:minimum instelbedrag van 3.630 euro in plaats van 5.757 euro

-artikel 3: aanvangsdatum 01 februari 2016 in plaats van 01 november 2015

Inmiddels is de zittende concessiehouder bereid de bestaande concessie-overeenkomst verder te 
zetten tijdens de periode dat de te hernemen procedure loopt maar dan wel op basis van een 
jaarlijkse concessievergoeding van 3.630 euro. Deze zeer tijdelijke verlenging van overeenkomst is 
collegebevoegdheid op basis van de definitie "dagelijks bestuur" (beslissing gemeenteraad 07 april 
2014, punt 3).

 

 

 

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Tijdelijke (tot en met 31 januari 2016) verderzetting van de bestaande concessie maar nu wel op 
basis van een verminderde concessievergoeding (3.630 euro op jaarbasis).

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
In te stemmen met de wijziging van het lastenkohier voor de uitbating van het cafetaria bij het 
Magdalenazwembad, zoals goedgekeurd bij beslissing van 29 juli 2015, wat betreft de artikels 2 
(minimum instelbedrag 3.630 euro in plaats van 5.757 euro) en 3 (aanvangsdatum concessie 01 
februari 2016 in plaats van 01 november 2015).

Bijlagen
 cafetaria Magdalenazwembad,P.V. van opening der kandidaturen en enige inschrijving.pdf
 cafetaria Magdalenazwembad, akkoord zittende concessiehouder met tijdelijke verdere 

uitbating.msg
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11 2015_GR_00218 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad 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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene politieverordening (APV) van de stad wordt op regelmatige basis gewijzigd. Het betreft 
immers een zeer nuttig beleidsondersteunend instrument, dat uiteraard bij voorkeur periodiek 
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geactualiseerd wordt. De laatste wijziging dateert van 12.01.2015. In deze nota worden de 
voorstellen tot wijziging die het GAS-team van verschillende diensten ontving, gebundeld en aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Omdat het huishoudelijk reglement van de sportinstellingen een bijlage 
bij de APV betreft, wordt ook het vernieuwde huishoudelijk reglement in deze nota aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Binnenkort worden aan de gemeenteraad nog een aantal wijzigingen aan de algemene 
politieverordening voorgelegd die allen betrekking hebben op bepalingen in het bijzonder deel.

Argumentatie
Volgende aanpassingen betreffende het algemeen gedeelte worden, in samenspraak met Kuurne en 
Lendelede, voorgelegd:

- Er wordt gevraagd om te voorzien in een bepaling die het mogelijk maakt om tegen nodeloze en 
bedrieglijke hulpoproepen op te treden. Hierbij wordt wel de nuance gemaakt dat het een wettelijke 
taak is van politie- en of hulpdiensten om ter plaatse te gaan en enkel misbruiken op basis van dit 
artikel zullen aangepakt worden. In het algemeen deel wordt bij titel 1 een nieuw hoofdstuk 3 
ingevoegd waaronder de inbreuk in artikel 7bis zou worden voorzien.

- Op het absoluut verbod tot het afsteken van vuurwerk zonder voorafgaande machtiging worden er 
op bepaalde momenten uitzonderingen voorzien. Het gaat om de nacht van 24 op 25 december en 
31 december op 1 januari en op kerstdag en nieuwjaarsdag. Artikel 18 wordt in die zin aangepast.

- Artikel 156 betreffende de openbare parken, pleinen en tuinen zou, zoals besproken door groen 
BOD, worden aangevuld met de vermelding dat het verboden is om er zich bij stormweer in te 
begeven.

Volgende aanpassingen betreffende het bijzonder gedeelte worden voorgelegd:

- Art 159ter werd in 2011 in de Algemene Politieverordening ingevoegd en handelt specifiek over 
winkeldiefstal. Omdat de voorwaarden om diefstallen al dan niet met GAS af te handelen inmiddels 
in het protocol met het parket werden bepaald, wordt voorgesteld om de formulering van artikel 461 
van het Strafwetboek over te nemen.

- Met brief van 11.06.2015 liet het Agentschap Wonen-Vlaanderen weten dat de bevoegde minister 
het kamerreglement met uitzondering van artikel 195 heeft goedgekeurd. In artikel 195 van de APV 
moeten de laatste twee alinea’s geschrapt worden vermits er momenteel geen rechtsgrond bestaat 
om eigenaars vooraf een keuze te doen maken tussen één bepaald type kamerwoning.

- In artikel 197§5 wordt de geldigheidsduur van een brandattest dat bij de aanvraag van een 
vergunning voor het uitbaten van een kamerwoning moet worden gevoegd, vastgesteld op 1 jaar. Dit 
was tot op heden niet bepaald.

- In artikel 227 wordt de uiterlijke datum tegen wanneer de verhuurders van peda’s zich in regel 
moeten stellen uitgesteld van 01.01.2016 naar 01.09.2016. Met brief van 25.08.2015 heeft KU 
Leuven Kulak hierom verzocht.

- Omdat openbare veiligheid een bevoegdheid van de burgemeester betreft, wordt in artikel 268ter 
§7 "het college van burgemeester en schepenen" vervangen door "de burgemeester".
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- In de artikelen 347 en 348 wordt een verduidelijking in de tekst voorzien. De vermelding "een 
persoonlijke afwijking op het verbod" wordt in beide artikelen vervangen door " een persoonlijke 
afwijking op het sluitingsuur".

Een tweede punt dat in deze nota aan de gemeenteraad wordt voorgelegd betreft de aanpassing van 
het huishoudelijk reglement van de sportcentra (bijlage XI bij de algemene politieverordening). Het 
bestaande huishoudelijk reglement voor de sportcentra is al minstens 10 jaar oud. Verandering in 
accommodatie, wijzigingen in het sportlandschap en de maatschappalijke evolutie zorgen ervoor dat 
een vernieuwing zich opdringt. Een eerste voorstel werd opgemaakt door de sportdienst, nadien 
voorgelegd aan de sportraad en op hun advies werden nog enkele zaken toegevoegd. In het 
vernieuwde reglement worden enkele artikelen verduidelijkt, enkele nieuwe reglementen 
toegevoegd en worden voor de eerste maal ook sancties bepaald. Deze sancties zijn bedoeld als 
ultiem middel om in uitzonderlijke gevallen, wanneer herhaaldelijk overleg geen resultaat oplevert, 
gewenst gedrag af te kunnen dwingen vooral vanuit de lokale sportclubs.

Juridische grond
Artikel 119, 119bis, 123 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 119, 119bis, 123 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013.

Advies
Kortrijkse Jeugdraad
Gunstig advies

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

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

2 onthoudingen : C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Volgende aanpassingen aan de algemene politieverordening goed te keuren:

- in het algemeen deel bij titel 1, een nieuw hoofdstuk 3 met artikel 7bis betreffende nodeloze en 
bedrieglijke hulpoproepen in te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:
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“Onverminderd artikel 145, § 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie, wordt ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat 
bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, of iedere opzettelijk nodeloze oproep 
naar politie- en/of hulpdiensten op welke wijze of met welk communicatiemiddel ook, gestraft met 
een administratieve geldboete “*

*Ingeval van een hulpoproep dienen politie- of hulpdiensten ter plaatse te gaan. Dit is een wettelijke 
opdracht. Misbruiken terzake kunnen evenwel op basis van dit artikel gesanctioneerd worden. Dit 
artikel heeft duidelijk niet tot doel om de meldingsbereidheid van de bevolking af te remmen. Het 
doel is enkel om klaarblijkelijke misbruiken te sanctioneren.

- in het algemeen deel bij Titel 2 - Onderafdeling 6 - Vuurwerk en vreugdesalvo's, Artikel 18 te 
vervangen door:

“§1: Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op 
alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken. 
§2: Naar aanleiding van feestelijkheden kan de bevoegde gemeentelijke overheid machtiging 
verlenen om feestvuurwerk af te steken. In de nacht van 24 op 25 december en van 31 december op 
1 januari, alsook op kerstdag en nieuwjaarsdag, mag zonder voorafgaande machtiging 
feestvuurwerk afgestoken worden. Voormelde uitzondering op de voorafgaande machtiging is niet 
van toepassing op het oplaten van wensballonnen. “

-in het algemeen deel, bij Titel 8 – Hoofdstuk 2 bij Artikel 156 betreffende de openbare parken, 
pleinen en tuinen, 8° in te voegen: 
"8° zich er in te begeven bij hevige wind/storm."

- in het bijzonder deel, bij Titel 1 - Hoofdstuk 1 - Artikel 159ter als volgt te wijzigen:

“Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met 
diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik.) Diefstal kan gestraft worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463 van het 
strafwetboek of met een gemeentelijke administratieve sanctie.”

- in het bijzonder deel, bij Titel 3 - Hoofdstuk 8 - Onderafdeling 2. Algemene vergunningsplicht, 
Artikel 195 als volgt te wijzigen:

“Geen enkele verhuurder mag zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
uitbatingsvergunning van de burgemeester een kamerwoning uitbaten. De uitbatingsvergunning is 
persoon- en tijdsgebonden en wordt verleend onder de in deze afdeling bepaalde voorwaarden. Zij is 
slechts geldig voor de kamerwoning waarvoor zij werd afgeleverd. De uitbatingsvergunning vermeldt 
het type kamerwoning (logementhuis, studentenhuis), dat uitdrukkelijk door de uitbater opgegeven 
werd, en het aantal personen dat mag gelogeerd worden. Zodra één van de huurders een student is, 
kan de kamerwoning enkel nog worden verhuurd als studentenhuis. Dat betekent dat andere 
huurders uitsluitend studenten mogen zijn. “

- in het bijzonder deel, bij Titel 3 - Hoofdstuk 8 - Onderafdeling 3, Artikel 197, 5° als volgt te wijzigen: 
"5° het brandattest van max. 1 jaar oud dat door de Brandweer afgeleverd werd."

- In het bijzonder deel bij Titel 3 - Hoofdstuk 8 – Onderafdeling 7 - Artikel 227 als volgt te wijzigen:
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" De onbeperkte uitbatingvergunningen die werden afgeleverd onder de regelgeving die bij huidige 
verordening wordt opgeheven, vervallen nadat vijf jaar verlopen is sinds de inwerkingtreding van 
deze verordening. De betrokken verhuurders dienen zich tegen dan in regel te stellen met 
onderhavige politieverordening. 
De kamerwoningen die geen vergunning hebben op het moment van inwerkingtreding van 
onderhavige verordening, dienen zich in regel te stellen binnen het jaar na de inwerkingtreding.
De verhuurders van peda's dienen zich in regel te stellen met onderhavige politieverordening tegen 
01.01.2016 01.09.2016. 
De verhuurders van kamers aan studenten bekomen éénmalig en per uitzondering verlenging van de 
overgangsbepaling tot en met 30.09.2014. 
De verhuurders van tijdelijke nachtopvang voor daklozen krijgen een verlenging van de 
overgangsbepaling tot en met 31 maart 2014."

- In het bijzonder deel bij Titel 3 - Hoofdstuk 11 - Artikel 268ter §7 als volgt te wijzigen:

" het college van burgemeester en schepenen de burgemeester heeft geen verbod tot toegang 
uitgesproken voor de aanvragende woonwagenbewoner of zijn gezinsleden"

- in het bijzonder deel bij Titel 8 - Hoofdstuk 1 - Afdeling 1, Artikelen 348 en 349§1 als volgt te 
wijzigen:

" Art. 348 Om een persoonlijke tijdelijke afwijking op het verbod sluitingsuur zoals bepaald in artikel 
347 te bekomen, moet men daartoe een voorafgaande toelating hebben. Deze toelating wordt 
verleend : 1° alle dagen of bepaalde dagen van de week gedurende één of verscheidene uren - door 
de burgemeester; 2° één of verscheidene uren op één of meerdere dagen bij gelegenheid van speciale 
omstandigheden – door de politieoverheid.
Deze toelating wordt vooraf aangevraagd bij de burgemeester of de door hem gemachtigde 
politieofficier, dit tot minstens vijftien minuten vóór het uur in de toelating vermeld.
Diegene die een bestendige toelating als vermeld onder a), hebben bekomen, kunnen deze met één of 
meerdere uren verlengen mits dit wordt aangevraagd aan het politiecommissariaat minstens vijftien 
minuten vóór het uur in de toelating vermeld.

Art. 349 §1. Om een persoonlijke permanente afwijking op het verbod sluitingsuur zoals bepaald in 
artikel 347 te bekomen, dienen de eigenaars of uitbaters zich te engageren door het 
overlastconvenant te ondertekenen. (bijlage XVII)."

Punt 2
De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de sportcentra goed te keuren en het huidig 
huishoudelijk reglement, bijlage XI bij de APV, te vervangen door het nieuwe huishoudelijk reglement 
dat als bijlage bij deze nota wordt gevoegd.

Bijlagen
 huishoudelijk reglement stedelijke sportcentra.pdf
 sancties huishoudelijk reglement sportinstellingen.pdf
 APV 09-11-2015 .doc
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Evenementen en Verenigingen

12 - 2015_GR_00202 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 21 en zondag 22 november 2015 (inrichten servicepark en ambulante activiteiten).

12 2015_GR_00202 Politiereglement. - Tijdelijke 
politiereglementen naar aanleiding van de 
rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 21 en zondag 22 november 2015 
(inrichten servicepark en ambulante 
activiteiten).
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 21 en zondag 22 november 2015 wordt de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' gepland in 
Kortrijk.

Argumentatie
Naar aanleiding van de organisatie van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 21 en 
zondag 22 november 2015 te Kortrijk zijn bijzondere reglementen vereist met het oog op de 
veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet komt het aan de gemeenteraad toe om de 
gemeentelijke politieverordeningen vast te stellen, met uitzondering van de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer.
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In dit verband stelde het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 oktober 2015 
reeds tijdelijke verkeersreglementen goed met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met 
het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Er dienen daarnaast evenwel ook tijdelijke politieverordeningen vastgesteld te worden m.b.t. de 
inrichting van het servicepark en de ambulante activiteiten in het kader van de rallywedstrijd. Het 
komt aan de gemeenteraad toe om deze vast te stellen.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de artikelen 119  en 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet;

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en 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, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste

15 onthoudingen:  L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 21 
en zondag 22 november 2015 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als volgt vast te 
stellen :

1. Inrichten van het servicepark op zaterdag 21 en zondag 22 november 2015.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op artikel 10 van de bijlage 1 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de 
begeleiding van de Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 
1997 ) en van 28 maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering 
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op 
de openbare weg plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 12 juni 2015 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
VZW Autostal Groeninge, Leonard Vandorpestraat 38 te 8500 Kortrijk.
Overwegende dat op zaterdag 21 november 2015 en op zondag 22 november 2015 de rally De 6 
Uren van Kortrijk wordt gereden en dat de servicezones vanaf zaterdag 21 november 2015 ingericht 
worden in het centrum van Kortrijk.
Overwegende dat er preventieve maatregelen dienen worden genomen om milieuschade te 
voorkomen.

