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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de 
heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de 
heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

25 januari 2016 19:04 - De voorzitter opent de openbare zitting

25 januari 2016 19:06 - Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting

25 januari 2016 19:07 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

25 januari 2016 19:10 - Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 - 2016_GR_00029 - Samenstelling college van burgemeester en schepenen - Ontslag schepen - Aktename

1 2016_GR_00029 Samenstelling college van burgemeester 
en schepenen - Ontslag schepen - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 24 december 2012 werd de gezamenlijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen 
overhandigd aan de stadssecretaris. In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 werd door de 
voorzitter van de gemeenteraad vastgesteld dat deze voordrachtakte ontvankelijk is. Bijgevolg 
werden in diezelfde zitting de kandidaat-schepenen verkozen verklaard, waaronder mevrouw C. 
Waelkens.

Argumentatie
Met aangetekende brief, d.d. 8 december 2015 diende mevrouw C. Waelkens haar ontslag in als 
schepen bij de voorzitter van de gemeenteraad. Conform artikel 49 van het gemeentedecreet is het 
ontslag definitief na de ontvangst van die kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. De 
schepen blijft het mandaat uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd.

Conform artikel 50§1 van het gemeentedecreet wordt bij ontslag door een schepen tot de verkiezing 
van een opvolger overgegaan binnen de twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. 
De schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, 
ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een 
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werd verkozen.

Op 20 januari 2016 werd een akte ingediend waarbij mevrouw K. Detavernier voorgedragen wordt 
als schepen in vervanging van mevrouw C. Waelkens.
De voorzitter heeft vastgesteld dat deze akte ontvankelijk is. Bijgevolg is mevrouw K. Detavernier, die 
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een geval van onverenigbaarheid 
bevindt, verkozen verklaard.
Opdat het mandaat als schepen ook effectief kan uitgeoefend worden, dient betrokkene conform 
artikel 46§1 van het gemeentedecreet de eed af te leggen in de openbare vergadering van de 
gemeenteraad.
Mevrouw K. Detavernier gaat vervolgens over tot de eedaflegging in de handen van de 
burgemeester, waarvan de tekst luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw 
na te komen." Deze eedaflegging wordt opgenomen in een proces-verbaal van eedaflegging.

Juridische grond
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We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 44 
t.e.m. 50.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij tevens naar artikel 50 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw C. Waelkens als schepen.

Punt 2
Mevrouw Kelly Detavernier verkozen te verklaren als schepen in opvolging van mevrouw Catherine 
Waelkens.

Punt 3
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging.

Punt 4
De rangorde van de schepenen als volgt vast te stellen:
eerste schepen: R. Scherpereel
tweede schepen: W. Maddens
derde schepen: K. Detavernier
vierde schepen: B. Herrewyn
vijfde schepen: K. Byttebier
zesde schepen: A. Vandersteene
zevende schepen: A. Weydts
achtste schepen: P. De Coene

Bijlagen
 Ontslagbrief schepen C. Waelkens, d.d. 08.12.2015.pdf
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
 voordrachtsakte schepenen.pdf
 geloofsbrieven K Detavernier.pdf
 voordrachtakte K. Detavernier als schepen.pdf

2 - 2016_GR_00015 - OCMW - Einde mandaat OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger - Aktename

2 2016_GR_00015 OCMW - Einde mandaat OCMW-raadslid en 
eedaflegging opvolger - Aktename
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 Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden 
verkozen, waaronder de heer Johan Coulembier. Als opvolgers van de heer Johan coulembier werden 
verkozen: 1. Nic Cattebeke 2. Hans Dhondt 3. Frans Christiaens.
Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van zowel de werkende leden als de 
opvolgers onderzocht en goedgekeurd.

Argumentatie
Conform de voordrachtsakte en voormelde gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013 is de heer 
Johan Coulembier van rechtswege ontslagnemend op 01 januari 2016. De heer Nic Cattebeke is als 
eerste opvolger bereid om dit mandaat op te nemen.

De geloofsbrieven van de heer Nic Cattebeke werden conform artikel 16 §4 van het OCMW-decreet 
voorgelegd aan de voorzitter van de gemeenteraad, die ze onderzocht en goedgekeurd heeft.

Op 21 december 2015 heeft de heer Nic Cattebeke in handen van de voorzitter van de gemeenteraad 
en in aanwezigheid van de stadssecretaris de eed afgelegd. Er werd hiervan een proces-verbaal van 
eedaflegging opgemaakt.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 10, 16, 
17 en 26.

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.
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Punt 1
Akte te nemen van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van de heer Johan 
Coulembier als OCMW-raadslid en van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer Nic 
Cattebeke als OCMW-raadslid, in vervanging van de heer Johan Coulembier.

Bijlagen
 voordrachtsakte CD&amp;V.pdf
 geloofsbrieven Nic Cattebeke.pdf
 proces-verbaal van eedaflegging Nic Cattebeke.pdf
 gemeenteraadsbeslissing van 02.01.2013, punt 7.pdf

3 - 2016_GR_00002 - Immobiliën (2011/008) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (HEULE) - Disgracht om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

3 2016_GR_00002 Immobiliën (2011/008) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK (HEULE) - Disgracht om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24.04.2007 vergunning te 
verlenen aan de BVBA BATICAIL voor de bouw van 12 woningen, gelegen Disgracht te KORTRIJK-
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HEULE (stedenbouwkundige vergunning 2006/00896). In navolging van deze verleende vergunning 
werd in zitting van 18.02.2009 van het college van burgemeester en schepenen de vergunning tot het 
uitvoeren van weg- en rioleringswerken (stedenbouwkundige vergunning 2008/00562) verleend.

Bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunningen werd als voorwaarde gesteld dat de 
gronden die in het openbaar domein opgenomen dienen te worden kosteloos door de grondeigenaar 
aan de stad overgedragen dienen te worden. Er werd dan ook op 08.10.2009 een eenzijdige 
verbintenis tot kosteloze grondafstand door de grondeigenaar, de NV SEA COAST INVEST, 
onderschreven.

Argumentatie
De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 25.02.2015, opgemaakt door de BVBA JOS 
DUMOULIN. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische 
Stadsontwikkeling, team Planning en Openbaar Domein.

De over te dragen gronden betreffen:

 wegenis met een oppervlakte van 10a 23ca, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie C, deel van 
nummer 734 Y 6;

 groenzone met een oppervlakte van 10a 59 ca, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie C, 
nummer 734 S 4 en deel van 734 Y 6.

De grondeigenaar stelde notariskantoor De Baets & De Kock, gevestigd in de Gulden Vlieslaan 34a te 
8670 KOKSIJDE, aan om de akte tot kosteloze grondafstand op te maken. Op heden ligt een ontwerp 
van de akte tot kosteloze grondafstand voor. Het komt aan de gemeenteraad toe om de tekst van 
deze ontwerpakte goed te keuren.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid kan de akte tot kosteloze grondafstand door 
de notaris verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, 
zoals in bijlage, en het verlijden van deze akte.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 10 a 23 ca wegenis, 
kadastraal gekend 8e afdeling, sectie C, deel van nummer 734 Y 6 en 10 a 59 ca groenzone, 
kadastraal gekend 8e afdeling, sectie C, nummer 734 S 4 en deel van nummer 734 Y 6, gelegen in de 
Disgracht te KORTRIJK-HEULE, jegens de NV SEA COAST INVEST, om reden van openbaar nut, meer 
bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad. De ontwerpakte zal verleden 
worden na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van de toezichthoudende 
overheid.
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Bijlagen
 ontwerpakte_20160114115728.pdf
 stedenbouwkundige vergunning 200600896.pdf
 stedenbouwkundige vergunning 200800562.pdf
 eenzijdige verbintenis dd. 08.10.2009.pdf
 opmetingsplan.pdf
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4 - 2016_GR_00003 - Immobiliën (2011/011) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (MARKE ) - Cannaertstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

4 2016_GR_00003 Immobiliën (2011/011) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK (MARKE ) - Cannaertstraat om 
in te lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17.02.2004 een 
verkavelingsvergunning aan de NV KOCERAM voor het verkavelen van gronden, gelegen in de 
Cannaertstraat te KORTRIJK-MARKE, in 4 loten voor vrijstaande ééngezinswoningen (verkaveling VK 
906).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden die in 
het openbaar domein opgenomen dienen te worden, door de grondeigenaar kosteloos aan de stad 
overgedragen dienen te worden. In navolging van deze voorwaarde werd een eenzijdige verbintenis 
tot kosteloze grondafstand dd. 25.01.2006 door de NV KOCERAM onderschreven.

