
 
 

 

Groep:  Tweede en Derde Raadscommissie 

Datum: 3 november 2015 

Uur: 19.00u – 19.45 u 

Plaats:  Oude Raadszaal 

Aanwezig: Ph. Roosen, raadslid – voorzitter 

 W. Maddens, K. Byttebier, P. De Coene, schepenen 

 M. Lemaitre, C. Matthieu, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. 

Allijns, H. Verduyn, L. Maddens, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, E. Brugman, F. 

Rodenbach, A. Vandendriessche, P. Lombaerts, raadsleden 

 Rik Desmet, expert 

 S. Tanghe, notulist 

Verontschuldigd: A. Weydts, B. Herrewyn, schepenen 

 K. Detavernier, M. Vandemaele, raadsleden 

Afwezig: A. Vandersteene, schepen 

 S. De Clerck, F. Verhenne, raadsleden  

Kopie: / 

Bijlagen: Bijlage – begrip hoofdzakelijk toelichting (bijlage aan nota 2015_GR_00215 

(agendapunt 14)) 

 

 

PUNT VAN ORDE:  

Raadslid Deseyn vraagt om geen raadscommissies te organiseren als drie schepenen niet aanwezig kunnen 

zijn, ongeacht of ze punten op de agenda hebben of niet. Hun verontschuldiging vormt een indicering 

betreffende de (niet-optimale) timing van de vergadering. 

 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

13 - 2015_GR_00214 - bouwdossier 2015/00417 - goedkeuren van de wegenis ifv. het woonproject 

'Zuidstraat' - Goedkeuren  

Korte toelichting door schepen Maddens. Er wordt daarbij benadrukt dat twee vergunde wooneenheden 

geschrapt werden n.a.v. de opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek. 

Raadslid Deseyn merkt op dat het openbaar onderzoek gevoerd werd tijdens de vakantie en dat dit niet 

altijd optimaal is. Niet alleen omwille van de grotere kans op afwezigheid van mensen, maar ook omwille 

van de verminderde capaciteit om informatieve vragen te beantwoorden. Is er een gedragslijn betreffende 

openbare onderzoeken in volle zomervakantie? 

Neen, er is geen gedragslijn beschikbaar daaromtrent. Anderzijds is er tevredenheid over het feit dat er nu 

ook een openbaar onderzoek voor een sociale huisvestingsmaatschappij in volle zomervakantie valt, zodat 

dit niet meer lijkt dat dit exclusief voorbehouden is voor commerciële promotoren. 

Het is bovendien niet mogelijk om alle openbare onderzoeken te verdagen of te verlengen tot na de 

vakantie. Er wordt geprobeerd om daar in gevoelige dossiers enigszins rekening mee te houden, maar de 

stad is ook gebonden aan wettelijke termijnen. 

Vergaderverslag 



Raadslid Matthieu vraagt of omwonenden van dergelijke projecten dan niet automatisch worden 

verwittigd?  

Aanpalende bewoners worden wel verwittigd, maar als zij met vakantie zijn, is daar weinig aan te doen. 

Ook een aangetekende zending biedt geen soelaas als ze niet afgehaald wordt. 

Raadslid Bral vraagt of het mogelijk is – gezien de problemen in de Siberie Reke betreffende illegaal 

grondverzet in het verleden – om die zijde van de projectzone te ontzien bij aan- en afvoer? 

Op heden zijn nog geen details bekend betreffende de werforganisatie. De leden van de Raad van Bestuur 

van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij worden bij deze opgeroepen om met deze 

insteek gepast rekening te houden, ongeacht hun hoedanigheid in de Raad van Bestuur of de manier 

waarop zij kennis nemen van deze oproep. 

(zie memorie van toelichting) 

14 - 2015_GR_00215 - Leegstandsheffing - Wijziging aan het reglement 'leegstandsheffing op gebouwen'. 

– Goedkeuren 

Korte toelichting door schepen Maddens. De nota bevat een verduidelijking over het onderscheid tussen 

gebouw en woning. 

Raadslid Santy vraagt naar bevestiging van zijn analyse dat het in essentie een poging is om discussies te 

vermijden. Of het toevoegen van ‘hoofdzakelijk’ niet tot nieuwe discussies zal leiden maar dan m.b.t. de 

invulling van hoofdzakelijk? Zou het niet beter zijn om een duidelijkere afbakening te hanteren? 

Raadslid Allijns vraagt of raadslid Santy een voorstel heeft? Waarop een negatief antwoord volgt.  

We vermoeden dat de toevoeging van ‘hoofdzakelijk’ wel degelijk de problemen zal oplossen en dat het 

behoud van discretionaire ruimte in de beoordeling moet blijven. 

Raadslid Vanhoenacker vraagt of gelijk welke bewoning voldoende is, dan wel of het moet gaan om een 

hoofdverblijfplaats. Kan het bijvoorbeeld ook gaan om studentenkamers?  

Raadslid Deseyn vult aan met de vraag of bewoning niet altijd de hoofdfunctie van een gebouw is als er in 

dat gebouw geen andere functies aanwezig zijn? 

Het voorstel werd geformuleerd door de administratie, op basis van reeds bekende cases. Dit voorstel stelt – 

omwille van de discretionaire ruimte – bovendien in staat om in de praktijk voor meer situaties tot een 

oplossing te komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de hoorzittingen. 

Raadslid Destoop merkt op dat er in e-decision een bijlage te vinden is met de naam ‘begrip hoofdzakelijk 

toelichting’ maar dat deze bijlage via e-decision niet geopend kan worden. 

Raadslid Deseyn suggereert om het punt uit te stellen tot alle stukken beschikbaar zijn. 