Artikel 1: Vanaf zaterdag 21 november 2015 vanaf 9 uur tot en met zondag 22 november 2015 wordt 
het servicepark ingericht in navolgende straten:
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- Op de Graanmarkt.
- Op de Waterpoort.
- In de Jan Palfijnstraat.
- Op het Casinoplein.
- Op de parking van het Conservatoriumplein
- Op het Conservatoriumplein tussen de Roland Saverystraat en de Tolstraat
- Op het Stationsplein.

Artikel 2: 
De serviceauto's moeten beperkt worden tot die voertuigen die effectief de herstellingen kunnen 
uitvoeren. Zij dienen volgende voorzieningen bij zich te hebben en te gebruiken:
- Een stuk ondoordringbare servicefolie van minimaal 4 x 3 meter.
- Een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50x50 centimeter met aftapvoorziening
- Een voorziening voor het opvangen van brandstof.
- Een container voor afvalvloeistoffen van en minstens 10 liter inhoud en afvalzak.

Artikel 3:  Op de servicepunten moet de auto tijdens alle werkzaamheden aan de auto op de 
servicefolie staan. In alle gevallen waarin de kans bestaat op het morsen van vloeistof, moet de 
opvangbak of een andere voorziening gebruikt worden.

Artikel 4: Servicepunten moeten ten allen tijde schoon worden achtergelaten.

Artikel 5: Afvalstoffen en andere onderdelen, materialen en voorwerpen moeten in de serviceauto 
worden meegenomen.

Artikel 6: Indien toch verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de equipe 
verplicht dit aan de milieuverantwoordelijke dan wel rechtstreeks aan de wedstrijdleiding te melden, 
onder opgave van alle relevante gegevens.

Het voorgaande is eveneens van toepassing bij noodreparaties buiten de servicepunten.

Artikel 7: Het schoonspuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door de 
organisatoren zijn aangewezen.

Artikel 8: De refueling zal gebeuren buiten het servicepark en op een plaats voorzien in het 
veiligheidsdossier.

Artikel 9: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de 
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.

Artikel 10: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Kortrijk en aan de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Punt 2
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 21 
en zondag 22 november 2015 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als volgt vast te 
stellen:

2. Inrichten ambulante activiteiten rally '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 21 en zondag 22 
november 2015.
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119. 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 op de uitoefening van de ambulante handel.
Gelet op artikel 9 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de begeleiding van de 
Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 1997 ) en van 28 
maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering van de organisatie 
van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 12 juni 2015 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
VZW Autostal Groeninge, Leonard Vandorpestraat 38 te 8500 Kortrijk.
Gelet op het ingediende veiligheidsdossier opgesteld door de VZW  Autostal Groeninge versie 1.1  dd. 
28/07/2015.
Overwegende dat bij dergelijk manifestaties door de aanwezigheid van ambulante handelaars, de 
veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang kan komen.
Overwegende dat om veiligheidsoverwegingen, het aantal verkooppunten van eetwaren en dranken 
dient beperkt te worden.

 

Artikel 1: Alle ambulante activiteiten ingericht naar aanleiding van de 6 Uren van Kortrijk zijn 
onderhevig aan een voorafgaande machtiging van de burgemeester.

Artikel 2: Per klassementsproef mogen maximum twee uitbatingen van eet- en/of drinkwaren 
ingericht worden.

Artikel 3: In deze uitbatingen mogen geen sterke dranken aangeboden worden.

Artikel 4: Deze uitbatingen moeten in orde zijn met de gangbare brandweervoorschriften.

Artikel 5: Voor wat betreft de klassementsproef 't Hoge kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 2 en 8 respectievelijk aangeduid op bladzijde 24 en 30 van het veiligheidshandboek.

Artikel 6: Voor wat betreft de klassementsproef Moeskroen kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte post 3 aangeduid op bladzijde 44 van het veiligheidshandboek.

Artikel 7: Voor wat betreft de klassementsproef Kooigem kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 17 aangeduid op bladzijde 85 van het veiligheidshandboek.

Artikel 8: Voor wat betreft de klassementsproef Bellegem kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte post 4 en 14 respectievelijk aangeduid op bladzijde 97 en 107 van het 
veiligheidshandboek.

Artikel 9: Voor wat betreft de klassementsproef Tombroek kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte van post 6 aangeduid op bladzijde 125 van het veiligheidshandboek.

Artikel 10: Voor wat betreft de klassementsproef Aalbeke kunnen er uitbatingen worden ingericht 
ter hoogte post 6 en 11 respectievelijk aangeduid op bladzijde 156 en 161 van het 
veiligheidshandboek.

Artikel 11: Iedere uitbating moet zich minstens 30 meter van het parkoers bevinden.
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Artikel 12: Overtredingen worden bestraft met de gewone politiestraffen tenzij zwaardere straffen 
door andere wetten zijn voorzien.

Artikel 13: Afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de heer gouverneur, de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
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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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving
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Het studiebureau Cnockaert heeft, in opdracht van de VMSW en de Zuid-West-Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij het rooilijnplan en grondoverdrachtsplan voor het woonproject 
‘Zuidstraat’ opgemaakt. Op de plannen zijn de ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het 
openbaar domein aangeduid.

Het woonproject ‘Zuidstraat’ is de laatste fase van de sociale woonwijk Disgracht. Het betreft een 
gemengd woonproject met 47 koopwoningen en 38 huurappartementen, op een perceel van 
20.461m². Dit betekent 42 woningen/ha.

De werken omvatten:

- de aanleg van de wegenisinfrastructuur met rijweg- en voetpadzones,

- parkeerzones,

- wandelpaden en zones voor de zwakke weggebruiker,

- gescheiden rioleringsstelsel,

- een overstort met wervelventiel,

- een open waterbufferzone

- een publieke parkzone

Bouwplaats: 

Het perceel heeft een oppervlakte van 20.461m² en wordt begrensd in het noorden en oosten door 
de wijk Disgracht, die gekenmerkt wordt door aaneengesloten ééngezinswoningen, aan westelijke 
zijde door de Zuidstraat, die gekenmerkt wordt door ééngezinswoningen en het industriegebied, 
waar Potteau gehuisvest is, aan de zuidzijde door de reservatiezone van de N328 en de verkaveling 
Moorseelsestraat.

Omgeving:

De wijk Disgracht bevindt zich ten zuiden van het centrum van Heule, tussen het centrum en de 
Haantjeshoek en wordt omgeven door verkavelingen, die zowel residentieel als sociaal van aard zijn. 
De site bevindt zich op 1.5 km van het centrum van Heule en wordt goed ontsloten door de R8.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Besluit 
tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006. Het perceel is gelegen binnen het deelplan 7.f.: stedelijk 
woongebied Haantjeshoek.

Zonering(en): Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk. Art. 7.1. stedelijk 
woongebied

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk. 
Goedgekeurd op 4 november 1977. In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften 
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van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen.

Zonering(en): woonuitbreidingsgebieden.

Gewestplan opgeheven door gewestelijk RUP ARG Kortrijk. Opgeheven op 20 januari 2006.

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

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 15.07.2015 tot 13.08.2015. Er werden 8 
bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

7 bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

1 bezwaarschrift werd ingediend buiten de gestelde termijn en is bijgevolg onontvankelijk.

De bezwaarschriften kunnen als volgt worden samengevat:

1. De woningen zijn te dicht ingeplant tov. de achterkavelgrens van de bestaande woningen in 
de Kromme Meers, met een grote impact op zoninval, Schaduwvorming, zicht

2. De belofte van de zwvl huisvestingsmaatschappij om het perceel achter de betreffende 
woningen als groenzone te bestendigen.

3. Behoud van de bestaande bomen langs de Zuidstraat.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag omtrent 
deze bezwaarschriften volgend standpunt ingenomen:

1. De woningen zijn te dicht ingeplant:

Tov. de achterkavelgrens van de woningen langs de Kromme Meers wordt een afstand van 3m 
gevrijwaard, voor de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorsteek. Deze afstand is beperkt te meer 
daar de woningen aangekocht zijn met de belofte van een groenzone achter de tuinen en de 
oppervlakte van de tuintjes eerder gering is. Weliswaar zijn de woningen op de kavels 23 en 24 deels 
met een bouwlaag ontworpen, dan nog is de afstand beperkt. om voldoende afstand te respecteren 
tov. de achterkavelgrenzen van de woningen langs de Kromme Meers, worden de kavels 23 en 24 uit 
de vergunning gesloten en wordt deze ruimte mee opgenomen in het openbaar domein. Dit bezwaar 
is gegrond.

2. De belofte van de zwvl huisvestingsmaatschappij om het perceel achter de betreffende woningen 
als groenzone te bestendigen.

Zie bespreking punt 1. Dit bezwaar is gegrond.
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3. Behoud van de bestaande bomen langs de Zuidstraat.

Langs de Zuidstraat staat een mooi groepje van een 8-tal (meer)stammige hoge wilgen. Deze wilgen 
zullen geveld worden ifv. de ééngezinswoningen. Langs de Zuidstraat wordt echter een nieuwe 
laanbeplanting voorzien, mb. 17 bomen over de volledige lengte van de straat. Ter compensatie van 
de bestaande bomen zal in de voorwaarden van de vergunning opgelegd worden dat voor de 

laanbeplanting bomen van 1ste categorie, maat 18/20 moeten gebruikt worden. Dit bezwaar is deels 
gegrond, deels ongegrond.

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

De bezwaarschriften zijn deels gegrond, deels ongegrond, omwille van de overwegingen gemaakt in 
het kader van de verkavelingsaanvraag. Aan het gegrond verklaard bezwaar kan met het stellen van 
een voorwaarde tegemoet gekomen worden.

Adviezen:

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 19.08.2015 en referentie 2015-0481 is 
gunstig met voorwaarden.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 09.07.2015 en referentie ST is gunstig.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met 
datum 25.09.2015 en referentie is gunstig.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 05.08.2015 en referentie 2015-776 is 
gunstig met voorwaarden.

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis Potyze met 
datum 06.08.2015 en referentie 1029/2015/018/WAT01/157 is gunstig met voorwaarden.

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 04.08.2015 en 
referentie 4.002/34022/99.429 is gunstig.

Argumentatie
De aanvraag betreft de wegen-, riolerings-, en omgevingswerken ifv. het sociaal huisvestingsproject 
‘Zuidstraat’ van de Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. Het perceel wordt ontsloten via de 
Zuidstraat en voorziet de aanleg van nieuwe wegen aansluitend op de bestaande wijk. De nieuwe 
wegen worden ingericht als een woonerf. Langs deze wegen zullen 47 koopwoningen in dezelfde 
sfeer als de bestaande woningen ingeplant worden. Tussen de ééngezinswoningen en de 
reservatiezone wordt een meergezinswoning met 38 huurappartementen rond een publieke 
parkzone voorzien.

De verkaveling vormt het verlengde van de bestaande sociale verkaveling ‘Disgracht’.

In zitting van het College van Burgemeester en schepenen van 15.02.2012 is het cbs principieel 
akkoord gegaan met het sociaal bouwproject voorgesteld door de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij, in de Zuidstraat te Heule. (Dossier: 12-265504)

De verkaveling vormt het verlengde van de bestaande sociale verkaveling 'Disgracht'.
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Openbaar domein:

Woonerf: Het woonproject wordt ingericht als een woonerf en wordt ontsloten via de Zuidstraat. Er 
worden verbindingen gemaakt met de bestaande woonwijken langs een aantal fiets- en 
voetgangersdoorsteken.

De ontsluiting bestaat uit een hoofdweg, loodrecht op de Zuidstraat met verschillende aftakkingen, 
waarlangs de verschillende woonblokken worden ingeplant. De wegenis wordt aangelegd als 
verkeersluwe straten en wandelzones, in kleinschalige materialen, nl. betonstraatstenen, in 
verschillende tinten naargelang het gebruik.

Centrale groenzone: De meergezinswoning wordt voorzien rond een centrale groenzone. De 
groenzone wordt ingericht als een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met zitelementen, 
picknicktafels en speeltoestellen. Centraal in de groenzone wordt de waterbuffering gerealiseerd. 
Rondom de groenzone wordt een wandelpad voorzien dat breed genoeg is zodat ook de 
hulpdiensten hiervan gebruik kunnen maken.

Inplanting:

De woningen worden voorzien in verschillende woonblokken langs de insteken op de centrale as. 
Tov. de Zuidstraat wordt een laanbeplanting voorzien met een groenscherm thv. de 
meergezinswoning. Tov. de reservatiezone N328 wordt eveneens een groenzone met laanbeplanting 
gerealiseerd. Tov. de achterperceelsgrens van de woningen langs de Kromme Meers wordt echter 
maar een beperkte afstand van 3m gevrijwaard, voor de aanleg van een fiets- en 
voetgangersdoorsteek. De impact voor de betreffende sociale woningen, die slechts over een geringe 
tuin beschikken, zal groot zijn. Deze afstand is beperkt te meer daar de woningen aangekocht zijn 
met de belofte van een groenzone achter de tuinen.

Weliswaar zijn de woningen op de kavels 23 en 24 deels met een bouwlaag ontworpen, dan nog is de 
afstand beperkt. Om voldoende afstand te respecteren tov. de achterkavelgrenzen van de woningen 
langs de Kromme Meers, worden de kavels 23 en 24 uit de vergunning gesloten en wordt deze 
ruimte mee opgenomen in het openbaar domein.

Mobiliteit: 

De voorziene wegenis is doodlopend enkel voor plaatselijk verkeer, met lage snelheid. De 
parkeerhavens worden zoveel mogelijk voorzien op de centrale as, de ondergrondse is toegankelijk 
via de Zuidstraat, waardoor het verkeer in de verkaveling zelf beperkt blijft. In de verkaveling worden 
zones afgebakend, die enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, deze zones vormen ook 
verbindingen met de aanpalende woonverkavelingen.

Het ontwerp realiseert een verkeersluw woonerf, met voldoende ruimte voor de zwakke 
weggebruikers, met speelruimte, goed gepositioneerde parkeerhaventjes en fiets- 
voetgangersverbindingen.

groenvoorzieningen:

Er wordt +- 3000m² gebruiksgroen, ifv recreatief gebruik (cfr. De algemeen stedenbouwkundige 
verordening) voorzien, dit is 15% van de totale oppervlakte van de verkaveling. De groenzone wordt 
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ingericht als een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De aanvraag voldoet hiermeen 
ruimschoots aan de verordening.

Langs de Zuidstraat worden de bestaande bomengroep (een 8tal (meer)stammige wilgen) vervangen 
door een laanbeplanting, mb. 17 bomen verdeeld over de volledige lengte van de straat. Ter 
compensatie van de bestaande bomen zal in de voorwaarden van de vergunning opgelegd worden 
dat voor de laanbeplanting bomen van 1ste categorie, maat 18/20 moeten gebruikt worden.

Langs de reservatiezone voor de N3028 wordt een groenzone voorzien, met gras beplant en 
afgewerkt met laanbeplanting.

De waterbuffering:

De verkaveling moet voldoen aan de gewestelijke en stedelijke hemelwaterverordening, die van 
toepassing is op de aanleg van rioleringen en waterbuffering. De waterbuffering wordt gerealiseerd 
in de centrale groenzone, in de vorm van een wadi met drainering, waarbij het hemelwater zoveel 
mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt.