De verkaveling werd met verkavelingswijziging, verleend door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 12.02.2008, gewijzigd zodat de gronden in 6 (in plaats van 4) loten verkaveld 
kon worden.
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Bij het verlenen van de verkavelingswijzigingvergunning werd opnieuw als voorwaarde gesteld dat de 
gronden die in het openbaar domein opgenomen dienen te worden door de grondeigenaar aan de 
stad overgedragen dienen te worden. In navolging van deze voorwaarde werd een nieuwe eenzijdige 
verbintenis tot kosteloze grondafstand dd. 06.06.2008 door de NV KOCERAM onderschreven.

Argumentatie
Op het opmetingsplan dd. 16.06.2011, opgemaakt door BVBA JOS DUMOULIN, zijn de over te dragen 
gronden aangeduid. Het gaat om volgende gronden:

 een groenstrook met een oppervlakte 7a 79 ca,

 strook grond met wegenis met een oppervlakte van 6a 06 ca.

Deze twee stroken grond zijn samen kadastraal gekend 6e afdeling, sectie A, nummer 667X.

Het opmetingplan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijk en Economische Stadsontwikkeling, 
team Planning en openbaar Domein.

Gezien de NV KOCERAM de betrokken gronden inbracht in de NV KORAMIC REAL ESTATE is de NV 
KORAMIC REAL ESTATE de overdragende partij.

De akte gratis grondafstand werd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van 
niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden op 30.10.2015.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met deze akte tot gratis grondafstand en de 
opname van de gronden in het openbaar domein.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van 13a 85 ca grond (bestaande uit een groenstrook en 
wegenis), gelegen Cannaertstraat te MARKE, gekadastreerd 6e afdeling, sectie A, nummer 667x, 
jegens de NV KORAMIC REAL ESTATE om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te 
lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de voorwaarden, opgenomen in de akte 
gratis grondafstand verleden op 30.10.2015, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de 
dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen
 verkavelingsvergunning 17.02.2004.pdf
 eenzijdige verbintenis dd. 25.01.2006.pdf
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 wijziging verkavelingsvergunning 12.02.2008.pdf
 eenzijdige verbintenis dd. 06.06.2008.pdf
 opmetingsplan dd. 16.06.2011.pdf
 akte gratis grondafstand dd. 30.10.2015.pdf
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5 - 2016_GR_00004 - Immobiliën (2015/002) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (KOOIGEM) - Landweg om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

5 2016_GR_00004 Immobiliën (2015/002) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK (KOOIGEM) - Landweg om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 03.03.2010 vergunning te 
verlenen aan de NV HUYZENTRUYT (op heden NV GROEP HUYZENTRUYT), voor het verkavelen van 
grond gelegen in de Landweg te 8510 KORTRIJK-KOOIGEM, in 4 loten voor vrijstaande 
ééngezinswoningen (verkavelingsvergunning 1085, KOO 025).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden die in 
het openbaar domein dienen opgenomen te worden kosteloos door de grondeigenaar, NV 
IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ DANNEELS, aan de stad dienen overgedragen te worden. Er werd dan 
ook een eenzijdige verbintenis dd. 04.11.2010 door de NV IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ JOOST 
DANNEELS onderschreven.

Argumentatie
De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 02.12.2014, opgemaakt door de BVBA 
Landmeterskantoor VAN HEE. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en 
Economische Stadsontwikkeling, team Planning en Openbaar Domein.
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De over te dragen grond betreft een strook grond met een oppervlakte van 1 a 93 ca, kadastraal 
gekend 12e afdeling, sectie B, deel van nummer 45/02/C.

NV IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS, de grondeigenaar, en NV GROEP HUYZENTRUYT, 
eigenaar van de uitgevoerde  infrastructuurwerken, stelden notaris Liesbet Degroote, 
gevestigd Beneluxpark 13 te 8500 KORTRIJK, aan om de akte tot kosteloze grondafstand op te 
maken. Op heden ligt een ontwerp van de akte tot kosteloze grondafstand voor. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om de tekst van deze ontwerpakte goed te keuren.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid  kan de akte tot kosteloze grondafstand door 
de notaris verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, 
zoals in bijlage, en het verlijden van deze akte.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 1 a 93 ca, kadastraal 
gekend 12e afdeling, sectie B, deel van nummer 45/02/C, gelegen in de Landweg te KORTRIJK-
KOOIGEM, jegens de NV IMMOILIENMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS en NV GROEP HUYZENTRUYT, 
om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de 
stad. De ontwerpakte zal verleden worden na het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid.

Bijlagen
 ontwerpakte_20160114115446.pdf
 verkavelingsvergunning dd. 03.03.2010.pdf
 eenzijdige verbintenis dd. 04.11.2010.pdf
 opmetingsplan dd. 02.12.2014.pdf
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6 - 2016_GR_00005 - Immobiliën (2015/007) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK (AALBEKE) - Talpenhoekstraat/Brechtendale om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

6 2016_GR_00005 Immobiliën (2015/007) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK (AALBEKE) - 
Talpenhoekstraat/Brechtendale om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20.04.2004 vergunning te 
verlenen aan de NV GROEP HUYZENTRUYT voor het verkavelen van gronden gelegen aan de 
Talpenhoekstraat te KORTRIJK-AALBEKE in 26 loten (verkavelingsvergunning VK 900).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden die in 
het openbaar domein opgenomen dienten te worden kosteloos door de grondeigenaar aan de stad 
dienen overgedragen te worden. In navolging van deze voorwaarde werd een eenzijdige verbintenis 
dd. 25.06.2004 door de NV GROEP HUYZENTRUYT onderschreven.

Er diende zowel wegenis als een groenzone in het openbaar domein opgenomen te worden.

De wegenis werd reeds in het openbaar domein opgenomen bij akte dd. 18.09.2008 (goedkeuring 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting dd. 18.09.2009).



45/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Op heden wenst de grondeigenaar over te gaan tot de overdracht van de groenzone.

Argumentatie
De over te dragen groenzone is aangeduid op het plan dd. 03.04.2008, aangepast op 
19.10.2015, opgemaakt door de NV TOPOKOR. Dit plan werd goedgekeurd door de directie 
Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling, team Planning en Openbaar Domein.

De over te dragen grond betreft een groenzone van 5a 09 ca, kadastraal gekend 9e afdeling, sectie B, 
nummer 540 S.

NV HUKOR, de grondeigenaar en NV GROEP HUYZENTRUYT, eigenaar van de infrastructuurwerken, 
stelden notaris Liesbet Degroote, gevestigd te Beneluxpark 13 te 8500 KORTRIJK, aan om de akte tot 
kosteloze grondafstand op te maken. Op heden ligt een ontwerp van de akte tot kosteloze 
grondafstand voor. Het komt aan de gemeenteraad toe om de tekst van deze ontwerpakte goed te 
keuren.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid kan de akte tot kosteloze grondafstand door 
de notaris verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de 
ontwerpakte en het verlijden van deze akte.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 5a 09 ca groenzone, 
kadastraal gekend 9e afdeling, sectie B, nummer 540 S, gelegen in de Talpenhoekstraat/Brechtendale 
te KORTRIJK-AALBEKE, jegens de NV HUKOR en de NV GROEP HUYZENTRUYT, om reden van 
openbaar nut, meer bepaald om deze groenzone in te lijven in het openbaar domein van de stad. De 
ontwerpakte zal verleden worden na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van 
de toezichthoudende overheid.

