
 

 

 

 
 

 
 

Groep:   Eerste Raadscommissie 

Datum:  03 november 2015 
Uur:   19.00-19.30uur 

Plaats:   Conciërgerie 

Aanwezig:  R. Scherpereel, C. Waelkens, schepenen 

M. Cl. Vandenbulcke (voorzitter), P. Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, S. 

You-Ala, M. Ahouna, M. Vandemaele, raadsleden 
N. Deprez, notulist 

Verontschuldigd: V. Van Quickenborne, burgemeester  
    

Afwezig:  J. de Bethune, raadslid 
 

Kopie:                 

Bijlagen: -punt 11: parkreglement 
 -punt 12: beslissing CBS met betrekking tot verkeersreglementering rally 

  

 

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

 
Geen bemerkingen. 

 

(Zie memorie van toelichting) 
 

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

 

Geen bemerkingen. 
 

(Zie memorie van toelichting) 
 

3  Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). – Verslag 
en toelichting.  

 

Schepen C. Waelkens doet een kort verslag. Het dividend blijft vrij stabiel. 
 

Geen bemerkingen. 
 

(Zie memorie van toelichting) 

 
4 Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). 

Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015. – Goedkeuren 
agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 

 
Geen bemerkingen. 

 

(Zie memorie van toelichting) 
 

Vergaderverslag 



 

 

5 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen. – Verslag en toelichting.  

 

Raadslid M. Cl. Vandenbulcke leest een kort verslag voor. De opgelegde maxima zijn bijna 
bereikt, maar de stad is bezig met de uitvoering van een MER-onderzoek via een onafhankelijk 

bureau. De crematies beperken tot de inwoners van de aangesloten steden en gemeenten zou 
ook een oplossing kunnen zijn, maar dit vergt een statutenwijziging en dit duurt ook lang. 

 

Raadslid M. Vandemaele vraagt naar de ambitie van de stad, namelijk of de stad wil dat Psilon 
meer crematies zal uitvoeren. De stad wacht het MER-onderzoek af om hierover een 

standpunt in te nemen en dit zal steeds in overleg met Psilon en het actiecomité gebeuren. In 
dit verband verwijst raadslid P. Jolie naar het verslag van vorig jaar waarin er gesteld werd 

dat er technisch, een hogere capaciteit mogelijk is.  
Raadslid P. Jolie vraagt wanneer het MER-onderzoek is opgestart en waarom er zolang 

gewacht is door de stad. Dit is vrij recent en is pas door het College van Burgemeester en 

Schepenen goedgekeurd na onderhandelingen met het plaatselijke actiecomité.  
Raadslid M. Vandemaele informeert wanneer het onderzoek klaar zal zijn. Dit zal zo’n 6 

maanden duren. 
Raadslid P. Soens informeert naar de kostprijs van het onderzoek. De uitvoering van het 

onderzoek zal ongeveer €70.000 kosten. 

 
Raadslid P. Jolie vraagt naar de plannen voor een crematorium in Roeselare. Dit zal er naar 

alle waarschijnlijkheid niet komen.  
Raadslid A. Cnudde vraagt naar de reden. Dit heeft enerzijds te maken met de financiële 

situatie van de stad, maar anderzijds ook met het feit dat daar heel wat private 
begrafenisondernemers zelf geïnvesteerd hebben in het bouwen van aula’s voor 

uitvaartdiensten.  

 
Raadslid M. Vandemaele merkt ook op dat het auditorium voor bepaalde diensten te klein  

blijkt te zijn en vraagt of er naar een oplossing hiervoor wordt gezocht. De vraag stelt zich ook  
als deze diensten daar moeten plaatsvinden of dat er kan gekeken worden naar een andere  

locatie, zoals bijvoorbeeld een vrijgekomen kerk. Raadslid M. Cl. Vandenbulcke zal dit  

meenemen om te laten onderzoeken door Psilon, afhankelijk van het aantal diensten waarover  
het gaat. 

  
Raadslid M. Vandemaele vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de  

warmterecuperatie. Psilon is bezig met een onderzoek hiervoor en raadslid M. Cl.  