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

Iedere woning zal beschikken over een eigen garage/carport, onder de meergezinswoning zal een 
ondergrondse parkeergarage gerealiseerd worden met voldoende ruimte voor 
1pp/woongelegenheid en fietsenstalling. Het bezoekers parkeren wordt voorzien in een viertal 
parkeerhaventjes, mb. Er worden in totaal 35 parkeervakken voorzien. De aanvraag voldoet 
ruimschoots aan de 1,33 normering, zoals voorzien in de algemeen stedenbouwkundige verordening.

Algemene conclusie:

Het voorliggend ontwerp is op deze locatie aanvaardbaar:

- In het ontwerp werd gestreefd naar een stedelijke dichtheid, een goede verhouding tussen 
ééngezinswoningen en appartementen.

- De realisatie van kwalitatieve, betaalbare eengezinswoningen in deze stedelijke woonomgeving, 
past binnen de visie van de stad.

- het ontwerp van verkaveling sluit aan met de bestaande residentiële omgeving

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met centrale parkzone, 
zodat een kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt.

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 
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raadszitting waarop de zaak van de wegen geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de 
wegenis geacht ongunstig te zijn.

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 het stratentracé:

- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein, zoals voorgesteld op het 
plannr.2 ‘grondplan ontworpen wegeniswerken, opgemaakt door het studiebureau Cnockaert nv.;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen:

 om voldoende afstand te respecteren tov. de achterkavelgrenzen van de woningen langs de 
Kromme Meers, worden de kavels 23 en 24 uit de vergunning gesloten en wordt deze ruimte 
mee opgenomen in het openbaar domein. (zie aanduiding plan);

 ter compensatie van de te vellen bomen langs de Zuidstraat zal voor de laanbeplanting langs 
de Zuidstraat 17 bomen van 1ste categorie, maat 18/20 moeten gebruikt worden;

 de nieuw aan te planten bomen aan te planten binnen het eerstvolgende plantseizoen 
volgend op de ingebruikname van het gebouw. Bij afsterven van de aangeplante boom is een 
nieuwe aanplanting verplicht tot de groei erop volgt.De inrichting zal verder verfijnd worden 
in een inrichtingsplan verbonden aan de overeenkomst met de stad.

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

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

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

 de vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het 
gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet 
worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, voor 
zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het 
gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd.Bovendien is de 
tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 
078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be) 
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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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving

http://www.gaselwest.be/
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Aanleiding en context
In het kader van de bestrijding van leegstand van panden voorziet het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid dat elke gemeente een leegstandsregister moet bijhouden waarin leegstaande 
gebouwen en woningen worden opgenomen.

Vooraleer een pand wordt opgenomen in het leegstandsregister, moet bepaald worden of er sprake 
is van een leegstaande 'woning' of van een leegstaand 'gebouw'.

Definitie 'woning' volgens Decreet Grond- en Pandenbeleid luidt als volgt: "elk onroerend goed of het 
deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande".

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste 
twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Definitie 'gebouw' volgens Decreet Grond- en Pandenbeleid luidt als volgt : elk bebouwd onroerend 
goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, 
vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale 
vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een 
termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met 
woningen die deel uitmaken van het gebouw. Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een 
economische activiteit, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar 
van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. 

Een gemengd pand, zoals bv een (winkel)pand met slechts 1 toegang, waarbij het gelijkvloers 
bestemd is als commerciële ruimte en de verdieping(en) als woonruimte, waar geen handel meer 
wordt uitgebaat en waar geen bewoning meer is, is als woning te aanzien als het hoofdzakelijk 
bestemd is voor huisvesting en als een gebouw te aanzien als het hoofdzakelijk een commerciële 
bestemming heeft.

 

De heffing op een leegstaand gebouw en op een leegstaande woning:

1. Het stedelijk reglement ‘Leegstandsheffing op gebouwen’ goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 16.12.2013 voorziet voor de periode van 01.01.2014 tot en met 
31.12.2019 dat een jaarlijkse belasting geheven wordt op de gebouwen die in het 
leegstandsregister zijn opgenomen.
De definitie van een ‘Gebouw’ is in art. 1.4 omschreven als : ‘elk bebouwd onroerend goed 
dat niet voor bewoning is bestemd (…)’
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw is opgenomen in het 
leegstandsregister.
De aanslagvoet is bepaald op 150 euro per strekkende meter gevellengte van de voorgevel 
van het gebouw, te vermenigvuldigen met het aantal bouwlagen. 
Vanaf de tweede aanslag wordt de aanslagvoet jaarlijks verhoogd met 150 euro.

2. Het stedelijk reglement ‘Leegstandsheffing op woningen’ goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 16.12.2013 voorziet voor de periode van 01.01.2014 tot en met 
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31.12.2019 dat een jaarlijkse belasting geheven wordt op de woningen die in het 
leegstandsregister zijn opgenomen.
De definitie van een ‘Woning’ is in art. 1 omschreven als : ‘elk onroerend goed of deel ervan 
dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.’
De belasting is pas verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.
De aanslagvoet is bepaald op 150 euro per strekkende meter gevellengte van de voorgevel 
van het gebouw, te vermenigvuldigen met het aantal bouwlagen. Vanaf de tweede aanslag 
wordt de aanslagvoet jaarlijks verhoogd met 25 euro.

 

Argumentatie
Probleemstelling

Gezien het verschil tussen bovenvermelde reglementen, waarbij leegstaande gebouwen sneller 
worden belast dan woningen en de aanslagvoet sneller stijgt, is het van belang dat duidelijk gesteld 
wordt of een pand als ‘gebouw’ dan wel als ‘woning’ moet worden belast.

Het probleem ligt bij de definitie van 'gebouw' zoals opgenomen in het belastingreglement, dat 
bewoning volledig uitsluit ('...niet voor bewoning bestemd').

Dit kan opgelost worden door deze definitie om te vormen tot 'niet hoofdzakelijk' voor bewoning 
bestemd.

Een gemengd pand met hoofdzakelijk een commerciële bestemming (en voor de rest bewoning) kan 
dan als gebouw worden belast.

Voorstel

In het stedelijk reglement ‘Leegstandsheffing op gebouwen’, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 16.12.2013, het artikel 1.4. te wijzigen door invoeging van het woord ‘hoofdzakelijk’ , als volgt:

‘Gebouw = elk bebouwd onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd en dat 
niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;’’

Juridische grond
Het Decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009 - artikel 2.2.6

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, 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, 
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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, S. Vanneste

13 onthoudingen: L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In het stedelijk reglement ‘Leegstandsheffing op gebouwen’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 
16.12.2013, het artikel 1.4. te wijzigen door invoeging van het woord ‘hoofdzakelijk’ , als volgt:
‘Gebouw = elk bebouwd onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd en dat 
niet valt onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995..... (= reglementering 
m.b.t. bedrijfsruimten)

Bijlagen
 REGL belasting leegstand WONINGEN 2014 tot 2019.pdf
 REGLEMENT belasting leegstand GEBOUWEN 2014 tot 2019.pdf

Raadscommissie 3

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

15 - 2015_GR_00204 - Gaselwest - Verslag en toelichting. 

15 2015_GR_00204 Gaselwest - Verslag en toelichting. 
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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
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Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door de heer Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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 het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

Bijlagen
 0-GLW BAV 2015-12-17 oproeping gemeenten.pdf
 01-GLW BAV 2015-12-17 Agp 1 en 3 - Waalse gemeenten - ev. uittreding-partiele splitsing.pdf
 02-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - doel- en naamswijziging GLW in Eandis Assets.pdf
 03-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - Doelwijziging - bijzonder verslag (204-205).pdf
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 04-GLW BAV 2015-12-17 Agp 2 - Fusie DNB's - Structuur 2016 (166xxx).pdf
 05-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - GLW-Zuid - ontwerpstatuten (doc212x).pdf
 06-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Modaliteiten aandelenruil (doc 213x) - met bijlage.pdf
 07-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Partiele splitsing - omstandig verslag (211x).pdf
 08-GLW BAV 2015-12-17 Agp 3 - Partiele splitsing - voorstel (210x).pdf
 09-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusieoperatie - opsomming documenten.pdf
 10-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusievoorstel - omstandig verslag (207x).pdf
 11-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Fusievoorstel (206x).pdf
 12-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Ontwerp van statutenwijziging GLW-Eandis Assets (doc 

208).pdf
 13-GLW BAV 2015-12-17 Agp 4 - Statuten - commentaarnota (doc 201x).pdf
 14-GLW BAV 2015-12-17 Agp 5 - Aanwijzing Eandis Assets als DNB door VREG.pdf
 NAZENDING COMPLEET.pdf
 GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf

Koen Byttebier

Projecten

16 - 2015_GR_00201 - 2015/784 - Raamovereenkomst aankoop technisch materiaal diverse stadsgebouwen. - Voorwaarden en wijze van gunnen

16 2015_GR_00201 2015/784 - Raamovereenkomst aankoop 
technisch materiaal diverse 
stadsgebouwen. - 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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Plan Nieuw Kortrijk:

In Plan Nieuw Kortrijk wil de stadscoalitie van Kortrijk een swingende muziekstad maken. Hiervoor 
moeten we als stad blijven investeren in de cultuurcentra alsook de aanwezige uitrustingen in andere 
stadsgebouwen blijven onderhouden en vernieuwen. Het blijvend mee evolueren in technische 
voorzieningen is noodzakelijk om een zo goed mogelijke professionele werking te garanderen. Er 
wordt steeds vaker met hoog technologisch materiaal gewerkt en de evolutie op dit technisch vlak 
evolueert op zijn beurt zo snel dat de bestaande apparatuur na vijf jaar niet langer voldoet aan de 
eisen van zowel de interne als externe organisatoren en gezelschappen die gebruik maken van onze 
diverse stadsgebouwen.

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering heeft de diverse vragen vanuit de stadsschouwburg, de 
ontmoetingscentra alsook depot 102 (ifv uitleen) onderzocht, gegroepeerd en verwerkt in een nieuw 
ontwerpdossier.
Alle vragen voor de komende vier jaar zijn gebundeld in een raamovereenkomst om gedurende deze 
periode efficiënter de afroepen te kunnen plaatsen bij de aangestelde firma's.

De uitgave voor de komende 4 jaar wordt als volgt geraamd: 195.759,50 euro excl. btw - 236.869,00 
euro incl. 21% btw.

Perceel 1 GELUIDSINSTALLATIES (90.909,09 euro excl. btw - 110.000 euro incl. 21% btw):
2015:
- 25.206,61 euro excl. btw - 30.500,00 euro incl. 21% btw stadsschouwburg
- 12.809,92 euro excl. btw - 15.500,00 euro incl. 21% btw depot 102 uitleen
2016:
- 2.066,12 euro excl. btw - 2.500,00 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg
2017
- 9.090,90 euro excl. btw - 11.000 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg
2018
- 41.735,54 euro excl. btw - 50.500 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg

Perceel 2 LICHTINSTALLATIES (87.950,41 euro excl. btw - 106.420,00 euro incl. 21% btw):
 2015:
- 4.958,68 euro excl. btw - 6.000,00 euro incl. 21% btw stadsschouwburg
- 1.239,67 euro excl. btw - 1.500,00 euro incl. 21%btw depot 102 uitleen
2016:
- 12.396,69 euro excl. btw - 15.000,00 euro incl. 21% btw voor ontmoetingscentra
- 40.495,87 euro excl. btw - 49.000,00 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg
2017
- 28.859,50 euro excl. btw - 34.920,00 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg

Perceel 3 BALLETVLOER (5.150,00 euro excl. btw - 6.231,50 euro incl. 21% btw):
2015:



90/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- 3.075,00 euro excl. btw - 3.720,75 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg
- 2.075,00 euro excl. btw - 2.510,75 euro incl. 21% btw voor ontmoetingscentrum Bellegem

Perceel 4 THEATERDOEK (11.750,00 euro excl. btw - 14.217,50 euro incl. 21% btw):
2015:
- 1.000,00 euro excl. btw - 1.210,00 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg
- 3.000,00 euro excl. btw - 3.630,00 euro incl. 21% btw voor ontmoetingscentrum Bissegem
2017: 
- 7.750,00 euro excl. btw - 9.377,50 euro incl. 21% btw voor stadsschouwburg

Er wordt voorgesteld om als wijze van gunnen te kiezen voor een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

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° en artikel 138.

 

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

 

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

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
 

Visum 2015.186

Budgetsleutel:

2015/GBB-CBS/0701-00/2300000/IE-13 - uitgave: 41.430,75 EUR - beschikbaar via IKA: 41.430,75 
EUR 2015/GBB-CBS/0710-00/2300000/IE-12 - uitgave: 17.000,00 EUR - beschikbaar via IKA: 
17.000,00 EUR 2015/GBB-CBS/0705-00/2300000/IE-13 - utigave: 6.140,75 EUR - beschikbaar via IKA: 
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6.140,75 EUR 2016/GBB-CBS/0701-00/2300000/IE-13 - uitgave: 51.500,00 EUR 2017/GBB-CBS/0701-
00/2300000/IE-13 - uitgave: 55.297,48 EUR 2018/GBB-CBS/0701-00/2300000/IE-13 - uitgave: 
50.500,00 EUR 2016/GBB-CBS/0705-00/2300000/IE-13 - utigave: 15.000,00 EUR

De uitgaven voor 2016 en later dienen opgenomen te worden in de desbetreffende budgetten.

IKA is opgenomen in het besluit en kan uitgevoerd worden na BW2.

Financiële informatie
Stadsschouwburg

- Budgetsleutel : 2015/GBB-CBS/0701-00/2300000/IE13 voor het totaalbedrag van 164.238,54 euro 
excl. btw - 198.728,63 euro incl. 21% btw

- Voor 2015 IKA te voorzien van 2015/GBB-CBS/0703-00/2210500/IE -13 naar 2015/GBB-CBS/0701-
00/2300000/IE13 voor het bedrag 
   van 34.240,61 excl. btw - 41.430,75 incl. 21% btw

- voor 2016: 42.561,99 excl. btw - 51.500 incl. 21% btw ; 
- voor 2017: 45.700,40 excl. btw - 55.297,48 incl. 21% btw;
- voor 2018: 41.735,54 excl. btw - 50.500 incl. 21% btw

 

Depot 102

- Budgetsleutel 102 : GBB-CBS/0710-00/2300000/IE12 voor het totaalbedrag van 14.049,59 excl. btw 
- 17.000,00 incl. 21% btw voor 2015
  Voor 2015 IKA te voorzien van  2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE12 naar GBB-CBS/0710-
00/2300000/IE12

 

Voor ontmoetingscentra

- Budgetsleutel : 2015/GBB-CBS/0705-00/2300000/IE13 voor het totaalbedrag van 17.471,69 excl. 
btw - 21.140,75 incl. 21% btw

- Voor 2015 IKA te voorzien van 2015/GBB-CBS/0703-00/2210500/IE 13 naar 2015/GBB-CBS/0705-
00/2300000/IE13 voor het 
   bedrag van 5.075,00 excl.btw - 6.140,75 incl. 21% btw

- Voor 2016: 12.396,69 excl. btw - 15.000,00 incl. 21% btw

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in bestek nr. 2015/784.