Bijlagen
 ontwerpakte_20160114120253.pdf
 verkavelingsvergunning dd. 20.04.2004.pdf
 eenzijdige verbintenis dd 25.06.2004 .pdf
 overdrachtsplan dd. 03.04.2008 aangepast dd. 19.10.2015.pdf
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7 - 2016_GR_00014 - Immobiliën (immo 2015/014) - Onderhandse verkoop erfgoedhuis, deel van stadseigendom gelegen hoek O-L-Vrouwestraat met Guido Gezellestraat te Kortrijk. - Goedkeuren

7 2016_GR_00014 Immobiliën (immo 2015/014) - 
Onderhandse verkoop erfgoedhuis, deel 
van stadseigendom gelegen hoek O-L-
Vrouwestraat met Guido Gezellestraat te 
Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De eigenaar van de panden gelegen Onze-Lieve Vrouwestraat 39-41-43 en Handboogstraat 11 te 
Kortrijk, de NV Konvert Service, toonde interesse om het erfgoedhuis, deel uitmakend van het 
kadastraal perceel, 3de afdeling, sectie H, nr. 89/D, aan te kopen. De ambitie van de koper is om op 
deze plaats een exclusieve hotelaccommodatie in Zuid-West-Vlaanderen te realiseren. In het 
verlengde van de hotelaccommodatie in aanbouw in de panden die reeds eigendom zijn van de 
betrokkene, wil men in het stadseigendom, een (sterren)restaurant en hotelsuites creëren.

Er werd een schattingsverslag en opmetingsplan opgemaakt op 29 mei en 17 september 2015 door 
landmeter-expert T. Caesens. De andere aanpalende eigenaar, het OCMW Kortrijk, dat eigenaar is 
van de panden Handboogstraat 22 tot en met 30, liet op 14 oktober 2015 weten geen interesse te 
hebben in de aankoop van het stadseigendom.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 03 november 2015, punt 5, 
principieel, dit is onder voorbehoud van latere instemming door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de voorgestelde 
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onderhandse verkoop van 447m² grond met gebouw uit het kadastraal perceel Kortrijk, 3de afdeling, 
sectie H, nr.89/D, gekend "erfgoedhuis" aan de aanpalende eigenaar, de NV Konvert Service, voor de 
realisatie van een exclusieve hotelaccommodatie met behoud van de waardevolle historische panden 
en die door het semi-publieke karakter open blijven voor de bewoners en bezoekers van de stad 
Kortrijk.

Er werd een ontwerp van akte opgemaakt door notaris J.-C. Dewitte, notaris met standplaats te 
Kortrijk, en dit wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

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

Voor de kandidaat-koper maakt deze aankoop, een opportuniteit uit, aangezien zijn ambitie erin 
bestaat om de eigendommen gelegen op de hoek Onze-Lieve-Vrouwestraat, Guido Gezellestraat en 
Handboogstraat te herbestemmen tot een exclusieve hotelaccommodatie in Zuid-West-Vlaanderen. 
Deze is reeds in aanbouw in de panden Onze-Lieve-Vrouwestraat 39-41-43 en Handboogstraat 11. 
Ook in het "erfgoedhuis" zouden er suites komen en een sterrenrestaurant voor het hotel. Bij de 
opmaak van het ontwerp van akte werd ook aandacht opgebracht voor de aanpalende huurder 
(Rijksarchief) van de stad. Zo engageeert de koper zich om burenhinder te voorkomen, er werd ook 
voorzien in een toepassing van het ladderrecht (Het recht werd contractueel vastgelegd om in 
functie van onderhoudswerken het aangekochte eigendom -de tuin- te betreden).

Het samenvoegen van de panden tot 1 project waarin alle hotelvoorzieningen zoals keuken, 
restaurant, vergaderzalen, ontmoetingsruimtes, welness en kamers worden voorzien en het semi-
publieke karakter van dit project, zorgt er ook voor dat er verschillende panden in de best bewaarde 
straat van de historische stadskern van Kortrijk worden behouden en opengesteld blijven voor 
bewoners en bezoekers van de stad Kortrijk. Het project draagt bij tot de bevordering van de 
tewerkstelling, de lokale handel en de plaatselijke economie.

De kandidaat-koper is ook de grootste aanpalende partij. De andere aanpalende eigenaar, het 
OCMW Kortrijk, liet weten geen interesse te hebben in de aankoop van dit pand.

Deze transactie dient uiteraard ook het financieel belang van de stad met een verkoopprijs van 
€650.000, waarde zoals opgenomen in het schattingsverslag, en zorgt ervoor dat de totaliteit van het 
stadspatrimonium beheersbaar blijft, wat op zijn beurt een positieve weerslag heeft op de 
globale facilitaire kosten in hoofde van de stad.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €650.000

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

23 ja 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, C. Waelkens

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

2 neen-stemmen :  C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop aan de aanpalende eigenaar, de NV Konvert Service, 
van het erfgoedhuis, deel van het stadseigendom gelegen hoek Onze-Lieve-Vrouwestraat met Guido 
Gezellestraat te Kortrijk voor de realisatie van een exclusieve hotelaccommodatie en dit conform de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop opgemaakt door notaris J.-C. Dewitte, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Schattingsverslag.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Nota koper + eigendomsattest.pdf
 Geen interesse OCMW.pdf
 Beslissing CBS 03112015, punt 5.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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Catherine Waelkens

Bouwen, Milieu en Wonen

8 - 2016_GR_00006 - Algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2016 - Wijzigen Algemeen retributiereglement met onmiddellijke ingang - Goedkeuren

8 2016_GR_00006 Algemeen retributiereglement vanaf 1 
januari 2016 - Wijzigen Algemeen 
retributiereglement met onmiddellijke 
ingang - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van een betwisting van een factuur voor vastgoed wensen wij een aanpassing van 
het algemeen retributiereglement.

Daarbij werd geconstateerd dat er bij het punt ‘vastgoedinfo + stedenbouwkundig uittreksel’ de 
woorden ‘per perceel’ niet werden opgenomen.

 

Argumentatie
Als aanpassing ter verduidelijking en om mogelijke misverstanden te vermijden worden de woorden 
‘per perceel’ best opgenomen in het reglement.
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Het algemeen retributiereglement werd echter al voorgelegd in het CBS van 16/11/2015 en 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Daarom deze afzonderlijke aanpassing van 
het reglement.

  

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
Het punt 4.1. "Afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen in verband met bouwen" van 
het algemeen retributiereglement 2016 dat goedgekeurd wordt in de gemeenteraad van 14 
december 2015 ter verduidelijking als volgt aan te passen:

 

Vastgoedinfo

-        Vastgoedinfo + stedenbouwkundig uittreksel (per perceel):         100,00 EUR

Punt 2
Deze nota vormt een addendum aan het algemeen retributiereglement 2016.

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
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9 2016_GR_00019 Lokaal Toewijzingsreglement - Voorstel  
wijziging en uitbreiding lokaal 
toewijzingsreglement - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
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Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van 1 jaar werking van het lokaal toewijzingsreglement werden er 
evaluatiegesprekken gehouden met de participerende sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
organisaties omtrent de toepassing van het lokaal toewijzingsreglement. De opmerkingen kwamen 
aan bod voor verdere bespreking in het woonoverleg. Uiteindelijk kwam het tot een 
gemeenschappelijk gedragen voorstel tot een aantal wijzigingen en uitbreiding bij de kwetsbare 
doelgroepen met de doelgroep jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. En een uitbreiding van een 
afgebakend project kamerwonen voor jongeren en een afgebakend project in het kader van 
aangepaste woningbouw.

De aandacht die er gaat naar de doelgroep jongeren uit bijzondere jeugdzorg, heeft vooral te maken 
met de wijzingen in het kaderbesluit sociale huur van 4  december 2013, waardoor die doelgroep 
geen absolute voorrang meer heeft binnen het standaardregime van toewijzingen in de sociale huur.