Vandenbulcke vraagt na of er daaromtrent een stand van zaken aan de gemeenteraadsleden  
kan worden gegeven. 

 
(Zie memorie van toelichting) 

 
6  Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-

Vlaanderen. – Buitengewone algemene vergadering 8 december 2015. Goedkeuren 

agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger. 
  

Geen bemerkingen.  
 

(Zie memorie van toelichting) 

 
7  VZW Sportplus – Vervanging van een bestuurder – Aanduiden vertegenwoordigers 

vanuit de gemeenteraad  
 

 Geen bemerkingen. 
 

(Zie memorie van toelichting) 

 



 

 

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

 

Geen bemerkingen. 
 

(Zie memorie van toelichting) 
 

9  Immobiliën (immo 2008/022) – Verkoop met biedingen van stadseigendom 

gelegen Casinoplein 10 met achterliggende parking te 8500 Kortrijk. - 
Goedkeuren. 

  
 Raadslid C. Depuydt merkt op dat de verkoop verlieslatend zal zijn. Dit hoeft niet het geval te 

zijn, is afhankelijk van de biedingen. Bovendien werd dit pand destijds ook aangekocht in 
2007 om VOKA in Kortrijk te houden. 

 

Raadslid P. Soens vraagt naar de aankoopprijs. De stad heeft destijds €1.865.217 betaald aan 
VOKA. De verkoop van de woning Koning Albertstraat nr. 27 bracht €300.000 op.  

  
(Zie memorie van toelichting) 

 

10 Magdalenazwembad – Concessie uitbating cafetaria. Gedeeltelijke wijziging eerder 
goedgekeurd lastenkohier - Goedkeuren 

 
Geen bemerkingen. 

 
(Zie memorie van toelichting) 

 

11  Gemeentelijke administratieve sancties – Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk - Goedkeuren 

 
 Raadslid C. Depuydt vraagt waarom het College van Burgemeester en Schepenen vervangen 

wordt door de Burgemeester in artikel 268ter §7. Deze vervanging werd doorgevoerd 

aangezien de openbare veiligheid, een bevoegdheid van de Burgemeester betreft. 
  

 Raadslid M. Vandemaele informeert of er ook zal aangeduid worden wanneer er sprake is van 
een hevige wind of storm. Net zoals in andere steden zal er overgegaan worden tot de fysieke 

afsluiting van de toegangswegen naar de parken. Dit was tot nu toe niet mogelijk door een 

gebrek aan een bepaling in de politieverordening. 
 

 Is reeds opgenomen in het bestaande parkreglement dat aan de ingang van ieder 
park is aangebracht. Een kopie hiervan treft u in bijlage bij dit verslag. En is nu 

afdwingbaar door opname in de politieverordening. 
  

 Raadslid P. Jolie vraagt waarom het College van Burgemeester en Schepenen overal 

vervangen wordt door de Burgemeester en de hoorzitting voor het verbod tot toegang dan 
wel weer door het College moet gebeuren. De vervanging van het College door de 

Burgemeester is enkel in artikel 268ter §7. Het verbod tot toegang tot de sportaccommodatie 
is een bevoegdheid van het College en ook de hoorzitting zal door het College moeten 

gebeuren. 

 
(Zie memorie van toelichting) 

 



 

 

12 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). 

 
Raadslid P. Jolie merkt op dat het hier enkel gaat over het servicepark en de ambulante  

activiteiten en vraagt naar de verkeersreglementering naar aanleiding van de rally. Dit maakt  
een bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen uit en gaat enkel over het  

grondgebied Kortrijk.  

 
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 19 oktober 

laatstleden, punt 50, de tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de 
rallywedstrijd ‘6 uren van Kortrijk’ (1 Inrichten servicepark, podium, 

hergroeperingszones en inplanting wagenpark – 2 De verkenningen op zaterdag 
21 november 2015 – 3 Verboden zones voetgangers – 4 Verkeersmaatregelen 

klassementsproeven) goedgekeurd. Een kopie van deze beslissing werd als bijlage 

bij dit verslag toegevoegd. 
 

(Zie memorie van toelichting) 
 

De notulist 

         N. Deprez  

         