92/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een vereenvoudige onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.

Bijlagen
 2015784_2015_09_16_Bestek - Model 3P.doc

Philippe De Coene

OCMW

17 - 2015_GR_00217 - De Energielening van het Vlaams Gewest. - Kandidaatstelling W13 voor optreden als energiehuis voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

17 2015_GR_00217 De Energielening van het Vlaams Gewest. - 
Kandidaatstelling W13 voor optreden als 
energiehuis voor de regio Zuid-West-
Vlaanderen.
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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Doelstelling van het Vlaams Gewest en de taak van het Energiehuis 
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Het Vlaams Energieagentschap heeft als opdracht uitvoering geven aan een duurzaam energiebeleid, 
en komt tussenbeide in de financiering van structurele maatregelen.

 

Het Energiehuis is een instantie die, op niveau van één of meerdere gemeenten, instaat voor de 
lokale realisering van de doelstellingen van de Vlaamse Energielening.

 

Het Vlaams Gewest kent aan een Energiehuis een kredietlijn toe. De particulieren krijgen beschikking 
over de middelen onder de vorm van energieleningen, om aan te wenden voor de financiering van 
structurele energiebesparende maatregelen in privé-woningen die dienen als hoofdverblijfplaats.

De specifieke begeleidingsaspecten verbonden aan het fonds en de acties die ondernomen worden 
om de doelgroep maximaal te bereiken maakt dat het initiatief een meerwaarde biedt voor de meest 
kwetsbaren.

Argumentatie
Beschrijving 

ALGEMEEN

Sinds eind 2008 worden er energieleningen toegekend voor de inwoners van de gemeenten van 
Zuid-West-Vlaanderen. Tot 2015 trad het Welzijnsconsortium op als energiehuis (voormalig Lokale 
Entiteit), sinds begin dit jaar neemt het OCMW Kortrijk deze taak op zich. Dit als overgangsmaatregel 
en in afwachting van de interlokale vereniging voor sociaal beleid. De erkenning loopt af op 31 
december 2015.

Het systeem van energieleningen is uniek en kent geen overlap met bestaande initiatieven. Bij de 
uitwerking (vb. renovatiebegeleiding) wordt steeds rekening gehouden met de aanwezige projecten 
om overlap te vermijden. 

 

FINANCIELE IMPACT

De steden en gemeenten stelden zich borg tot 95% van het ontleende kapitaal inclusief intresten en 
andere kosten voor zover het Vlaams Gewest hiervoor niet tussenkomt. Tot april 2011 namen ze de 
financiering van de rente (2%) voor de leningen aan de doelgroep van de meest behoeftigen ten 
laste. Nadien besliste het Vlaams Gewest dat de doelgroep een renteloze lening kon verkrijgen. De 
dossiers van voor die datum die nog lopende zijn, blijven onder de vroegere regeling vallen.

Bij het ontstaan van de energieleningen was er geen sprake van borgstelling door het Vlaams 
Gewest. Dit principe werd bepleit door de gemeenten waardoor het Vlaams Gewest een aantal jaar 
geleden overging tot borgstelling ten belope van 95% mits het energiehuis kon aantonen alle nodig 
inspanningen geleverd te hebben om rechtstreekse terugbetaling van de ontlener te bekomen. Het 
engagement bij de aanvang van de goedkeuring principes inzake toekenning energielening en 
overeenkomst met het welzijnsconsortium is veel kleiner dan oorspronkelijk. Dit engagement kadert 
binnen de samenwerking met de gemeenten.
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Sinds het ontstaan van de energieleningen richtte het energiehuis nog nooit een vraag tot het Vlaams 
Gewest inzake borgstelling, ook de gemeenten werden gedurende die jaren nog nooit aangesproken. 
Op heden kennen we geen achterstallen in leningen. Wanneer er bij een toegekende energielening 
één mensualiteit niet tijdig vereffend werd, neemt het energiehuis en de gemeente alle nodige 
inspanningen om de klant aan te sporen de schuld te vereffenen. 

 

 

WIJZIGINGEN

Van FRGE naar Vlaams Gewest

In 2015 nam het Vlaams Gewest de taak van het FRGE over en werden een aantal wijzigingen 
doorgevoerd:

• de borgstelling van het Vlaams Gewest verviel en wordt vervangen door een kwijtschelding. Tot op 
heden ontbreken de uitvoeringsbesluiten die de modaliteiten en nadere bepalingen van de 
kwijtschelding regelen.  In het programmadecreet is de decretale basis gelegd maar er zijn nog geen 
details bekend.

• de financiering per dossier stijgt lichtjes vanaf 2016. Vanaf 2016 wordt er niet langer gewerkt met 
trimestriële voorschotten op basis van het afgelopen jaar. De financiering gebeurt op maandbasis 
volgens het exact aantal verwerkte dossiers. De renteberekening van het Vlaams Gewest naar het 
energiehuis wijzigt.

• in het najaar verwachten we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het energiehuis en 
het Vlaams Gewest, waarbij de wijzigingen ingevoerd in 2015 ingelast zullen worden.

• de korf energiebesparende maatregelen werd geharmoniseerd en gelimiteerd midden 2015, 
waardoor o.a. zonnepanelen in aanmerking komen.

• de particulier behorend tot de doelgroep kan een lening aangaan voor de aankoop van bepaalde 
huishoudelijke toestellen.

• de termijn waarin de particulier behorend tot de doelgroep de terugbetaling moet verzekeren kan 
in bepaalde situaties verlengd worden tot 10 jaar. Tot heden kenden de leningen een maximum 
looptermijn van 60 maand.

• een particulier kan een 2de lening aangaan eenmaal de eerste lening volledig afbetaald werd.

 

Tussen de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Energiehuis en de 
overeenkomst geldend vanaf 2016

De overeenkomst bevat verschillen tegenover de overeenkomst die momenteel lopende is tussen 
het Energiehuis OCMW Kortrijk en de lokale besturen:



95/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

• Terminologie
We spreken over een Energielening i.p.v. FRGE-lening.

We spreken over Energiehuis i.p.v. de Lokale Entiteit.

We spreken over het Vlaams Energieagentschap i.p.v. FRGE.

•  Wijziging van art. 8 van het beheerscontract
Het Vlaams Gewest wijzigde de territoriumvereiste waardoor het totaal aantal inwoners waarvoor 
een Energiehuis minstens moet instaan daalde van 50 000 naar 25 000.

• Wijziging doelgroep
Rechtspersonen met een sociale doelstelling komen niet langer in aanmerking. Deze categorie werd 
verwijderd uit de samenwerkingsovereenkomst.

• De duurtijd van de overeenkomst

We stellen een termijn voor van 10 jaar. De leningen worden afbetaald binnen een termijn van 5 
jaar. Leningen aangegaan door kredietnemers behorend tot de doelgroep, met uitzondering van de 
leningen aangegaan voor de aankoop van huishoudelijke toestellen, kunnen verlengd worden tot een 
periode van 10 jaar. De verlenging wordt bepaald door de terugverdientijd van de investering.

Door deze wijziging werd de looptijd van de lening en het maximumbedrag dat ontleend kan worden 
niet langer opgenomen in de overeenkomst, maar wordt verwezen naar de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Energiehuis.

Noot: de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het Energiehuis wordt opgetrokken tot 5 jaar, 
verlengbaar.

• De kredietlijn

Het toekennen van leningen aan particulieren werd beperkt tot het maximumbedrag van de 
kredietlijn. In de huidige overeenkomst werd de mogelijkheid opgenomen dat het Energiehuis een 
verhoging van deze kredietlijn aanvraagt bij het Vlaams Gewest.

• Clausule in de kredietovereenkomst
De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met een kredietnemer bevat een clausule waarin hij 
zich bij wanbetaling akkoord verklaart met loonafstand. Wie tot de doelgroep behoort ondertekent 
een clausule voor het aanvaarden van budgetbegeleiding – of beheer van het OCMW van de 
gemeente waar de particulier zijn woonplaats heeft, of bij een andere erkende 
schuldbemiddelingsdienst, indien zich een probleem van terugbetaling stelt.

In sommige situaties zorgt deze opsplitsing voor problemen, bv. bij borgstelling. Vandaar dat voor de 
doelgroep beide clausules voorzien worden.

 

KANDIDAATSTELLING
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W13 voldoet aan de juridische vereisten om op te treden als Energiehuis voor de regio en stelt zich 
kandidaat. We stellen voor om de interlokale vereniging  aan te duiden als Energiehuis en de 
samenwerkingsovereenkomst in die zin op te stellen.  De overeenkomst gaat van start op 1 januari 
2016 – voor zover W13 intussen zelf erkend is als energiehuis – en geldt voor een periode van 10 jaar 
+ 10 jaar uitdooftijd. Bij het vervallen van de overeenkomst tussen het energiehuis en het Vlaams 
Gewest vervalt de opdracht en het voorwerp van de overeenkomst.

 

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

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering

Geen directe uitgave voor de stad

Financiële informatie
   

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
W13, Pres. Kennedylaan 12 A, 8500 Kortrijk voor te dragen als Energiehuis voor het Vlaams Gewest 
voor de stad Kortrijk met ingang vanaf 1 januari 2016 voor zover W13 zelf erkend werd als 
energiehuis. 

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen W13 enerzijds en de gemeente en het OCMW anderzijds, 
zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Punt 3
Akte te nemen van de samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en het VEA (verzelfstandigd 
agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuuur en Energie). 

Punt 4
Als contactpersonen voor de stad mevrouw Ciska Vereecke aan te stellen. 

Punt 5
Akte te nemen van de afvaardiging van de heer Philippe De Coene als effectief lid in de beleidsgroep 
van het Energiehuis namens het OCMW. 

Bijlagen
 SO LE W13 andere gemeenten laatste versie.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst tussen VEA en LE Kortrijk.pdf
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18 2015_GR_00216 Belnet - Samenwerkingsovereenkomst 
Zwevegem-Leiedal-Fluvia met het oog op 
kostendelende toegang internet en 
gebruik serverruimte - 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 Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de 
heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige samenwerkingsovereenkomst is afgesloten in 2009. De gemeenteraad keurde deze goed 
in zitting van 13 juli 2009.

In deze overeenkomst waren Kortrijk, Leiedal en Zwevegem partner om de toegang tot internet via 
Belnet te delen (100Mbit) en ook de netwerken aan mekaar te koppelen. Tijdens deze periode werd 
serverinfrastructuur van Kortrijk in de serverruimte van Zwevegem geplaatst en omgekeerd. Er staat 
ook back-up infrastructuur van Leiedal in de serverruimte van Kortrijk.

De overeenkomst afgesloten in 2009 heeft voor Kortrijk het voordeel dat de kosten voor internet 
toegang gedeeld worden. Een voordeel van koppelen van netwerk was het gebruik van de 
serverruimte van Zwevegem als back-up infrastructuur: bij grote (geplande) onderhoudswerken of 
accute problemen kon mits beperkte configuratiewijziging snel uitgeweken worden naar Zwevegem 
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met bepaalde toepassingen. Hierdoor was geen back-up serverruimte nodig. Voor Zwevegem was er 
een gelijkaardig voordeel.

In deze configuratie bedraagt de kost voor toegang tot Belnet voor 100 Mbit in totaal ongeveer 
25.000 € waarvan het aandeel van Kortrijk 50% bedraagt. Kortrijk neemt nu ook de volledige kost van 
de huur van de glasvezel van Eandis op zich. Hierdoor kost de internettoegang ongeveer 20.000 € op 
jaarbasis voor Kortrijk

Wijzingen in behoeften van de partners vereisen een nieuwe samenwerkingksovereenkomst:

 Zwevegem zal vanaf 1/1/2016 niet meer over een serverruimte beschikken waardoor het 
koppelen van netwerk Kortrijk en Zwevegem geen zin meer heeft,

 Zwevegem wil extra bandbreedte naar internet toe omdat het gebruik wil maken van 
volledige externe hosting,

 Fluvia maakt momenteel gebruik van het aandeel bandbreedte van de stad Kortrijk maar is 
een aparte organisatie en wil ook als onafhankelijke partner kunnen beslissen over 
infrastructuur,

 In Kortrijk is op relatief korte termijn ook nood aan extra bandbreedte door het toegenomen 
aandeel toepassingen die extern gehuisvest worden (cloud, externe hosting zoals Office365),

 Leiedal heeft geen nood aan extra bandbreedte maar wil wel gebruik blijven maken van een 
aantal back-up mogelijkheden in de serverruimte van de stad Kortrijk.

 

 

Argumentatie
Tijdens de voorbije maanden was er overleg tussen de verschillende potentiële partners voor de 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Alle partners ervaren en erkennen de nood aan een goede en 
kwalitatieve toegang naar internet en verwachten dat het belang ervan in de toekomst alleen maar 
zal toenemen.

Belnet, aan wie de oorspronkelijke opdracht gegund werd via een open procedure in 2008, is de 
enige aanbieder die de bestaande verbinding en configuratie tussen de partners kan uitbreiden en 
service in één pakket aanbieden zoals internet, beveiligde toegang tot rijksregister, en toegang tot 
andere partijen die op het Belnet-netwerk aangesloten zijn zoals Ciport (cipal) met zeer hoge 
bandbreedte.
Belnet biedt dus de partijen die aansluiting hebben ook connectiviteit tussen de partijen (en dit los 
van de internetbadbreedte). Dit is niet aanwezig bij andere aanbieders.
Standaard zitten in het aanbod van Belnet 128 IP adressen, wat aanzienelijk hoog is in een periode 
waar IP adressen wat schaarser worden.
Overschakelen naar andere en aparte aanbieders voor internetconnectiviteit, connectiviteit partners, 
pack IP adressen zou aanzienelijke kosten en ongemakken met zich mee brengen in herconfiguratie, 
perioden van onbeschikbaarheid. Ook het nut voor samenwerking met partners Zwevegem, Leiedal 
en Fluvia zou wegvallen.



112/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De klemtoon in de nieuwe overeenkomst komt dan vooral te liggen op gemeenschappelijke toegang 
naar internet maar houdt de mogelijkheid open om infrastructuur van partners in de serverruimte 
van Kortrijk onder te brengen. Hiertoe is een sterke interesse van Leiedal. Ook Fluvia wil vooralsnog 
deze mogelijkheid openhouden.

De overeenkomst stelt volgende kostenverderling van de internettoegang onder de partners voor:

 Kortrijk 40%

 Zwevegem 30 %

 Leiedal 15%

 Fluvia 15 %

Deze kost bestaat uit de internettoegang van Belnet (1 Gbit) inclusief poortkosten, huur glasvezel 
Eandis, aankoop en onderhoudskost van netwerkapparatuur om het delen van 
de bandbreedte mogelijk te maken. De totale kost voor de internet toegang en koppelen van 
netwerken bedraagt ongeveer 54.000 € op jaarbasis. De kostprijs voor Kortrijk bedraagt dan ca. 
22.000 €.