Wijziging en aanvulling op bestaand lokaal toewijzingsreglement Kortrijk

SITUERING

1. 1.      Historiek opmaak lokaal toewijzingsreglement

De stad Kortrijk gaf in 2010 de opdracht aan de intercommunale Leiedal en het Welzijnsconsortium 
Zuid-West-Vlaanderen om een onderzoek te voeren naar de nood aan een lokaal 
toewijzingsreglement  voor het sociaal huurpatrimonium  van de stad.

De stad koos ervoor om de problematiek van toewijzen binnen de sociale huisvesting en de 
woonnoden van doelgroepen grondig te bekijken, via een breed onderzoek, waarbij een grote groep 
van woon- en welzijnsactoren individueel bevraagd werden. Namelijk : shm Goedkope Woning, shm 
Zuid-West-Vlaamse, shm Eigen Haard, shm Eigen Haard is Goud Waard, shm De  Leie, SVK De Poort, 
Vlaams Woningfonds, OCMW Kortrijk, CAW Piramide, CAW Stimulans ( ondertussen CAW Zuid-West-
Vlaanderen), Home Bethanie vzw,vzw Oranjehuis, De Branding, De Bolster, PZT Vesta en de Fender, 
vzw Den Achtkanter, Centrum Jongeren en  Gezinsbegeleiding, Groep Ubuntu.
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Op basis van dit onderzoek werd een lokaal toewijzingsreglement opgemaakt voor de doelgroepen: 
senioren ( met of zonder zorgbehoefte), kwetsbaren en personen binnen een tijdelijk 
tewerkstellingsinitiatief. Tevens werd er beslist om  de lokale binding te herformuleren.

Lokaal toewijzingsreglement zoals goedgekeurd door de minister op 28 maart 2013.

Korte samenvatting:

 Woningen op adres voorbehouden voor senioren (65+), volgens de grens binnen 
omzendbrief, namelijk maximum 1/3 van de kleine huurwoningen en maximum 1/4 van 
totaal woningpatrimonium)

 Afgebakend project Hoog Mosscher-Heerlyckheid (62 woningen) voor senioren met een 
zorgbehoefte ( +65 jaar)

 Personen binnen een activeringsprogramma, met een acute woonnood en gehuisvest in een 
tijdelijke woonvorm, kunnen oorspronkelijk puntenaantal behouden, binnen de 
woonnoodbepaling van het sociaal verhuurkantoor De Poort ( max 8 op jaarbasis)

 Afgebakende aangepaste woningbouw projecten De Nieuwe Lente en De Dam voor senioren 
( 55+) en kwetsbare medioren ( 40+). Telkens via alternerende toewijzing , 50 % senioren en 
50% kwetsbare medioren.

 Voorrang voor personen onder kwetsbare huishoudens (max 15) die in staat zijn om 
zelfstandig te wonen en met een engagement  voor begeleiding

 Lokale binding : de laatste 10 jaar , minstens 3 jaar in de gemeente Groot-Kortrijk wonen

1. 2.       wettelijk kader /wijzigingen voor doelgroepen

Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007)voor de toewijzing 
van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een gemeentelijk 
lokaal toewijzingsreglement.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het 
woonbeleid van 4 oktober 2013, BS 13 december 2013.  De MB’s waarvan sprake werden een laatste 
maal  gewijzigd en in lijn gebracht met de decretale wijzigingen  en wijzigingen aan het KSH door het 
Ministerieel Besluit van 2 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het 
woonbeleid BS 13/12/2013

Het lokaal toewijzingsreglement moet gelezen worden binnen dit gewijzigd  kader van het sociaal 
huurbesluit. De kandidaat huurders moeten steeds beantwoorden aan alle toelatingsvoorwaarden 
zoals in het sociaal huurbesluit gesteld.

Concreet houdt dit ondermeer in dat de doelgroep minderjarige jongeren uit de bijzondere jeugdzorg 
niet langer onder de absolute voorrang vallen bij toewijzing van een sociale woning. Bij de opmaak 
van het lokaal toewijzingsreglement Kortrijk werd met deze voorrangsregel rekening gehouden om 
die doelgroep niet op te nemen bij voorrang voor kwetsbare doelgroepen ( binnen de max 15 
toewijzingen per jaar).

TUSSENTIJDSE EVALUATIE EN GEVOLGD PROCES
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1. 1.      Tussentijdse evaluatie

Naar aanleiding van 1 jaar werking werden er evaluatiegesprekken gehouden met de participerende 
sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale organisaties omtrent de toepassing van het lokaal 
toewijzingsreglement. De opmerkingen kwamen aan bod in de verdere bespreking in de woontafels 
van stad Kortrijk, omtrent een wijzigingsvoorstel voor de kwetsbare doelgroepen en een uitbreiding 
van de afgebakende projecten , aangepaste woningbouw.

In het kader van behoud van puntenaantal voor 8 personen in een activeringsprogramma (tijdelijke 
tewerkstelling) werd er door het sociaal verhuurkantoor De Poort opgemerkt dat er hier nog meer 
actief gebruik kan gemaakt worden ,omdat het maximum aantal niet benut werd in het eerste jaar. 
Besluit was dat een woonbegeleider van het sociaal verhuurkantoor, dit mee ondersteunt bij de 
doorverwijzers en dat het aantal niet gewijzigd dient te worden.

Voor toewijzing kwetsbare doelgroepen is men  globaal gezien  tevreden vanuit de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en de sociale organisaties over de samenwerking omtrent de concrete 
toewijzingen en de gebruikte werkinstrumenten.

De samenwerking in uitvoering van de begeleidingscontracten , krijgt ook globaal een positieve 
evaluatie. Vooral omdat op die manier voor alle partijen duidelijk is wie , wat op zich neemt en 
verantwoordelijk voor is.

Gezamenlijk werd er ook geconcludeerd dat de aangeboden woningen vooral gezinswoningen zijn 
met 2 of 3 slaapkamers.  Er is een blijvende nood aan kleine woonentiteiten en aan zeer grote.

Sociale bouwmaatschappijen

Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen werden kanttekeningen gemaakt inzake weging, 
interpretatie, toewijzing binnen wettelijke toewijzingscriteria van het sociaal huurbesluit  en de 
absolute voorrangsregels inzake kwetsbare doelgroepen binnen het lokaal toewijzingsreglement. De 
moeilijkheid in het kader van interne mutaties , inzake renovatieprojecten. Voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Goedkope Woning gelden er door de vele renovatieprojecten, ook vele 
interne mutaties , wat in de praktijk zowat veroorzaakt dat er nog nauwelijks toewijzingen gebeuren.

Momenteel is er een werking vanuit het aanbod van woningen, vanwege de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. De vraag was of er i.f.v. timing, bereik van voorgestelde toewijzingen, 
niet andersom moet gewerkt worden vanuit de vraag naar specifieke woningen gerelateerd aan 
kandidaat huurders.

De welzijnsactoren doen de oefening in deze, om na te gaan of er afspraken kunnen gemaakt worden 
in de voorstellen van kandidaat huurders i.f. v. de rationele bezetting

Welzijnssector

Vanuit de welzijnssector is er de vaststelling dat het aanbod van woningen wat op zich laat wachten. 
Waardoor er na 1 jaar 7 woningen werden toegewezen, toch ver beneden  het vooropgestelde 
maximum van 15 toewijzingen. Er werden 3 woningen toegewezen vanuit de Zuid-West-Vlaamse, 2 
voor Eigen haard is goud waard en 2 voor de Goedkope woning.



73/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Wat clusters betreft, waren dit 2 woningen vanuit de gehandicaptensector, 2 vanuit psychiatrie en 3 
vanuit CAW-OCMW.

Vanuit de welzijnssector is er het voorstel om een wijziging te laten opnemen in het lokaal 
toewijzingsreglement , waardoor een vast aantal vooropgesteld zou worden, i.p.v. een maximum 
aantal.