De niet te openen bijlage zal worden meegestuurd, als bijlage aan het verslag. 

(zie memorie van toelichting) 

15 - 2015_GR_00204 - Gaselwest - Verslag en toelichting 

Korte toelichting door raadslid Lombaerts. 

Raadslid Lemaitre vat als volgt samen: Dus private partner Electrabel wordt vervangen door een andere 

private partner? 

Ja dat klopt, want de enige partijen die hier interesse voor hebben, zijn grote pensioenfondsen aan wie 

vermoedelijk een aantrekkelijke return werd voorgespiegeld. 

 

Raadslid Lybeer vraagt bevestiging voor de conclusie: Er wordt dus een private partner aangetrokken, die 

zal leiden tot een vermindering van de positie van de lokale besturen, ten gunste van die private partner 



die bovendien een ruimere garantie krijgt m.b.t. zijn rendement en dus niet alleen meer kan wegen op het 

beleid maar tevens aan de haal gaat met de winst. Dit terwijl de return aan lokale besturen zal dalen, maar 

zij uiteindelijk wel op hun verantwoordelijkheid gewezen zullen worden als de kosten te hoog oplopen.  

De redenering klopt, maar er zijn niet alleen lusten voor de private partner, zij moeten ook het kapitaal 

inbrengen om de vooropgestelde investeringen te financieren. Dus het is iets te eenvoudig om te stellen dat 

alle lusten geprivatiseerd worden terwijl alle lasten publiek gemaakt worden. 

Raadslid Lemaitre stelt dat de billijke vergoeding eigenlijk een verkapte belasting is, die nu feitelijk 

verhoogd zal worden en vraagt zich af of het dan niet beter is om de belastingen te verhogen en de 

investeringen publiek te financieren. 

Eerdere ervaringen leren dat het financieel team vanuit de beschikbare scenario’s geopteerd zal hebben 

voor de meest rendabele oplossing, al is die misschien niet het meest gunstige voor de burger.  

(zie memorie van toelichting) 

16 - 2015_GR_00201 - 2015/784 - Raamovereenkomst aankoop technisch materiaal diverse 

stadsgebouwen. - Voorwaarden en wijze van gunnen 

Korte toelichting door schepen Byttebier 
Geen bemerkingen. 
 
(zie memorie van toelichting) 

17 - 2015_GR_00217 - De Energielening van het Vlaams Gewest. - Kandidaatstelling W13 voor optreden 

als energiehuis voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

Raadslid Lybeer vraagt of ‘particulier’ verduidelijkt kan worden. Gaat het om mensen uit de doelgroep of 

kan iedereen in principe een aanvraag doen? 

Bedoel je met iedereen, ook iedereen?  

Elke particulier – al dan niet behorende tot een doelgroep – zal gebruik kunnen maken van de energielening. 

De enige, die niet langer beroep kan doen op de energielening, zijn de organisaties met een sociaal 

oogmerk. Het onderscheid tussen mensen uit die doelgroep en andere ligt in het gehanteerde tarief, 

respectievelijk renteloos en met een lage rente. 

Raadslid Lybeer vraag waarom deze taak – uitbaten van een energiehuis – niet opgenomen wordt door de 

steden en gemeenten, vanuit hun woonbeleid? 

De huidige invulling vanuit een OCMW-vereniging zorgt voor een ruimer werkingsgebied dan een vorige 

invulling via een private organisatie, omdat nu wel het volledige arrondissement bediend zal worden. 

Raadslid Lybeer herneemt zijn vraag en verduidelijkt dat hij graag een antwoord had gekregen van de 

Schepen van wonen, waarom dit geen deel is van het stedelijke woonbeleid. 

Welk verschil zou dit kunnen maken? 

 

Raadslid Lybeer geeft aan dat het OCMW mogelijks rechter en partij zou kunnen zijn in bepaalde dossiers.  

Daaromtrent zijn veiligheden ingebouwd zoals een jaarlijks – niet vooraf aangekondigd – plafond. 

Bovendien nam het OCMW Kortrijk deze taak op zich in de overgangsperiode naar W13 en dat heeft al bij al 

goed gewerkt. 

Al heerst de overtuiging – weliswaar nog niet gestaafd door cijfers – dat er een onderbenutting van de 

mogelijkheden is door de groep van beschermde gebruikers. Anderzijds zijn in die groep zeer weinig mensen 

eigenaar en moet telkens een eigenaar-verhuurder overtuigd worden om de investeringen te doen.  

Raadslid Lybeer stelt dat het misschien ook wenselijk is om meer in te zetten op de mensen die zich in een 

net iets betere sociaal-economische positie bevinden dan de beschermde gebruikers, en dat hier de link 



met het OCMW misschien juist een extra drempel vormt. 

Er zijn inderdaad nog mogelijkheden om die doelgroep nog meer gebruik te laten maken, maar op vandaag 

wordt de situatie van alle mensen die in enige mate ondersteuning genieten via het OCMW – dus niet alleen 

leefloon maar ook aanvullende ondersteuning, sociale begeleiding, … - gescreend met het oog op het 

maximaliseren van hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden en -maatregelen.  

(zie memorie van toelichting) 

 18 - 2015_GR_00216 - Belnet - Samenwerkingsovereenkomst Zwevegem-Leiedal-Fluvia met het oog op 

kostendelende toegang internet en gebruik serverruimte - Goedkeuren. 

Korte toelichting door schepen De Coene. 

Geen bemerkingen. 

 

(zie memorie van toelichting) 

 

       

4/11/2015

X
S. Tanghe

Notulist

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