Naar aanleiding van een intensieve samenwerking tussen stad en OCMW Kortrijk en de integratie van 
de medewerkers IT van het OCMW in de respectievelijke teams bij de stad is ook de internettoegang 
voor het OCMW en de stad gegroepeerd in één toegang in de loop van 2015. Het OCMW beschikte 
tot voor kort over een toegang tot internet van 2Mbit voor een kost van ca. 10.000€. In de nieuwe 
configuratie komt ook voor het OCMW dus ook de gedeelde 1 Gbit ter beschikking. Het OCMW is 
bereid hiervoor hetzelfde budget beschikbaar te houden.

Er is bij deze nieuwe overeenkomst een duidelijk voordeel voor alle partners: de toegang tot internet 
verhoogt met een factor 10 en de meerkost per partners is beperkt of onbestaande in verhouding tot 
de extra bandbreedte.

Er is een relatief hogere bijdrage door Zwevegem omdat er geen back-up van Kortrijk meer in 
Zwevegem mogelijk is. Door herschikking bij de huur van de glasvezel bij Eandis daalt ook de prijs 
voor Leiedal. En door integratie met OCMW Kortrijk dat zijn budget voor internet kan aanhouden 
daalt zelfs de nettokost voor internetoegang voor de stad maar is er wel een oplossing nodig voor 
back-up.

 

Gebruik serverruimte van Kortrijk door Zwevegem, Leiedal en Fluvia

De gemeente Zwevegem wenst nog tijdelijk hardware op te stellen in de serverruimte van Kortrijk. 
Omdat in de loop van november de hardware van Kortrijk uit de serverruimte van Zwevegem wordt 
verwijderd worden de afspraken hierover in een aparte afsprakennota tussen Kortrijk en Zwevegem 
vastgelegd.

Een gelijkaardige overeenkomst is opgemaakt tussen Kortrijk en Leiedal. Leiedal heeft in hoofdzaak 
back-hardware in de serverruimte van Kortrijk staan.



113/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Hulpverleningszone Fluvia heeft in de serverruimte van Kortrijk aparte hardware of 
gemeenschappelijk hardware (Kortrijk/Fluvia) in gebruik. Omdat de omvang en complexiteit groter is 
wordt deze afsprakennota nog voorbereid en later apart voorgelegd.

De principes van de overeenkomst zijn voor alle partijen gelijk: forfaitaire basiskost van 500  €/jaar 
voor aangeduide ruimte waar door de partij eigen hardware kan geplaatst worden, kost op basis 
van het stroomverbruik van de hardware, kost voor toegang tot de ruimte buiten kantooruren. De 
partijen verbinden zich ertoe geen hinder te veroorzaken voor elkaars hardware en Kortrijk is niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade.

 

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° f (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: 
bescherming van exclusieve rechten). De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de 
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 14 januari 
2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. Het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van 
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2014 houdende vaststelling van de 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
GBB-CBS 119-02 - 6142300: Toegang Belnet: 43.983,50 (indexeerbaar)
ook inkomsten voorzien volgens specifieke afspraken in nota's van Zwevegem, Leiedal, Fluvia en 
OCMW Kortrijk

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem, de 
intercommunale Leiedal en hulpverleningszone Fluvia voor de toegang tot internet en gebruik van 
Belnet goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.
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Punt 2
In te stemmen met de verhoging van het internet abonnement van Belnet naar 1 Gbit vanaf 16 
november 2015 voor een bedrag van 43.983,50 € incl. BTW, Louizalaan 231, 1050 Brussel

Punt 3
Het bedrag dat de partners bijdragen in de kosten voor deze internettoegang toe te voegen aan het 
budget ICT vanaf 2015.

Punt 4
De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem voor het gebruik van de 
serverruimte Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 5
De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal voor het gebruik van de 
serverruimte Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 20151020_Voorstel_Afsprakennota-glasvezel_KOR-ZWE-LEI-FLU-v4.7.pdf
 20151020_Afsprakennota-glasvezel_KOR-ZWE-LEI-FLU-v4.7-bijlage.pdf
 20151020_Voorstel_Afsprakennota-serverruimte-KOR-ZWE_v1.1.pdf
 20151020_Voorstel_Afsprakennota-serverruimte-KOR-LEI.pdf
 Belnet - Contract.pdf
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Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

Interpellaties

20:58 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeelsbeleid.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Toelichting:
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.

Welke maatregelen worden genomen om het vertrouwen te herstellen?

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid S. De Clerck, zoals opgenomen in de toelichting;
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- het antwoord van schepen K. Byttebier, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Geachte collega’s,

U zal het mij niet kwalijk nemen dat ik uw termen “ambtenaar” en “ambtenarij” vervang door 
“stadsmedewerkers” omdat dit een kwestie van respect is.

Het feit dat u als CD&V, bij de start van de legislatuur, heeft aangedrongen bij het personeel om 
loyauteit aan het nieuwe bestuur te verzekeren is evenmin een uiting van respect voor deze 
medewerkers.

U gaat er blijkbaar vanuit dat deze medewerkers alleen aan uw partij loyauteit verschuldigd zijn en 
dat u derhalve hen uitdrukkelijk moest vragen om loyaal met ons te werken en dienstbaar te blijven 
aan de Kortrijkzanen.

Dat verwondert mij want wij hebben tijdens de voorbije 3 jaar alleen maar stadsmedewerkers leren 
kennen die als echte “civil servant” de belangen dienen van de stad Kortrijk. En dat met veel 
“goesting”.

Er zijn 3 grote veranderingen in de relatie tussen bestuur en medewerkers. 

1. De stadscoalitie wil de stad teruggeven aan de Kortrijkzaan. Aangezien de participatie van burgers 
daarin centraal staat, heeft dat tot gevolg dat onze medewerkers een meer ondersteunende houding 
aannemen in plaats van een sturende.

2. Dat wij als stadscoalitie een andere stijl hebben, is juist. Dat vergt een aanpassing van de 
medewerkers. De feedback die we hierover krijgen, gaat vooral over de directe communicatiestijl en 
vooral het verlangen dat er niet getalmd wordt en meteen actie wordt ondernomen.

3. Dat wij als stadscoalitie veeleisend zijn naar onze medewerkers is ook juist. We leggen voor onszelf 
de lat hoog en doen dit ook voor de stadsmedewerkers: we verwachten actiegerichtheid, 
dossierkennis, klantgerichtheid.

Van bij de start hebben we ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat we tegen het einde van 
de legislatuur met meer dan 100 FTE zouden bezuinigen omdat we de belastingen voor de 
Kortrijkzanen niet willen verhogen. Hiermee kozen we niet meteen voor de gemakkelijkste oplossing.

De rapporten waarover u spreekt: hier zien we geen signalen die wijzen op uw interpretatie. Ook 
tijdens de vorige legislaturen waren er rapporten waar er moeilijkheden of verbeterpunten waren. 

Wij zien deze rapporten juist als een mogelijkheid om te groeien naar een nog performantere 
organisatie.

Daarom is de directeur Mens en Samenleving samen met een aantal sterke ambtenaren aangesteld 
als projectleider om deze verbeterprojecten te coördineren.

Dan uw vraag over beide decretale graden.
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Uw vraag verwondert ons. U hebt immers geen formele evaluatie van de wettelijke graden gedaan 
tijdens de vorige legislaturen terwijl u daar wettelijk wel toe verplicht was. Onze stadscoalitie neemt 
de verantwoordelijkheid en doet dit nu wel. 

Het grote voordeel van deze procedure is dat er nu regelmatig functioneringsgesprekken 
plaatsvinden.

Dat er topambtenaren het huis verlaten: wij zijn het eens met u dat de directeur die ons zopas verliet 
een competente man is. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe job. Er werd trouwens een 
exit-gesprek gevoerd met elk van de schepenen om hieruit te leren.

Maar het vertrek van die ene topmedewerker tegen de stadscoalitie te gebruiken: dat is goedkoop. 
Ook onder uw burgemeesterschap zijn er topambtenaren geweest die de stad hebben verlaten. Ik tel 
er minstens 5. Aangezien dit geen besloten zitting is, kunnen we hier geen namen noemen.

Vertrekkende ambtenaren zijn in deze raad nooit als een daad van wantrouwen gezien. Mensen 
hebben het recht om een andere job te ambiëren die beter aansluit bij hun verwachtingen, hun 
competenties, hun behoefte om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Dat de stad een aantrekkelijke werkgever blijft, bewijzen de grote aantallen kandidaten die we voor 
vrijwel elke vacature binnenkrijgen. Het voorbije jaar alleen al tekenden meer dan 1000 mensen in 
op onze vacatures. Dat bewijst dat er veel mensen goesting hebben om bij ons te komen werken.  

De financiële dienst.

Het nieuwe organogram bepaalt dat de financieel beheerder functioneel leiding geeft en geen 
operationele leiding neemt. De reden hiervoor is dat we de spanning die reeds bestond onder uw 
burgemeesterschap willen oplossen. Vorige week hebben wij onze financiële dienst trouwens nog 
versterkt met het nodige talent.

U verwijst naar -ik citeer u- "een arbitraire keuze" bij de aanwervingen van nieuw personeel. 

Dit slaat werkelijk nergens op. Op géén enkel vlak is de aanwervingsprocedure gewijzigd t.o.v. de 
vorige legislaturen. Als u dat nu arbitrair vindt, dan was het vroeger ook arbitrair.

Zowel de stadssecretaris als onze directeur bedrijfsvoering kunnen dat dit met klem tegenspreken.

De verwijzing naar de politisering van het MAT houdt geen steek. In het verleden verving de 
kabinetschef van de burgemeester de burgemeester in het directiecomité. De stadscoalitie doet net 
hetzelfde maar liet deze samenstelling wel bekrachtigen in de gemeenteraad.

Conclusie.

We doen elke dag ons best om de samenwerking optimaal te houden. De ene dag loopt dit al beter 
dan de andere maar ons verwijten dat we medewerkers niet respecteren gaat echt te ver.

Dank."

21:04 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
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21:06 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
21:06 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: 
Heractiveren plannen Preshoekbos

IR 2 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Heractiveren plannen Preshoekbos

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Groen Kortrijk wil, samen met (alle)? andere fracties in de Gemeenteraad eensgezind een motie 
indienen en stemmen die moet bijdragen tot de reactivering in het dossier van het Preshoekbos.

De motie gaat als volgt:

 

Gelet op:

 het gebrek aan publiek toegankelijk bos in Kortrijk

 de beslissing van de Vlaamse Regering in 1998 om een stadsrandbos aan te legen in onze 
regio.

 het breed politiek draagvlak in de regio.

 de grote vraag bij de inwoners van de regio naar meer toegankelijke groene ruimte.

 de zeer beperkte uitwerking van de ambities uit 2009 (75 ha van de 250ha gerealiseerd) en 
de stilstand die ontstaan is bij de aankoop van nieuwe gronden (nog 110 ha aan te kopen)

wil de Kortrijkse Gemeenteraad de plannen m.b.t. het Preshoekbos heractiveren.

Daarom roept de Kortrijkse gemeenteraad Minister Schauvliege op om:

 de realisatie van het Preshoekbos in Kortrijk te versnellen.

 de onteigeningen van noodzakelijke gronden te hervatten.

 een tijdsschema vast te leggen voor de verdere realisatie van het Stadsbos.

 de nodige budgetten vast te leggen voor de realisatie van het stadsbos.

Antwoord
De raad hoort:

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

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Het schepencollege vindt de realisatie van het Preshoekbos belangrijk. Het beseft ten volle dat de 
verwerving van de nodige gronden stil ligt.
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Een activering hiervan is inderdaad noodzakelijk om de nodige groene ruimte in deze bosarme regio 
te garanderen.
We kiezen echter voor de dialoog in plaats van dergelijke moties richting Vlaamse regering te sturen.

Uiteindelijk is de motie volgens ons zonder voorwerp.

Omdat we dit dossier echt belangrijk vinden, hebben we al enkele stappen ondernomen:

1. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Momenteel is een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in opmaak, zie http:// www.beleidsplanruimte.be

Een plan dat voor elke regio de prioriteiten op ruimtelijk vlak bepaalt.

Tussen november 2014 en juni 2015 kwamen in lokale besturen en middenveldorganisaties in 
diverse sessies bijeen om prioriteiten te bepalen.
Vanuit onze regio heeft de stad Kortrijk de realisatie van het Preshoekbos als een prioriteit laten 
inschrijven.
Deze prioriteit, in de definitieve ontwerpnota van 5 juni als Quick Win omschreven, staat effectief in 
de eindnota voor ons gebied, de stedelijke regio Kortrijk.

Op 15 juni werd deze Quick Win tijdens een ontmoeting met minister Joke Schauvliege voorgesteld.

Als je de definitieve eindnota leest, staat de inhoud van de motie er grotendeels in.

Uit de eindnota:

QUICK WIN 6.A ‘OPLOSSINGEN VOOR REALISATIE

BOSUITBREIDING PRESHOEKBOS’

De realisatie van het Preshoekbos (Stadsrandbos Kortrijk) moet uitvoering geven aan reeds beslist 
beleid. De aankoop van gronden op vrijwillige basis is echter gestopt en de laatste 5 jaar vond geen 
grondverwerving meer plaats.Gezien men er niet in slaagt dit beslist beleid tot uitvoering te brengen, 
werd in overleg met natuur.koepel VZW en de Boerenbond beslist volgende zaken voor te leggen aan 
Vlaanderen:

onderzoek van de problemen rond realisatie bosuitbreiding en grondverwerving

analyse van grondgebruik/eigendomsstructuur landbouwgronden (opmaak ruimtemonitor)

onderzoek kostprijs realisatie en financiële middelen

In dit kader wordt verwezen naar de vraag vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos aan de Stad 
Kortrijk om een RUP op te maken met een onteigeningsplan, hoewel de gronden reeds vele jaren de 
juiste bestemming als bos(uitbreidings)gebied hebben verkregen. Terecht stelt de stad Kortrijk dat 
verder onderzoek in feite niet nodig is en vraagt zich af waarom Vlaanderen zelf geen 
onteigeningsplan opmaakt. De Vlaamse overheid kan als bevoegde overheid zelf nieuwe stappen 
zetten voor de feitelijke realisatie van de bosuitbreiding van het Preshoekbos (bvb. via grondruil, 
minnelijke grondverwerving of onteigening…).
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2. Lokaal verantwoordelijkheid nemen

We kunnen zelf enkele percelen, gelegen in het bosuitbreidingsgebied Preshoekbos, bebossen.

Deze zijn we in kaart aan het brengen zodat we tot een stappenplan met timing en budget komen.

Door dit te doen, nemen we als stad ons deel van de koek op en tonen we onze 
verantwoordelijkheidszin.

Vergeet niet dat we naast het Preshoekbos ook inzetten op andere gebieden om groene ruimte te 
realiseren:

- stadsgroen Marionetten (60ha): op de gemeenteraad vanavond staat de aankoop van 22.867m² 
(2,28 ha) grond

- stadsgroen Ghellinck Bissegem (11ha): eerste gronden werden voor de zomer aangekocht, volgende 
aankoopdossiers komen er aan

- Venning Kortrijk (4,5 ha)

- Kruiskouter Bissegem (19 ha)

- Leiemeersen Bissegem (12ha)

Op die manier willen we Vlaanderen overtuigen om ook hun bijdrage te leveren en over te gaan tot 
verwerving en bebossen van gronden." 