De aangeboden woningen waren hoofdzakelijk gezinswoningen met 2 of 3 slaapkamers. Er zijn ook 
heel wat aanvragen voor alleenstaanden en een weliswaar beperkt aantal vragen, voor zeer grote 
woningen. Maar die niet kunnen ingelost worden noch op de private, noch in de sociale huurmarkt.

Een andere vraag vanuit de welzijnssector is of er afspraken kunnen gemaakt worden in het kader 
van basisvoorzieningen in de aangeboden woningen ( keuken, sanitair, verwarming)

Er is tevens een wijziging in het kaderbesluit aangaande de absolute voorrang voor  begeleid 
zelfstandig wonen vanuit de bijzondere jeugdzorg, die voorrang vervalt. 

1. 2.      Overzicht gevolgd proces

 Overleg met sociale organisaties in het kader van evaluatie Lokaal toewijzingsreglement 
voorjaar 2014

 Woontafel 17/06/2014

 Woontafel 08/07/2014

 Woontafel 24/10/2014

 Woontafel 25/06/2015 ( omtrent samenwerking versnelde toewijzing)

 Schepencollege 21/12/2015

 Gemeenteraad 13/01/2016

Bijlagen : nrs 1,2,3,4,5 en 6…

Argumentatie
Concreet voorstel tot wijziging bij kwetsbare groepen 

De gegeven opmerkingen bij evaluatie na 1 jaar werking door de sociale sector en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen , kwamen tevens op de agenda  bij de woontafelbijeenkomsten van 17 
juni , en 8 juli 2014 en 24 oktober 2014. Na grondige bespreking kwam er unanimiteit over een 
voorstel tot wijziging m.b.t. de inhoud rond voorrang voor kwetsbare groepen. 

we wilden ook samenwerking lokaal organiseren aangaande de versnelde toewijzing ( artikel 24) naar 
analogie van de samenwerking binnen het lokaal toewijzingsreglement  in het kader van voorrang 
voor kwetsbare groepen. Omdat er ook regionaal gesprekken waren in deze , werd er even gewacht 
om door te gaan met de lokale besprekingen. Uiteindelijk kwam er toch een lokale overeenkomst op 
de woontafel van  25 juni 2015 omtrent de versnelde toewijzing ( artikel 24) en beslisten we ook in 
het lokaal woonoverleg om dit in  te passen in  het lokaal toewijzingsreglement meer bepaald in de 
aantallen  voorrang voor kwetsbare groepen.
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Het voorstel tot wijziging bestaat erin dat we niet met een maximum aantal toewijzingen werken 
maar met een minimum  van 10 toewijzingen op jaarbasis, waarmee er rekening gehouden is met 
10% van het gemiddeld aantal toewijzingen van de voorbije 5 jaar. Voor de bepaling van dit aantal, 
wordt er rekening gehouden met een percentage van 10% van het gemiddeld aantal toewijzingen  
aan kandidaat- huurders , die nog geen woning van de desbetreffende sociale 
huisvestingsmaatschappij betrekken. Het is de bedoeling om te streven naar gemiddeld 15 per jaar 
en om effectief 45 toewijzingen te realiseren na 3 jaar. Behoudens specifieke omstandigheden die 
een uitzondering rechtvaardigen.

Binnen de 10% berekening zit ook de 5 % van de versnelde toewijzing voor de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard is Goud Waard en de Zuid-West-Vlaamse en de Goedkope 
Woning.

De sociale huisvestingsmaatschappijen betrokken in het lokaal toewijzingsreglement voorzien op 
geregelde tijdstippen , namelijk  om de 3 maandeln om woningen in te brengen, met een diversiteit 
in het woningaanbod.

Bij de doelgroep kwetsbare personen ,voorzien van uitbreiding voor jongeren uit de bijzondere 
jeugdzorg. Dit omdat de absolute voorrang voor deze doelgroep vervalt na de wijziging van het 
kaderbesluit sociale huur van 4 december 2013. Het gaat om jongeren die in begeleiding zijn in het 
kader van zelfstandig wonen bij bijzondere jeugdzorg, door vzw Oranjehuis, home Bethanie vzw en 
het Centrum voor Jongeren en Gezinsbegeleiding.

De verdeling van aantal toewijzingen voor de clusters sociale sector vervalt, we willen werken in 
onderlinge afstemming en prioritaire noden in consensus bepalen. Wel voorstel tot behouden van 
verdeelsleutel  voor het aanbieden van woningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor 
de Goedkope Woning 8 toewijzingen , voor de Zuid-West-Vlaamse 4 woningen en voor Eigen Haard is 
goud Waard 3 woningen.

Gewijzigd schema voorrang kwetsbare groepen  in bijlage nr 7

Concreet voorstel tot aanvulling project aanleunwoningen 65+ en voor fysiek gehandicapten in 
Aalbeke

In de deelgemeente Aalbeke realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard  is Goud 
Waard  13 aangepaste woningen in de nabijheid van het woonzorgcentrum De Weister.

Het is een  feit dat het aanbod van assistentiewoningen in de deelgemeenten zeer beperkt is  en de 
private initiatieven eveneens zeer beperkt zijn in de deelgemeenten voor senioren. Bovendien is er 
de wens van de senioren om zo lang mogelijk in de eigen buurt te kunnen blijven wonen en dit zeker 
in de landelijke deelgemeenten. Er is hier geen wijziging in sedert de opmaak van het lokaal 
toewijzingsreglement.  Ondertussen zijn er wel kleinere woonentiteiten bijgekomen , in die mate dat 
door opneming van dit project binnen het lokaal toewijzingsreglement,  de grenzen gesteld in de 
omzendbrief m.b.t. voorrang voor  senioren 65+  niet overschreden worden.

Het project ligt ruimtelijk ingebed in de directe omgeving van het woonzorgcentrum De Weister. De 
bewoners krijgen hierdoor de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening van het 
woonzorgcentrum en deel te nemen aan ontmoetingsmogelijkheden en  activiteitenaanbod van de 
lokale dienstencentrumwerking die doorgaat in de locaties van het woonzorgcentrum.
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Het concreet voorstel behelst dan ook opname van dit aangepaste woonproject De Weister in het 
lokaal toewijzingsreglement, grotendeels naar analogie van het project Pottelberg, wat al 
opgenomen is. De Weister, een project voor senioren 65+ met een zorgbehoefte en 
rolstoelgebruikers vanaf 18 jaar. Bestemd voor huishoudens, waarbij minstens 1 persoon  aan 
volgende criteria beantwoordt  ofwel rolstoelgebruiker vanaf 18 jaar , ofwel 65+ en een score O of A 
op de Katz schaal, een score van minstens 20 op de Bel- foto en nog voldoende regie kunnen voeren 
over het eigen leven om in hun woongelegenheid te kunnen verblijven zonder dat dit de eigen 
veiligheid of die van andere personen in gevaar brengt .

Aangevuld schema in bijlage  nr 8

Lijsten van kleine woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen in bijlage nr 9

Concreet voorstel tot aanvulling  kamerwonen Guldensporenlaan 5 voor jongeren 

Schema , aantal kandidaat huurders jongeren  bijlage nr 10

Schema , patrimonium van Sociaal verhuurkantoor De Poort bijlage nr 11

Voorstel om woning kamerwonen voor 4 personen te bestemmen voor jongeren die ingeschreven 
zijn in SVK De Poort te Kortrijk. Jongeren die in begeleiding zijn door een erkende dienst in begeleid 
zelfstandig wonen ( algemeen welzijnswerk)  of contextuele begeleiding in functie van autonoom 
wonen ( bijzondere jeugdbijstand)

Nood van deze doelgroep

Het is voor de jongeren die door deze diensten begeleid worden heel moeilijk om op de bestaande 
huurmarkt een plaatsje te vinden. Veelal zijn die jongeren studenten die vanuit Jongerenwelzijn een 
verblijfssubsidie van  per dag krijgen of vanuit het OCMW een leefloon van 833€ per maand 
ontvangen. Als er bij immokantoren aangeklopt wordt, krijgen deze jongeren steevast te horen dat 
hun maandinkomen minstens drie maal hoger dient te liggen dan de huur. Dit houdt in dat we 
spreken over maandelijkse huurprijzen van maximaal 277€. Bovendien verwijst men van uit 
immokantoren ook voortdurend naar een stabiele tewerkstelling als voorwaarde, iets , wat voor veel 
jongeren niet  opgaat. In de huidige immobiliënmarkt is er in deze prijsklasse echter niets te vinden, 
waardoor we ons bijna enkel kunnen toespitsen op studentenstudio’s. Deze studentenstudio’s 
hebben een tijdelijk karakter en lossen enkel de meest hoogdringende woonnood van het moment 
op.

We komen ook tot de vaststelling dat jongeren die in de minderjarigheid op zoek gaan naar een 
woning geen rechtsgeldige handtekening kunnen plaatsen. Veelal kiezen jongeren de optie 
autonoom wonen omdat er weinig tot geen andere mogelijkheden zijn. Er is zelden een context die 
borg kan of wil staan omwille van de (o.a. financiële) problematieken die zich soms reeds binnen de 
gezinnen voordoen.

Het stigma waar deze doelgroep als ‘steuntrekkende’ mee op huizenjacht trekt, maakt hun zoektocht 
niet makkelijker. Al te vaak worden deze jongeren gezien als probleemjongeren en worden allen over 
dezelfde kam geschoren. Jong, laag inkomen, niemand die borg tekent: daar kunnen enkel 
problemen uit voort vloeien.
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Deze jongeren komen niet zelden uit kansengroepen: alle reeds vermelde hindernissen worden soms 
gecombineerd met vooroordelen omwille van, hun huidskleur, religie, het feit dat ze in begeleiding 
zijn enz. Ook de jonge leeftijd is een terugkomend discriminatiepunt.

De problematiek van jonge asielzoekers, die n a hun periode in de LOI’s geen woonst vinden en 
daardoor noodgedwongen in de residentiele opvang terecht komen. Deze jongeren hebben vaak , 
een geringe hulpvraag maar vinden nog moeilijker  een andere woonst. Daarbij hebben ze nog vaak 
taalproblemen en eerder nood aan psychische hulp . De aanvragen stijgen bij  het CAW en men 
vreest dat deze vraag nog zal groeien in de toekomst, gezien de toename van vluchtelingen.  

De wijzigingen in het puntensysteem van het sociaal verhuurkantoor ,  ( sedert wijzigingen in 
kaderbesluit  van 4 december 2013 )hetwaardoor jongeren  in opvang , aangaande woonnood geen 
20 punten meer behelst , maar nog maar 17. Dit heeft tot gevolg dat de doorstroom naar woningen 
van het SVK, de laatste twee jaar , zo goed als nihil is.

Ook het prangende tekort in het algemeen aan goedkope woningen is een bijkomend probleem.  
Bijgevolg blijven jongeren langer dan noodzakelijk in begeleiding  binnen de residentiële 
opvangcentra, omdat er geen doorstroom mogelijk is  bij gebrek aan betaalbare huisvesting. Dit 
brengt ook met zich mee dat anderen niet de kans krijgen om gepaste hulp te krijgen , de toegang 
voor anderen wordt hierdoor belemmerd.

Sociaal Kamerwonen zou in deze een oplossing kunnen bieden. Ook al omdat er nog veel  verandert 
in het leven van jonge mensen. Het vinden van werk , een eventuele relatie , gezinsleven…  Het 
kamerwonen is ideaal als startpunt , in een meer zelfstandig wonen, betaalbaar voor een jongere 
alleen, een oefenmogelijkheid  in volledig zelfstandig wonen en  een opstap naar een eventuele 
andere woonst  in hun toekomst.

Begeleiding

Na overleg met de verschillende diensten hebben zijn er heel wat zaken die in elke begeleiding 
terugkomen:

 Minstens wekelijks gaat de begeleider op bezoek

 Er is budgetbegeleiding, soms budgetbeheer

 Er wordt vanuit de begeleiding psychosociale ondersteuning geboden

 Netwerk wordt, zowel privé als professioneel, uitgebreid

 Dagbesteding wordt opgevolgd en besproken

 Huishouden wordt georganiseerd, ondersteuning hierin wordt geboden

 Begeleiders bemiddelen in conflicten en sporen deze proactief op

 Ook (na) begeleiding bij gebrek aan alternatieve begeleidingen

Omvang van de doelgroep
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Rekening houdend met de afgelopen jaren en het aantal jongeren die momenteel in Kamerwonen in 
Kortrijk geïnteresseerd zijn, komen we vanuit de verschillende organisaties op een 30 tot 35 jongeren 
op jaarbasis die in dergelijke vorm van wonen geïnteresseerd zijn.

Verdeelsleutel momenteel:

Oranjehuis: 6 tot 8 jongeren

Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding: 6 jongeren

Bethanie: 5 jongeren

CAW Zuid West-Vlaanderen: 15 jongeren

Het betreft hier de goedkeuring voor voorgestelde wijziging en uitbreiding van het lokaal 
toewijzingsreglement na evaluatie van de werking van het huidig lokaal toewijzingsreglement en 
rekening houdende met de wijzigingen in het kaderbesluit sociale huur van 4 december 2013.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vanaf 1 janurari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit ( BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing 
van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een gemeentelijk 
lokaal toewijzingsreglement.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het 
woonbeleid van 4 oktober 2013,BS 13 december 2013. De MB’s waarvan sprake werden een laatste 
maal  gewijzigd  en in lijn gebracht met de decretale wijzigingen aan het KSH door het Ministerieel 
Besluit van 2 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid BS 
13/12/2013

Het lokaal toewijzingsreglement moet gelezen worden binnen dit gewijzigd kader van het sociaal 
huurbesluit. De kandidaat huurders moeten steeds beantwoorden aan alle toelatingsvoorwaarden 
zoals in het sociaal huurbesluit gesteld.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het voorstel tot wijziging en uitbreiding van het lokaal toewijzingsreglement Kortrijk zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
 Voorstel wijziging en uitbreiding lokaal toewijzingsreglement.pdf
 Wijziging en aanvulling op bestaand lokaal toewijzingsreglement Kortrijk.docx
 20140617 Woontafel verslag.docx
 20140708 Woontafel verslag.docx
 20141024 Woontafel verslag.docx
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10 2016_GR_00020 Reglement  - Reglement voor de plaatsing 
van gratis rookmelders in Kortrijk - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het Plan Nieuw Kortrijk neemt de Stad Kortrijk het engagement om de stad betaalbaar en 
kwaliteitsvol te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter. Renovaties 
die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen ondersteuning 
met gerichte premies.

De stad beschikt over 2000 rookmelders om te plaatsen op Kortrijks grondgebied. Deze actie kadert 
binnen dit engagement.

Argumentatie
De voorwaarden voor de plaatsing van deze rookmelders zijn opgenomen in voorliggend reglement.

Doelstelling is om de meest kwetsbare doelgroep te beschermen. Woningen waar een energiescan 
wordt uitgevoerd, komen sowieso in aanmerking voor rookmelders.

Zowel huurders als eigenaar-bewoners komen in aanmerking. Op die manier worden huurders 
beschermd als de verhuurder het nalaat de woning te voorzien van rookmelders. 
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Woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking. De sociale 
huisvestingsmaatschappijen hangen stelselmatig rookmelders in hun woningen volgens de 
rookmelderplicht.

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
Het reglement voor de plaasting van rookmelders in Kortrijk, zoals opgenomen in bijlage, goed te 
keuren.

Bijlagen
 subsidiereglement rookdetectoren januari 2016-1.pdf
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11 2016_GR_00021 bouwdossier 2015/00674 - goedkeuren 
van de zaak van de wegen betreffende de 
aanleg van de nieuwe buurtwegen ter 
hoogte van de transportzone LAR-zuid - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

Jos Dumoulin Group heeft in opdracht van bvba Global Development Solutions het grondplan 
ontworpen toestand opgemaakt met aanduiding van de rooilijn en de typedwarsprofielen voor de 
aanleg van de sentiers ter hoogte van de te ontwikkelen transportzone LAR-zuid. Op de plannen is de 
volledige omgevingsaanleg van de site (informatief) aangeduid, evenals de rooilijn en de 
dwarsdoorsnedes van de wegenis (buurtwegen).