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

2 ja stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele

33 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, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, F. Verhenne, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete,

1 onthouding: S. Vanneste

niet gestemd : F. Rodenbach

De motie is bijgevolg niet aangenomen.

21:08 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
21:10 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
21:11 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Gelijke 
maaltijd-en ecocheques
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IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijd-en ecocheques

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Voorstel voor de gemeenteraad van Kortrijk

Voorstel om aan alle personeelsleden van de stad Kortrijk, het OCMW en alle aanverwante AGB's, 
maaltijdcheques toe te kennen van een gelijke waarde en het toekennen van ecocheques

Indieners: Steve Vanneste en Lieven Lybeer

Toelichting

Meneer de voorzitter,

In de zitting van 12 oktober 2015 werd door raadslid Steve Vanneste bij interpellatie aangetoond dat 
er discrepantie is tussen wat het personeel van de stad, ocmw en aangelande AGB’s,vzw… presteren 
en de verloning.

Het gelijkheidsprincipe is niet toegepast en aan o.a. de medewerkers van parko wordt een 
bijkomende vergoeding gegeven door een maaltijdcheque van € 7/dag toe te kennen.

Deze laakbare feiten worden dan ook aangeklaagd en wij vragen een gelijke berechtiging van al het 
personeel, zodat deze discriminatie uit de wereld kan worden geholpen. De beheersovereenkomst 
die met parko (ook buda en sok) gesloten werd gaat immers uit van een gelijke rechtspositieregeling 
voor het personeel van de stad en dat van zijn dochtermaatschappij(en). Dit is ook de evidentie. De 
redenen die aangehaald werden om voor het personeel van Parko het bedrag van de 
maaltijdcheques op te trekken tot 7,00 euro gelden evenzeer voor het stadspersoneel en andere 
AGB’s…

Raadslid Lieven Lybeer heeft daaraan toegevoegd dat het toekennen aan een beperkte groep van het 
personeel (ocmw en parko) niet alleen indruist tegen het gelijkheidsprincipe maar ook ruikt naar 
cliëntelisme.

Lieven Lybeer sloot zich dan ook aan bij de interpellatie van Steve Vanneste en ging hierin verder 
door te stellen dat alle personeelsleden (stad, ocmw, vzw’s, AGB’s…) een maaltijdcheque van 8 euro 
verdienen gezien iedereen kwalitatieve prestaties aflevert en dan ook in die zin een beloning 
verdient.

Verdergaande in die optiek en voor een stad die klimaatstad wenst te zijn, is het dan ook evident dat 
men net zoals in de privé sector (waar men zo graag naar verwijst – en terecht) consequent is en ook 
ecocheques toekent aan het personeel. Dit kan alleen maar ten goede komen aan het klimaat en het 
milieu.

Kostprijs van dit alles is het verhogen van de maaltijdcheques naar 8 euro en ecocheques geven aan 
ieder personeelslid à rato van € 250/jaar of € 1/dag.



147/166 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Hiertoe zal de rechtspositieregeling dienen gewijzigd te worden en meer in het bijzonder artikel 183. 
In dit besluit moet zowel het minimumbedrag aan uitkering als de nominale waarde aangepast 
worden naar 8 euro. Tevens dient een artikel toegevoegd i.v.m. de ecocheques.

Met andere woorden, zoals reeds gezegd in de vorige zitting, is dit maar een kost van hoop en al € 1 
+ € 1 = 2 euro per persoon.

Dit moet kunnen voor een stad die het menselijk kapitaal hoog in het vaandel draagt.

Dit gebeurt immers ook in de privésector.

Verder willen wij nog meegeven dat maaltijdcheques en ecocheques niet “à la tête du cliënt” 
 kunnen gegeven worden, het is wettelijk voorzien dat bij invoering dit voor iedereen en tegen het 
zelfde bedrag moet zijn.

Deze kosten kunnen zeker binnen het budget van de stad Kortrijk worden opgevangen temeer nu er 
geen indexsprong is geweest en er geen wordt voorzien voor 2016 (wordt niet toegepast).

De reden die aangevoerd wordt dat de stad hiervoor op heden geen budget beschikbaar zou hebben 
gaat niet op. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en (beperkt) budget hiervoor vrij te maken. 
Parko heeft dit wel goed begrepen.

Wij vragen dan ook dat dit voorstel aan de gemeenteraad van Kortrijk wordt voorgelegd op de zitting 
van 9 november 2015. Uiteraard zullen de nevenstructuren van de stad, zoals in het bijzonder de 
AGB’s, zelf ook de nodige beslissing moeten nemen via hun raad van bestuur. Het voorstel wordt dan 
ook gedaan onverminderd de bevoegdheid ter zake van deze raden van bestuur.

Welke boodschap geeft u op vandaag mee aan de vele betrokken personeelsleden?

Voorstel.

Aan de gemeenteraad van Kortrijk wordt in de zitting van 9 november 2015 het voorstel ter 
goedkeuring voorgelegd om vanaf 1 januari 2016 aan alle personeelsleden van de stad Kortrijk in het 
kader van het gelijkheidsprincipe en het principe van loon naar werk, een maaltijdcheque van 8 euro 
per dag toe te kennen alsook ecocheques ter waarde van € 250/jaar en tevens de besturen van het 
ocmw Kortrijk, de vzw’s van de stad Kortrijk, de AGB’s van de stad Kortrijk uit te nodigen een 
gelijkaardige beslissing te nemen.

De rechtspositieregeling aan te passen. 

Steve Vanneste

Lieven Lybeer

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van de raadsleden S. Vanneste en L. Lybeer, zoals opgenomen in de toelichting;

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

U komt met uw vraag terug op een punt dat reeds uitvoerig werd besproken tijdens de 
gemeenteraad op 12 oktober.

Ik zal dus in herhaling vallen: ik moet rekening houden met de budgettaire context en die is zoals 
alom bekend niet van die aard dat op vandaag bijkomende grote uitgaven kunnen gebeuren.

Ik heb even laten uitrekenen wat de budgettaire impact van de voorstellen van beide raadsleden 
inhoudt.

De raadsleden vragen ten eerste een verhoging van de maaltijdcheques naar een bedrag van € 8,00. 

Gegeven dat de nominale waarde van de maaltijdcheques momenteel € 4,40 bedraagt, zou dit alleen 
al voor de personeelsbegroting van onze stad een jaarlijkse meerkost betekenen van ca. € 580.000.

De raadsleden vragen eveneens de toekenning van ecocheques voor een bedrag van € 250 per 
personeelslid, per jaar. Dit zou voor ons personeel neerkomen op een jaarlijkse kost van circa € 
211.000.

In totaal een meerkost van bijna € 800.000 per jaar.

Dit betekent dat we 15 mensen zouden moeten ontslaan om dit te kunnen betalen. Dat willen we 
niet.

U stelt verder ook dat, gezien de indexsprong, hetgeen zij vragen zeker moet kunnen binnen het 
budget.  

De indexsprong is een budgettaire meevaller voor de personeelsbegroting maar daar werd ook reeds 
rekening mee gehouden bij het opstellen van de personeelsbegroting 2015 en is dus eigenlijk reeds 
ingecalculeerd.

Onlangs werd evenwel duidelijk dat de fameuze tax-shift die een verlaging van de patronale lasten 
inhoudt van 33% naar 25%, enkel geldt voor de privé-sector en niet voor de lokale sector, iets waar 
wij wel op hadden gehoopt. Dit is dan weer een tegenvaller.

Zoals u ziet, spaarzaamheid blijft dus geboden en zeker op het vlak van de personeelsbegroting, 
indien we naakte ontslagen willen vermijden. 

En dat is onze uitdrukkelijke wens.

Wat de ongelijkheid met het AGB Parko  betreft, voorziet de wetgever in artikel 241§2 van het 
Gemeentedecreet in de mogelijkheid om af te wijken van de rechtspositieregeling van de stad voor 
zover het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt.

Dit staat in artikel 16, paragraaf 1 van de samenwerkingsovereenkomst. 

Deze mogelijkheid werd ook overgenomen in de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad en 
het AGB Parko, beheersovereenkomst die hier in de deze gemeenteraad eenparig werd goedgekeurd 
op 12 mei van verleden jaar.
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De Raad van Bestuur van het AGB heeft op basis van de regelgeving, de beheersovereenkomst en de 
motivering zoals opgenomen in desbetreffend raadsbesluit , op 10 maart van dit jaar beslist om de 
maaltijdcheques voor zijn personeel op te trekken naar € 7.

Voor wat mij betreft, is alles dus perfect legaal verlopen en kan ik verder eigenlijk enkel stellen dat 
deze beslissing m.b.t. het optrekken van de maaltijdcheques onder de autonome bevoegdheid van 
de raad van Bestuur van het AGB ressorteert.

Ik dank u voor uw aandacht."

 

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

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

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

niet gestemd : C. Waelkens

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

21:15 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voorstel tot 
intrekking van een mandaat als bestuurder van AGB SOK 

IR 4 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voorstel tot intrekking van een mandaat als bestuurder van AGB SOK 

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
De gemeenteraad van Kortrijk nam in zitting van 4 september 2014 akte van het feit dat de twee 
verkozen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang deze partij verlieten en dat ze verder als 
onafhankelijke raadsleden wensten te zetelen. Begin mei 2015 verklaarden beiden via de pers lid te 
zijn geworden van NVA. De lokale partijvoorzitter bevestigde dit lidmaatschap.

Gelet op de geest en de bepalingen in het gemeentedecreet, die het tijdens een legislatuur 
overlopen van de ene partij naar de andere te willen sanctioneren o.a. door het intrekken van het 
lidmaatschap van de raadscommissies en de daaraan verbonden vergoedingen (art. 39 § 3 tweede lid 
GD),
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Gelet op de logica dat deze sanctionering kan en moet worden doorgetrokken tot de mandaten die 
de onafhankelijke raadsleden bekleden in de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s en de 
autonome gemeentebedrijven,

Gelet op het feit dat de bestuursmandaten in gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven 
bij het begin van de legislatuur werden verdeeld op basis van het bestaan van zes fracties,

Gelet op het feit dat door het ophouden van bestaan van de Vlaams Belangfractie er nog maar vijf 
fracties vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en er zo geen verplichte vertegenwoordiging van 
de Vlaams Belangfractie meer bestaat in de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s en de 
autonome gemeentebedrijven,

Gelet op het feit dat hierdoor ook de evenredige vertegenwoordiging van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde fracties teniet werd gedaan, mede door het ontslag van de heer Steve Vanneste 
uit de NVA-fractie,

Gelet op het feit dat het gemeentedecreet de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van leden 
van de raden van bestuur als exclusieve bevoegdheid bij de gemeenteraad legt (art. 236 § 2 lid 4 GD),

Beslist de raad om het mandaat van de heer Maarten Seynaeve als bestuurder in het AGB SOK in te 
trekken en over te gaan tot een herverdeling van de bestuurdersmandaten over de in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde fracties, op het basis van de bij het begin van de huidige 
legislatuur gehanteerde verdeelsleutel.

Na goedkeuring van dit voorstel geeft de gemeenteraad aan haar voorzitter de opdracht om de 
herverdeling [op basis van 38/41] voor te bereiden en de kandidaturen in te zamelen voor beslissing 
op de volgende raadszitting.

Antwoord
De raad hoort:

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

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ja, dank u Hannelore, het is een debat dat we denk ik al twee keer gevoerd hebben in de raad en nu 
komt ge met een individueel voorstel dat ge motiveert, dus als ge kijkt naar de vormvereisten 
beantwoordt dat aan hetgene wat het decreet mogelijkerwijze toelaat. Dus sta mij toe om in te gaan 
op uw motivering en dan op uw conclusie; ik zal dat ook zeer precies doen. Dus u zegt dat mijn eerste 
motivering is dat het gemeentedecreet voorziet dat als iemand verdwijnt uit een fractie dan ook 
moet verdwijnen uit de raadscommissie. Dat is juist , dat hebben we ook gedaan, dus de heer 
Maarten Seynaeve en Isa Verschaete zetelen niet langer in raadscommissies en worden daar ook niet 
meer voor verloond, en Steve die nu afwezig is, ook niet. Twee zegt u, gelet op de logica dat deze 
sanctionering kan en moet worden doorgetrokken. Kan is juist maar moet is niet juist. Waarom is dat 
niet juist? Nee, dan moet ge de mening volgen van agentschap Binnenlands Bestuur dat uitdrukkelijk 
bepaald heeft dat dit een facultatief iets is, met andere woorden, de gemeenteraad kan dat beslissen 
maar moet niet beslissen. Waarom ? Omdat als je het decreet leest met betrekking tot de AGB’s, en 
het gaat hier dus over een autonoom gemeentebedrijf SOK, dan staat daar nergens in vermeld dat op 
het ogenblik dat een fractie verdwijnt dat de vertegenwoordiger die is aangeduid namens die fractie, 
dat die ook moet verdwijnen. Dat staat nergens in dat decreet. Dus met andere woorden als ge dat 
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doet is dat een autonome beslissing van de gemeenteraad. Dus daar is uw motivering met name dat 
we dat moeten doen verkeerd. Dus dat is al een eerste mankement dat we vaststellen.

Twee gaat ge verder in uw motivering om te zeggen, kijk goed , er zijn toch wel wat wijzigingen 
geweest. Er zaten zes fracties hier bij de start van de legislatuur in de gemeenteraad en toen hebben 
we zo die bestuursmandaten verdeeld, en zegt u nu zijn er maar vijf fracties meer vertegenwoordigd, 
dus moet er ook dienaangaande een herschikking gebeuren. In theorie is dat juist wat ge zegt, het 
kan gebeuren, het moet niet, maar het kan gebeuren, die herschikking van zes naar vijf maar dan 
zegt gij in uw conclusie of in het voorstel dat je voorlegt hier aan de raad dat we die herverdeling 
moeten doen op basis van 38/41. Daar begaat u een tweede fout. En de tweede fout is de volgende : 
dat als ge het decreet opnieuw leest, zegt het decreet : elke fractie kan minstens één lid van de raad 
van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de 
raad van bestuur. Met andere woorden als men het decreet leest en zegt van hoeveel mensen 
moeten nu zitten in die AGB’s dan staat daar nergens in dat dit moet gebeuren a rato van het aantal 
raadsleden in een bepaalde fractie, er staat in dat elke fractie recht heeft op minstens één 
bestuursmandaat en indien dat er een evenwicht zou zijn, bvb tussen meerderheid en de oppositie, 
drie in de meerderheid, drie in de oppositie, dat dan de meerderheid recht heeft op minstens één 
bestuursmandaat meer. Het staat ook in het decreet, ik lees het u voor : Als de gewaarborgde 
vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die 
vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de 
leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de 
groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. Met andere woorden dat er iets meer gewicht 
is voor de meerderheid dan voor de oppositie. Maar dus, er staat nergens in dat men het aantal 
bestuursmandaten laat afhangen van het aantal leden waarover een fractie beschikt. Je gaat zeggen 
let op, dat heb ik ook niet beweerd, ik zeg alleen maar als het Vlaams Belang verdwijnt dat daar de 
herverdeling ook zou moeten gebeuren. Wel het punt is het volgende, als wij dan die oefeningen 
zouden doen en zeggen er zijn vanaf nu vijf fracties , drie in de meerderheid, twee in de oppositie, en 
ge past dat toe op de sleutel van elf, waar het vandaag over gaat - er zitten elf mensen in de AGB SOK 
- dan heeft de meerderheid volgens die sleutel recht op 3/5 van elf, dat is 6,6 en dan heeft de 
oppositie recht op 2/5 van elf en dat is 4,4. Dus als ge dat afrondt 6,6 naar boven is 7 en 4,4 naar 
beneden is 4. Dat betekent dat de meerderheid er 7 moet hebben en dat de oppositie er 4 moet 
hebben. Uw betoog was de vorige keer die zetel komt ons toe maar volgens de redenering die ik hier 
volg vertegenwoordigd op rato van de fracties niet op rato van de leden, dat staat ook niet in het 
decreet zou het zo moeten zijn en eerlijk gezegd we zijn goed geweest collega’s bij het begin van de 
legislatuur. We hebben dat gedaan 6/5 en we vinden ook niet dat er daar nu reden is om daaraan te 
torren.