De werken betreffen het aanleggen van nieuwe infrastructuur binnen de eerder goedgekeurde 
tracéwijziging van de buurtwegen ter hoogte van de transportzone LAR-zuid. Het project bevindt zich 
deels op het grondgebied van de stad Kortrijk, deels op het grondgebied van de stad Menen. 

De werken maken deel uit van een groter geheel, met name de inrichting en uitrustingswerken voor 
de ontwikkeling van het specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport LAR-zuid en het bouwen 
van een distributiecentrum voor de groep Van Marcke op het oostelijke deel van de site. Deze 
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werken vormen het onderwerp van een vergunningsaanvraag volgens de reguliere procedure 
(dossier 2015/00595). Het college heeft op 14 december 2015 deze vergunning verleend. Enkel de 
aanleg van de verlegde buurtwegen maakt deel uit van de vergunningsaanvraag volgens de 
bijzondere procedure. Voorliggende gemeenteraadsbeslissing kadert binnen deze aanvraag volgens 
de bijzondere procedure (dossier 2015/00674).

De verlegde buurtwegen situeren zich in het uiterste zuiden van het projectgebied. De aanleg van de 
buurtwegen omvat verschillende deelaspecten:

 Sentier nr. 29: het nieuwe tracé van Sentier nr. 29 is gelegen tussen de Triloystraat en de 
Meersweg op grondgebied Menen. De sentier wordt uitgerust met een betonnen pad van 
3m breed.

 Sentier nr. 62: in het verlengde van Sentier nr. 29 is het nieuwe tracé van Sentier nr. 62 
gelegen langs de oostkant van de Paalbeek/Rekkembeek tussen de Meersweg en de 
Brumierstraat op het grondgebied van de stad Kortrijk. De sentier wordt uitgerust met een 
betonnen pad van 1,5m breed.

 Sentier nr. 52: het nieuwe tracé van Sentier nr. 52 verbindt Sentier nr. 62 met de 
Brumierstraat op het grondgebied van de stad Kortrijk. De sentier wordt uitgerust met een 
pad in halfverharding (steenslag) van 1,2m breed.

De bouwplaats: 

Het ruime terrein LAR-zuid is een terrein met een oppervlakte van meer dan 30ha. Het is noordoost-
zuidwest georiënteerd en eerder langwerpig van vorm, met een zuidelijke uitloper. De site bevindt 
zich op het grondgebied van twee steden. De oostelijke helft situeert zich in Kortrijk (Aalbeke), de 
westelijke helft in Menen (Rekkem). Langs noordelijke zijde wordt het projectgebied begrensd door 
de E17, langs oostelijke zijde door de spoorlijn Kortrijk-Mons, langs westelijke zijde door de 
Triloystraat en aan de zuidzijde door een openruimtegebied dat zich uitstrekt tot Moeskroen.

De site is gekend onder de naam ‘LAR-zuid’, aangezien het grootste deel van het projectgebied onder 
die naam werd opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ – deelplan 2 ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport 
“LAR-zuid”’ (BVR 20 januari 2006).

De gronden zijn momenteel grotendeels in agrarisch gebruik. Op de site bevinden zich een hoeve ter 
hoogte van Meersweg 1 en Brumierstraat 2 en een alleenstaand gebouw langs de Rekkembeek. De 
hoeve aan de Brumierstraat is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

De Paalbeek/Rekkembeek (onbevaarbare waterloop van 2e categorie) doorkruist de site vanuit het 
zuiden naar de noordwestelijke hoek van het projectgebied. Deze beek vormt de grens tussen 
Kortrijk en Menen. Vanuit de zuidwestelijke hoek van het projectgebied richting 
Paalbeek/Rekkembeek loopt een tweede onbevaarbare waterloop van 3e categorie.

Het terrein is hellend en heeft een uitgesproken reliëf. Het hoogstgelegen punt situeert zich in de 
zuidwestelijke hoek van het terrein (37,97m) aan de Triloystraat. Het terrein helt af van de 
Triloystraat in de richting van de Rekkembeek (ongeveer 25 à 26m), waarna het terrein weer oploopt 
richting spoorwegberm (ongeveer 35m).
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Enkele percelen binnen het projectgebied zijn bebost. Het gaat om een perceel centraal noordelijk in 
het projectgebied en een terrein in het zuidoosten van het projectgebied, beiden op grondgebied 
Kortrijk.

Boven het terrein loopt een hoogspanningslijn die het terrein op grondgebied Menen van noord naar 
zuid doorkruist. Van oost naar west loopt een Fluxys-leiding onder het terrein.

Ter hoogte van het projectgebied bevinden zich een aantal buurtwegen/voetwegen, meer bepaald 
Chemin nr. 3, Chemin nr. 4, Sentier nr. 52, Sentier nr. 62 en Sentier nr. 29. In de huidige situatie 
doorkruisen de voetwegen het gebied. Deze worden verlegd naar het uiterste zuiden van het 
projectgebied. De juridische procedure voor het afschaffen of wijzigen van de buurtwegen werd 
reeds doorlopen (zie historiek).

 

De omgeving: 

De transportzone ligt in de directe nabijheid van het reeds bestaande bedrijventerrein LAR dat 
gelegen is ten noorden van de E17. De verbinding tussen beide bedrijventerreinen wordt gevormd 
door de Triloystraat via de brug over de E17. Het bedrijventerrein LAR is beeldbepalend vanuit het 
projectgebied, temeer doordat geen groenbuffer voorzien is tussen de LAR en het landschap zuidelijk 
van de E17.

Het gebied ten zuiden van de E17 heeft een open en landelijk karakter, met verspreide of geclusterde 
bebouwing, voornamelijk met residentiële of agrarische functies. Het gebied kan omschreven 
worden als een verkamerd landschap omwille van het reliëf, de kleine landschapselementen, de 
(beperkte) verspreide bebouwing, de spoorlijn e.d.m. Ten zuidwesten van LAR-zuid, palend aan de 
Triloystraat, is er een wooncluster. Ten zuidoosten, palend aan de spoorweg, bevindt zich een deels 
bebost gebied met recreatief medegebruik. Ten oosten van het projectgebied bevindt zich een open 
landschap westelijk van de kern van Aalbeke dat eveneens gekenmerkt wordt door een uitgesproken 
reliëf. Dit open landschap is van het projectgebied gescheiden door de spoorweg, die zich op een 
talud bevindt.

 

Ligging volgens bestemmingsplannen en andere gegevens:

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ – deelplan 2 
‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport “LAR-zuid”’ (BVR 20 januari 2006)

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leievallei’ – deelplan 4 ‘omgeving LAR-zuid’ (BVR 7 november 
2008)

Provinciaal RUP solitaire vakantiewoningen - interfluvium (definitieve vaststelling 25 juni 2015).

Een klein deel van het projectgebied op grondgebied Menen is gelegen binnen het agrarisch gebied 
volgens het gewestplan Kortrijk (KB 4 november 1977).

Art. 11.4.1 - Agrarische gebieden.
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De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter 
of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een 
woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied 
met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van 
uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 bis van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw en bosgebieden.

Aangezien deze bestemming enkel geldt op grondgebied van de stad Menen, is deze niet relevant 
voor de beoordeling van het project op grondgebied Kortrijk.

 

Openbaar onderzoek:

Verloop van het 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. De stad Kortrijk maakte het openbaar onderzoek ook bekend via haar 
website.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 28.10.2015 tot en met 26.11.2015.

 

Reacties op het openbaar onderzoek

De stad Kortrijk heeft naar aanleiding van het openbaar onderzoek één bezwaarschrift ontvangen dat 
ondertekend werd door in totaal 80 personen. Het bezwaarschrift werd tijdig ingediend en is 
ontvankelijk.