Dus bij wijze van conclusie collega’s :

1. Wij willen niet ingaan op uw voorstel omdat één het niet verplicht is om de persoon waar u 
naar verwijst te vervangen op basis van uw interpellatie , we zijn daar niet toe verplicht.

2. Als we dat al zouden doen dan zou de herverdeling er moeten in bestaan dat in plaats van 6-
5, 6 meerderheid, 5 oppositie, het 7 meerderheid zou moeten zijn en 4 oppositie.

Ik wil u danken."

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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14 ja stemmen: L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, S. Vanneste

23 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, M. Seynaeve, I. Verschaete

niet gestemd : P. Jolie en H. Vanhoenacker

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

21:21 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mobiliteit, 
bereikbaarheid en ontsluiting van Hoog Kortrijk en het Ei

IR 5 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mobiliteit, bereikbaarheid en ontsluiting van Hoog Kortrijk en het Ei

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Geachte leden van het College,

Nu het proefproject met de trambus is beëindigd en Busworld 2015 zijn deuren heeft gesloten, 
dringen een aantal pertinente vragen over het mobiliteitsbeleid, de bereikbaarheid en de ontsluiting 
van de site Hoog Kortrijk zich op.

Het klein stukje gratis-beleid werd blijkbaar gesmaakt, getuige de 14.000 gebruikers die gedurende 
twee weken de trambus hebben gebruikt.  Dat hoeft wellicht niet te verwonderen, gezien de hoge 
concentratie aan studenten die elke euro goed kunnen gebruiken.  Ons enkel baseren op 
gebruikersaantallen als parameter voor toekomstige beslissingen is wat snel door de bocht.

Het zou daarom goed zijn om een ruimere evaluatie te maken op basis van de verzamelde gegevens. 
Het proefproject was alvast een goede opstap om lessen te trekken over hoe we een vlotte 
verbinding met Hoog Kortrijk kunnen bewerkstelligen.

Hoewel onze fractie het initiatief voor een snelle verbinding met Hoog Kortrijk toejuicht, bleken er 
voorafgaandelijk ook juridische en politionele problemen.  het zou ook goed zijn om, alvorens er 
verdere initiatieven genomen worden, duidelijkheid te krijgen of deze volledig zijn uitegeklaard.

Maar niet enkel de bereikbaarheid van Hoog Kortrijk stond de afgelopen dagen in de kijker.  Ook de 
toegankelijkheid en verkeerscirculatie rond de site Kortrijk XPo leverde heel wat stof voor discussie 
op.  De organisatie van Busworld vroeg naar meer ruimte, niet enkel in m² expohallen, maar ook wat 
betreft parkeergelegenheid.  Daarmee komt het verhaal van "de brug of/op het ei" opnieuw boven 
water.  Ook was er in de buurt de nodige commotie over de moeilijke verkeersstromen.  De 
masterplannen liggen voor en het stadsbestuur kan een beslissing niet blijven uitstellen.

Vandaar mijn volgende vragen:
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1. Voor wat de trambussen betreft:

 Kunnen er cijfergegevens bezorgd worden over de gemiddelde reistijd?  Welke factoren 
hadden hierop een invloed?

 Kan er uitgelegd worden waarom voor dit project niet werd geopteerd voor het snellere 
tracé via de Condédreef?  Wat is de impact van het ontbreken van afzonderlijke busbanen? 
 Wat is de visie van het CBS hierover?

 Welke stappen zijn er verder voorzien voor het realiseren van een vlotte verbinding met 
Hoog Kortrijk?  Hoe groot is het financieel kostenplaatje van het inschakelen van trambussen 
in onze stad en is dit te verantwoorden?  Moeten ook alternatieven eerst worden onderzocht 
alvorens een definitieve beslissing genomen wordt?  Welke invloed zal het betalend maken 
van de diensten hebben op het gebruik van de trambus?  Kan de trambus binnen deze 
context concurreren met gewone lijnbussen?

 Kan het college uitklaren welke juridische en politionele problemen er juist voorgevallen zijn? 
 Welke risico's liep het stadsbestuur met de uitvoering van dit proefproject?  Is alles op dit 
vlak intussen uitgeklaard?  Staat dit een opstart van een permanente verbinding in de weg?

      2. Wat de toegankelijkheid en ontsluiting van de site XPo en het Ei betreft:

 Het stadsbestuur concentreert zich nu hoofdzakelijk op de Kennedylaan, maar hoe zit het 
met de verdere uitvoering van het totale masterplan Hoog Kortrijk?  Hoe ver staat het 
daarmee en welke planning heeft het stadsbestuur voor ogen?  Op welke manier hoopt het 
stadsbestuur de verkeersstromen beter te stroomlijnen en een vlottere ontsluiting te 
voorzien voor dit gebied?

 Wat is de visie van het stadsbestuur op de parkeermodaliteiten op site XPo?  Is ze de mening 
toegedaan dat een verdere ontwikkeling in de richting van het Ei moet worden gerealiseerd? 
 Welke planning of termijn heeft men hierbij voor ogen?

 In de vorige legislatuur waren er eerste mondelinge afspraken met het Vlaams Gewest 
betreffende de aankoop van het Ei. Zij schoven twee scenario's naar voor: Ofwel kon de 
grond voor een symbolische €1 verworven worden van het Vlaams Gewest en bouwt stad 
Kortrijk een brug of hellend vlak dat toegang geeft tot het Ei.  Ofwel ging de stad over tot 
aankoop van de gronden en bouwt het Vlaams Gewest de brug.  Geldt dit afsprakenkader 
nog? Welke optie kiest het stadsbestuur?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

30/10/2015

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid R. Deseyn, zoals opgenomen in de toelichting;
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- het antwoord van schepen A. Weydts, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Er worden maar liefst 22 vragen gesteld.

*Kunnen er cijfergegevens bezorgd worden over de gemiddelde reistijd? Welke factoren hadden 
hierop een invloed?

• De analyses van het proefproject worden op dit moment nog gemaakt door De Lijn. We hebben 
nog geen concreet cijfermateriaal ontvangen.

• De trajectduur die voorzien was bedroeg 22 minuten heen en terug.

• Uiteraard werd de trambus, vooral tijdens de spitsuren, opgehouden door het verkeer en de 
verkeerslichten.

*Kan er uitgelegd worden waarom voor dit project niet werd geopteerd voor het snellere tracé via de 
Condédreef? Wat is de impact van het ontbreken van afzonderlijke busbanen? Wat is de visie van het 
CBS hierover?

• Bij de HOV-studie van De Lijn, bleek dat tracé Doorniksewijk de enige rendabele route was:

- Voornamelijk door de te hoge infrastructuurkosten, een trambus van die lengte zomaar over het ei 
laten rijden is onmogelijk,

- En er is te weinig potentieel van reizigers op het tracé langs de Condédreef.

• Er zullen microsimulaties worden gemaakt om na te gaan welke maatregelen er moeten genomen 
worden om de doorstroming te garanderen langs het tracé van de Doorniksewijk.

• Op basis van deze simulaties zullen keuzes gemaakt moeten worden.

• We zijn met het stadsbestuur van mening dat we moeten trachten alle functies langsheen het 
traject zoveel als mogelijk met elkaar moeten verzoenen.

*Welke stappen zijn er verder voorzien voor het realiseren van een vlotte verbinding met Hoog 
Kortrijk? Hoe groot is het financieel kostenplaatje van het inschakelen van trambussen in onze stad 
en is dit te verantwoorden? Moeten ook alternatieven eerst worden onderzocht alvorens een 
definitieve beslissing genomen wordt? Welke invloed zal het betalend maken van de diensten 
hebben op het gebruik van de trambus? Kan de trambus binnen deze context concurreren met 
gewone lijnbussen?

• De Lijn zal zich pas engageren als de gehele studie, in al zijn aspecten is afgerond. Ik verwijs wel 
naar het Vlaams regeerakkoord, dat expliciet de verbinding tussen centrum en Hoog Kortrijk 
vermeldt.

• Het volledige kostenplaatje is nog niet gekend. Sowieso zal het De Lijn en de Vlaamse regering zijn 
die over de brug zullen moeten komen.

• Uiteraard denken wij dat de uitgaven te verantwoorden zijn, we zijn met de stad immers vragende 
partij.
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• Alle alternatieven werden en worden onderzocht. Er zijn nog geen definitieve beslissingen 
genomen.

• Dus zeker nog niet over tarieven en dergelijke.

*Kan het college uitklaren welke juridische en politionele problemen er juist voorgevallen zijn? Welke 
risico's liep het stadsbestuur met de uitvoering van dit proefproject? Is alles op dit vlak intussen 
uitgeklaard? Staat dit een opstart van een permanente verbinding in de weg?

• Dit is de bevoegdheid van de burgemeester. In zijn naam kan ik het volgende antwoorden:

- De problemen gingen onder meer over het af te leggen traject, de rijvaardigheid van het

voertuig en aanverwante problemen.

- Het juridische aspect werd vooraf uitgeklaard en goedgekeurd met het kabinet. Het traject dat 
gevolgd werd, werd op voorhand doorgepraat en gevalideerd met de verkeerspolitie.

 

Ontsluiting Hoog Kortrijk

*Het stadsbestuur concentreert zich nu hoofdzakelijk op de Kennedylaan, maar hoe zit het met de 
verdere uitvoering van het totale masterplan Hoog Kortrijk? Hoe ver staat het daarmee en welke 
planning heeft het stadsbestuur voor ogen? Op welke manier hoopt het stadsbestuur de 
verkeersstromen beter te stroomlijnen en een vlottere ontsluiting te voorzien voor dit gebied

• Leiedal presenteerde in januari 2013 een eindrapport met betrekking tot “Toekomstvisie Hoog 
Kortrijk”, hierop werd ook verder gewerkt in trajecten zoals REKOVER.

• Een aantal krachtlijnen over de ontwikkeling worden aangehouden (bvb. de aanleg van de 
Kennedylaan en ontsluiting van Kennedylaan naar afrit naar het Ei ).

• Andere zaken werden aangepast nav beleidsbeslissingen (parking AZ Groeninge) of na bijkomend 
onderzoek (bvb. studie tracékeuze HOV en keuze voor route Doorniksewijk).

• Deze legislatuur worden werken Kennedylaan en bypass en ecoduct uitgevoerd. We spreken over 
een totale investeringskost van bijna 6 miljoen euro, waarvan het aandeel van de stad 3,3 miljoen 
euro bedraagt.

• Op dit moment wordt gewerkt aan de opstart van het complex project Hoog Kortrijk.

- In de complex-project-procedure werken de betrokken Vlaamse administraties samen aan een 
project: Ruimte Vlaanderen en AWV en MOW. Een koerswijziging met het verleden.

- Naast de Vlaamse administraties zijn ook Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Leiedal, Provincie en De 
Lijn betrokken.

- Tegen eind dit jaar worden de contouren uitgezet waarbinnen zal gewerkt worden om een 
oplossing te vinden voor de ruimtelijke en mobiliteitsproblemen op Hoog Kortrijk.
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- Daarbij is het de bedoeling om een match te vinden tussen oplossingen voor de ontsluiting van 
Hoog Kortrijk (knooppunten Ei en cowboy Henk), het finaliseren van R8-zuid (gekend gewestplan-
tracé of “St-Niklaas-scenario” langs de E17) en de ruimtelijke ontwikkelingen (Evolis, Ei, …).

- Eens de scope bepaald, wordt een startbeslissing genomen door de Vlaamse Regering over het 
complex project, waarin de partner, maar vooral de Vlaamse Regering, zich engageert voor dit 
complex project. Zeker voor het studietraject. Daarin kunnen we al minstens gronden vrijgeven of 
verwerven/reserveren voor het project. De realisatie is nog niet vervat in een timing of budgettering.

*Wat is de visie van het stadsbestuur op de parkeermodaliteiten op site XPo? Is ze de mening 
toegedaan dat een verdere ontwikkeling in de richting van het Ei moet worden gerealiseerd?

Welke planning of termijn heeft men hierbij voor ogen?

• Xpo blijft op lange termijn vragende partij voor het Ei; het is ook de enige uitbreidingsmogelijkheid.

• Er zijn afspraken gemaakt in de jaren ’90 om de erfpacht van Xpo te herzien en een deel van de 
grond te verkopen in functie van de bouw van de Kinepolis. Hierbij werd de afspraak gemaakt met 
Xpo dat de stad de gronden in het Ei zou kopen en zou instaan voor de bouw van de brug over het Ei 
(grotendeels gefinancierd door de verkoop van de gronden voor de cinema).

• Op vandaag kunnen deze afspraken niet langer als zodanig nageleefd worden

- De inkomsten van de Kinepolis zijn blijkbaar niet aangewend zoals afgesproken en niet langer 
beschikbaar.

- De eigendom van AWV in het Ei is omgezet van bosgebied naar gemeenschapsvoorzieningen, 
waardoor de prijs voor aankoop nu veel hoger ligt.

*In de vorige legislatuur waren er eerste mondelinge afspraken met het Vlaams Gewest betreffende 
de aankoop van het Ei. Zij schoven twee scenario's naar voor: Ofwel kon de grond voor een 
symbolische €1 verworven worden van het Vlaams Gewest en bouwt stad Kortrijk een brug of 
hellend vlak dat toegang geeft tot het Ei. Ofwel ging de stad over tot aankoop van de gronden en 
bouwt het Vlaams Gewest de brug. Geldt dit afsprakenkader nog? Welke optie kiest het 
stadsbestuur?

• Uit een verslag uit de jaren 1990 leiden we af dat er afspraken zijn gemaakt om gronden voor een 
symbolische euro over te dragen van stad naar Xpo.

• Over een overeenkomst waarbij AWV de brug zou betalen is bij onze diensten niets gekend.

• Ik ben niet op de hoogte van een concrete vraag van Xpo om op vandaag de gronden te

verwerven."

IR 6 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Toestand landelijke 
wegen zuidelijke deelgemeenten

IR 6 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Toestand landelijke wegen zuidelijke deelgemeenten

Behandeld
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Indiener(s):
Filiep Santy

Toelichting:
Het valt heel wat mensen op dat de algemene toestand van de landelijke wegen in de zuidelijke 
deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Kooigem, Rollegem) te wensen overlaat. Zeker op de wegen die 
aansluiten op aangrenzende gemeenten (Zwevegem, Menen, Lendelede,...) valt vaak op waar de 
grens met Kortrijk ligt: dit type van wegen wordt blijkbaar in de andere gemeenten veel beter 
onderhouden.

Concreet hebben heel wat Aalbekenaren op dit moment klachten over de toestand van bv. de 
Luingnestraat (een niet-onbelangrijke verbindingsweg met Moeskroen), de Steertstraat, de 
Talpenhoekstraat, de Lampestraat (belangrijke fietsverbinding naar het Don Boscocollege) enz. Deze 
wegen vertonen gebreken van versleten asfaltlagen, maar vooral van diepe putten en verzakkingen 
op de zijkanten ervan, soms als gevolg van drukker (sluip)verkeer t.g.v. wegenwerken op andere 
plaatsen. Auto's die uitwijken voor tegenliggers lopen daardoor een risico op schade, om van 
onveilige situaties voor fietsers maar te zwijgen.

Bijgevolg wens ik

1. te vernemen welke maatregelen het stadsbestuur zal treffen om de staat van de vermelde 
wegen op korte termijn te verbeteren en

2. een overzicht te krijgen van de geplande grondige aanpak voor het herstel en verbeteren van 
de landelijke wegen in de vermelde deelgemeenten (welke wegen, tegen wanneer).

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid F. Santy, zoals opgenomen in de toelichting;

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

"Zoals steeds moeten we roeien met de middelen die we hebben. De middelen zijn niet oneindig en 
er moeten dus keuzes worden gemaakt. Dat was in het verleden zo, dat is nu zo, en dat zal in de 
toekomst ook zo zijn.

* Om onze keuzes te objectiveren wordt er gewerkt aan de hand van criteria, die de straten een 
score geven. Hoe hoger de score, hoe hoger in de prioriteitenlijst. In functie van het beschikbare 
budget worden de straten geselecteerd die in aanmerking komen voor heraanleg of onderhoud.

* Ik zal overlopen welke straten we al hebben aangepakt, welke we wellicht zullen aanpakken in 
2016, en welke straten hernomen zijn op de lijst van aan te pakken wegen."

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Schoolstraten in 
Kortrijk

IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Schoolstraten in Kortrijk

Behandeld
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Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Om de leefbaarheid van de stad te verhogen zijn er verschillende straten met een apart statuut 
mogelijk. Kortrijk kent al:

 de autovrije straat

 de speelstraat

 de fietsstraat

Een tijdje terug stelden we vanuit Groen voor om te experimenteren met de leefstraat. Om het lijstje 
te vervolledigen, omdat we vorige maand op de Gemeenteraad aankondigden dat we het zouden 
doen, maar vooral omdat we geloven in het concept willen we vandaag een pleidooi houden voor de 
schoolstraat.

Een schoolstraat is een straat, in een schoolomgeving die bij aanvang/einde van de school een half 
uur vrij van gemotoriseerd verkeer wordt gemaakt. Dat heeft heel wat voordelen:

 de verkeersveiligheid voor alle leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten neemt toe.

 de zwakkke weggebruikers krijgen ruimte om het eerste/ laatste deel van hun tocht op een 
veilige manier aan te vatten of af te ronden. Daardoor mogen we ook hopen op meer fietsers 
en voetgangers in de schoolomgevingen.

 de chaos die zich nu vaak voordoet in de schoolomgevingen kan plaatsmaken voor meer 
gestructureerde mobiliteitsstromen.

Om van dit verhaal een succesverhaal te maken zijn er enkele voorwaarden:

 Een goed overleg met de scholen, de ouders, de ouderverenigingen en de kinderen. 

 de schoolstraten moeten passen in een globaal plan van aanpak om een mobiliteitsshift te 
maken voor het woon-schoolverkeer.

 Anders dan bij de fietsstraat moet er bij invoering goed en tijdig geïnformeerd worden. Bij 
niet naleving zal politioneel optreden nodig zijn.

Wij zijn alvast helemaal fan om dit concept ook in onze stad in te voeren.

Daarom:

1. Is de meerderheid te vinden voor het idee van de schoolstraten? Zo nee, waarom niet?

2. Welke timing voorziet de meerderheid?

3. Welke omkadering (woon-schoolvervoersplan per school, informatie,...) voorziet de stad?

4. Welke datum mogen de raadsleden in hun agenda schrijven voor de opening van de eerste 
schoolstraat in Kortrijk?
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Antwoord
De raad hoort:

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

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

"Ja, wij zijn te vinden voor het concept schoolstraten. Wij hebben zelfs uw vraag niet afgewacht om 
actie te ondernemen. Er is op 26 oktober een werkgroep bijeengekomen om zich over het concept te 
buigen.

* Er zijn voordelen aan het concept:

• De sfeer aan de schoolpoort is rustiger

• Het kan een extra stimulans zijn voor een modal shift

• Het is veilig voor voetgangers en fietsers

* Er zijn nadelen aan het concept:

• Verkeersproblemen kunnen verschuiven naar omliggende straten

• Negatieve reacties bij ouders en omwonenden indien niet voldoende gedragen

* Er zijn ook belangrijke voorwaarden:

• Enkel in straten die geen belangrijke verkeersfunctie vervullen en waar geen bedrijven (of andere 
functies) gelegen zijn die verkeer genereren.

• Het moet gedragen zijn door de school en door de buurt

• In de omgeving moeten alternatieven aanwezig zijn voor het afzetten en ophalen van leerlingen

* In de week van de mobiliteit in september 2016 een proefproject opstarten in een 5-tal 
schoolomgevingen;

• er wordt hiervoor een oproep gelanceerd in de nieuwsbrief van scholen in de Stad Kortrijk;

• daarnaast worden een 5-tal scholen door de stad benaderd met de vraag of zij interesse hebben 
om een proefproject op te zetten tijdens de week van de mobiliteit 2016:

- St-Amandsbasisschool Noord – Collegestraat

- PIUSX – St-Elooisdreef

- St-Amandsbasisschool Zuid – Krysantenlaan

- VBS Spes Nostra – Koffiestraat

- Vrije Centrumschool Marke - Kloosterstraat"
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IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Doorgangsmogelijkheden tussen de Weimeersen en het MPI De 
Kindervriend.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Doorgangsmogelijkheden tussen de Weimeersen en het MPI De Kindervriend.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker deelt mee dat er gezorgd is voor vlottere 
doorgangsmogelijkheden tussen de Weimeersen en het MPI de Kindervriend om zo de druk op de 
parking rond de kerk te verlagen. Momenteel lukt dit echter niet. Kan hieraan iets gedaan worden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit een mentaliteitswijziging vergt waarop we kunnen 
aandringen, we kunnen het echter niet opleggen. We gaan nogmaals aandringen bij het 
schoolbestuur en de leerkrachten.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Heraanleg Pontestraat.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Heraanleg Pontestraat.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker deelt mee dat de buurtbewoners van de Pontestraat de heraanleg 
van de straat gevraagd hebben, bovenaan in de straat via 1777. Recent zijn de 
arbeiders langsgekomen, ze hebben voetpaden aangelegd terwijl men vroeg bovenaan de straat de 
weg te asfalteren.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Vandalisme op het kerkhof in Marke.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Vandalisme op het kerkhof in Marke.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker deelt mee dat er op het kerkhof in Marke problemen blijven met 
vandalisme. Recent nog heeft men iemand gezien die met een brommer van graf tot graf sprong. Ze 
vraagt hoe het college dit zal oplossen.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat er rond 1 november verhoogd toezicht is door de politie. 
Probleem is bekend en de politie is er mee bezig. We hebben nog geen signaal ontvangen dat men 
iemand heeft kunnen vatten.
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IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Maaltijdcheques bij Parko.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Maaltijdcheques bij Parko.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt een correctie mbt de beslissing tot het verhogen van de 
maaltijdcheques bij Parko. Uit het verslag van de RvB van Parko blijkt dat de CD&V-
vertegenwoordiger zich heeft onthouden op dit punt omwille van de financiële inpact en niet dat hij 
het heeft goedgekeurd. 

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: 
Activiteitenkalender.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Activiteitenkalender.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Filiep Santy

Toelichting:
Raadslid Filiep Santy deelt mee dat de agenda van de activiteiten de laatste weken niet meer door 
iedereen ontvangen wordt. Hij vraagt om dit zo spoedig mogelijk in orde brengen.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij dit in orde zal laten brengen.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Woningbrand in 
Aalbeke.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Woningbrand in Aalbeke.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Filiep Santy

Toelichting:
Raadslid Filiep Santy neemt akte van het antwoord op de vraag nav de woningbrand in Aalbeke. Hij 
merkt op dat het probleem mbt de anderstalige ambulances volgens hem ontstaan is nav de 
invoering van de Snelste Adequate Hulp.

Raadslid Filiep Santy vraagt wat het standpunt is van de burgemeester op het voorstel van minister 
Jambon in verband met de keuzemenu bij de 100-centrale.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij blij is dat er beweging komt in het 
dossier. Dit voorstel komt er mede op vraag van de stad Kortrijk. De burgemeester heeft mee een 
parlemenatire vraag hierover gesteld. Hij wil het proefproject een kans geven. Minister De Block 
bevestigde dat er veel oneigenlijk gebruik is van de centrales.
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Raadslid Filiep Santy merkt ook op dat het personeel dat ter plaatse komt de taal machtig moet zijn.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat deze vraag nog veel verder gaat. Laten we 
het project stap per stap bekijken.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Veilig thuisbrengen 
van jongeren tijdens eindejaarsperiode.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Veilig thuisbrengen van jongeren tijdens eindejaarsperiode.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt of het geen optie is om de jongeren via taxibedrijven veilig naar huis te 
laten brengen tijdens de eindejaarsperiode.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne stelt voor dit door middel van een interpellatie te 
agenderen op een volgende raad.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Meldingen aan het 
meldpunt.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Meldingen aan het meldpunt.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid Carol Leleu stelt vast dat men soms geen antwoord krijgt op meldingen doorgegeven aan 
het meldpunt. Ze vraagt of het mogelijk is om te achterhalen wat de stand van zaken is van 
meldingen en of ze worden opgevolgd.

Schepen Philippe De Coene vraagt te melden als er antwoorden uitblijven.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Parking Haven.
IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Parking Haven.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt waarom parking Haven nog niet open is terwijl parking Kortrijk Weide 
reeds gesloten is. Er was toch de afspraak dat dit gelijktijdig zou gebeuren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er onvoorziene omstandigheden opgedoken zijn waardoor we 
de timing niet haalden. Parking Conservatorium wordt op vandaag echter nog altijd niet optimaal 
benut.
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Op vandaag zijn er al 50 abonnementen aangevraagd voor de parking Haven.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Zitbanken 
jaagpad thv de Wikings.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Zitbanken jaagpad thv de Wikings.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Liesbet Maddens

Toelichting:
Raadslid Liesbet Maddens vraagt of het mogelijk is om op het jaagpad thv de Wikings , richting 
Harelbeke, enkele zitbanken te plaatsen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit gaat bekijken. Ook de vraag om verlichting te voorzien 
wordt bekeken.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: 
Fietssuggestiestrook op de Veemarkt, auto-vrijekant.

IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Fietssuggestiestrook op de Veemarkt, auto-vrijekant.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Liesbet Maddens

Toelichting:
Raadslid Liesbet Maddens vraagt of er geen fietssuggestiestrook kan worden aangebracht op de 
Veemarkt thv de auto-vrijekant? Voetgangers en fietsers lopen er door elkaar en dat leidt soms tot 
verwarring.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit een zone van woonerf is waar net gemengd verkeer beoogd 
wordt. Hij gaat bekijken wat kan gebeuren.

IR 19 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: 
Schilderwerken op de bruggenhoofden.

IR 19 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Schilderwerken op de bruggenhoofden.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt naar het antwoord op zijn vraag ivm schilderwerken op de 
bruggenhoofden.

Schepen An Vandersteene deelt mee dat dit een project is dat ontstaan is vanuit Urban Waves.

Schepen Bert Herrewyn zal deze week een antwoord bezorgen.
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IR 20 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Lozen van 
water van vuilniswagens.

IR 20 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Lozen van water van vuilniswagens.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt of het lozen van het water via een kraantje aan de vuilniswagens 
kan gebeuren op plaatsen waar geen bewoning is.

Schepen Bert Herrewyn zal dit bespreken met de diensten.

IR 21 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Hinderende 
jongeren in de jeugdbibliotheek.

IR 21 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Hinderende jongeren in de jeugdbibliotheek.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve deelt mee dat er zich in de jeugdbibliotheek recent een situatie 
voordeed met hinderende jongeren. Is het personeel opgeleid om om te gaan met dergelijke 
situaties?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat er een brief zal vertrekken naar de ouders 
van de jongeren waarin zal gemeld worden dat – bij herhaling – toegangsverbod zal uitgesproken 
worden.

IR 22 Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Stand van 
zaken Papago.

IR 22 - Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Stand van zaken Papago.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Raadslid Catherine Matthieu vraagt naar de stand van zaken mbt Papago.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat er opnieuw instortingsgevaar was. De expert heeft 
aanbevolen om een gecontroleerde afbraak te doen onder begeleiding van het departement 
Onroerend erfgoed. De werken zijn dringend ihkv de veiligheid. De werken zijn aangevat en worden 
stapsgewijs verdergezet.
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IR 23 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Stappenplan LAR-Zuid.

IR 23 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Stappenplan LAR-Zuid.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt om het college te herinneren aan haar engagement om in de 
raad van december het stappenplan voor de compensatie van LAR-zuid te bespreken. Dit ter info. 
Graag ook een antwoord op de vraag van de buurtbewoners over de chroomvervuiling.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat er morgen overleg is met Natuurpunt over het stappenplan 
voor de groengebieden. De problematiek van de chroomvervuiling maakt deel uit van 
milieuonderzoek.

IR 24 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Onderhoud 
begraafplaatsen door vzw De Poort.

IR 24 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Onderhoud begraafplaatsen door vzw De Poort.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of het klopt dat het aantal uren voor onderhoud van de 
begraafplaatsen bij vzw De Poort is opgebruikt?

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat het klopt dat basis van ervaring het aantal uren voor 
onderhoud bij vzw De Poort herschikt is. Er worden meer uren ingezet in de zomer, in de winter doen 
we het met eigen personeel, gezien tijdens de wintermaanden de begraafplaatsen minder 
onderhoud vragen.

IR 25 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Felicitaties.
IR 25 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Felicitaties.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste feliciteert de burgemeester met het vaderschap.

9 november 2015 23:24 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
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de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