 

Beoordeling van de reacties op het openbaar onderzoek

In het bezwaarschrift wordt gesteld dat de realisatie van het distributiecentrum LAR-zuid een negatief 
effect heeft op de woonkwaliteit en de leefbaarheid in de omgeving van de Brumierstraat. 

Voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op de aanleg van de nieuwe infrastructuur binnen de 
tracéwijziging van de buurtwegen ter hoogte van de transportzone LAR-zuid. De realisatie van de 
transportzone LAR-zuid en de bouw van het distributiecentrum van de Groep Van Marcke vormen 
het voorwerp van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning volgens de reguliere procedure 
(dossier 2015/00595).  Bij de beoordeling van de bezwaren die ingediend werden tijdens het 
openbaar onderzoek van dat dossier werd uitgebreid ingegaan op de effecten van het project op de 
woonkwaliteit en de leefbaarheid in de omgeving.
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Het bezwaar is ongegrond aangezien het geen betrekking heeft op het onderwerp van voorliggende 
aanvraag.

 

De bezwaarindieners stellen dat de aanleg van de sentiers te aanzien is als een bijkomende 
ontsluiting van de transportzone LAR-zuid en daarom strijdig met het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de trage wegen die zich deels in de bufferstrook situeren van 
belang zijn voor het tragewegennetwerk en bijdragen tot een kwalitatief en sluitend netwerk voor 
wandelaars en fietsers. Dit standpunt is in het kader van de buurtwegenprocedure door alle 
overheden – ook in beroep – bevestigd. 

De trage verbindingen respecteren zowel de stedenbouwkundige voorschriften als de 
toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (p. 33 en verder). Die bevatten 
hieromtrent een aantal bepalingen. Zo bepaalt artikel 2, §2.4 van de stedenbouwkundige 
voorschriften dat

“Er […] één ontsluiting voor het plangebied [wordt] voorzien: via de bestaande Triloystraat. De 
interne wegenis sluit aan op deze weg.”

In de toelichting bij dit voorschrift wordt verduidelijkt dat

“Het terrein wordt ontsloten via de Triloystraat die de relatie legt met de LAR ten noorden van de 
E17. Er worden verkeerstechnische maatregelen genomen om te verhinderen dat toegang kan 
worden gekomen tot LAR-zuid en noord via de woonstraat, Triloystraat; dit kan bijvoorbeeld door de 
aanleg van een vrachtwagensluis.”

Deze bepalingen beogen duidelijk het beperken van de hinder die het gevolg is van het autoverkeer – 
en van het vrachtverkeer in het bijzonder – dat de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ zal genereren. 
Het woord ‘ontsluiting’ verwijst hier onmiskenbaar naar gemotoriseerd verkeer en hangt samen met 
haar functionele betekenis in relatie tot de bestemming ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
transport’. Deze bepalingen sluiten op zich geen bijkomende toegangen tot het bedrijventerrein uit 
voor voetgangers en fietsers. Die toegangen zijn louter dienstig voor werknemers die met de fiets 
naar de bedrijven op de geplande transportzone zullen komen. Om dit duurzaam verplaatsingsgedrag 
te stimuleren, is het essentieel dat de ‘omrijfactor’ voor fietsers zo klein mogelijk wordt gehouden. 
Vanuit die optiek is het bijvoorbeeld wenselijk om de onderdoorgang onder de spoorlijn Moeskroen-
Kortrijk aan de Brumierstraat te behouden voor fietsers met de geplande transportzone als 
eindbestemming. Dat geldt ook voor de doorsteek in het verlengde van de Meersweg.

De stad vindt het om deze redenen wenselijk om voor zachte weggebruikers deze twee toegangen 
tot het bedrijventerrein te behouden. De Triloystraat blijft de enige ontsluitingsweg in de strikte zin 
van het woord, met name voor het auto- en vrachtverkeer met als herkomst of bestemming de 
geplande transportzone ‘LAR-zuid’.

Om eventueel ongewenst gebruik van de trage wegen tegen te gaan, heeft de stad in het kader van 
de buurtwegenprocedure het flankerend beleid vastgelegd in een overeenkomst met de 
ontwikkelaar van de transportzone. 
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Het bezwaar is ongegrond.

 

De bezwaarindieners stellen dat de landschapsprofielen niet correct zijn weergegeven. De nieuwe 
bomen hebben immers geen hoogte van 15m, het duurt 40 à 50 jaar vooraleer dergelijke hoogtes 
bereikt worden. Bovendien betreffen dit dominante hoogtes, de te verwachten hoogtes zijn lager.

Voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op de aanleg van de nieuwe infrastructuur binnen de 
tracéwijziging van de buurtwegen ter hoogte van het bedrijventerrein LAR-zuid. De realisatie van de 
transportzone LAR-zuid en de bouw van het distributiecentrum van de Groep Van Marcke vormen 
het voorwerp van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning volgens de reguliere procedure 
(dossier 2015/00595).  De realisatie van de groenbuffer is onmiskenbaar gelinkt aan de ontwikkeling 
van de transportzone. Deze maakt dan ook deel uit van het dossier dat ingediend werd volgens de 
reguliere procedure. Bij de beoordeling van de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar 
onderzoek van dat dossier werd uitgebreid ingegaan op de groenbuffer. 

Het bezwaar is ongegrond aangezien het geen betrekking heeft op het onderwerp van voorliggende 
aanvraag.

 

In het bezwaarschrift wordt gesteld dat het uitvoeren van de geplande werken schadelijke effecten 
kan hebben voor zowel mens als omgeving, gelet op de bodemverontreiniging met Chroom en 
Chroom(VI) ter hoogte van het projectgebied LAR-zuid.

Het aanpakken van de – reële of vermeende – Chroomverontreiniging in het projectgebied wordt 
geregeld via de sectorale regelgeving ter zake en vereist geen bijkomende maatregelen op niveau 
van de milieu- of stedenbouwkundige vergunningen.

Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het zgn. 
Bodemdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het zgn. Vlarebo) bieden 
voldoende garanties op het wegwerken van de problematiek en op het tegengaan van verdere 
verspreiding ervan. De realisatie van LAR-zuid gaat gepaard met grondverzet waardoor een technisch 
verslag wordt opgemaakt waarbij de verontreiniging verder in kaart wordt gebracht en waarbij 
maatregelen zullen worden genomen om dit op te lossen. 

Het college begrijpt de bezorgdheid van de omwonenden maar is van mening dat de realisatie van 
LAR-zuid omwille van onder meer het grondverzet dat nodig is, in combinatie met de verplichtingen 
die voortkomen uit het Bodemdecreet en het Vlarebo, bijdraagt tot een oplossing voor het probleem 
door tot het volledig in kaart brengen, indammen en mogelijks ook wegwerken van de gevolgen van 
de historische verontreiniging van de omgeving van LAR-zuid. Precies omwille van de geplande 
ontwikkeling wordt de vervuiling in kaart gebracht en zal er – mocht dat nodig blijken – overgegaan 
worden tot sanering van het gebied. 

Het bezwaar is ongegrond door de directe werking van het Bodemdecreet en het Vlarebo.
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Adviezen:

 

Het advies van het team Planning & Openbaar Domein met datum 24.11.2015 en referentie 2015-
0604 is gunstig.

Argumentatie
Argumentatie

De werken betreffen het aanleggen van nieuwe infrastructuur binnen de tracéwijziging van de 
buurtwegen ter hoogte van het bedrijventerrein LAR-zuid in Kortrijk en Menen en het daarbij 
horende flankerend beleid. Het gaat hierbij meer concreet over de Sentier nr. 29, Sentier nr. 62 en 
Sentier nr. 52.

De tracéwijziging van de buurtwegen maakt een optimale ontwikkeling van de geplande 
transportzone LAR-zuid mogelijk, zonder daarbij de kwaliteit van het tragewegennetwerk aan te 
tasten. De aan te leggen sentiers spelen een rol in zowel het functioneel als het recreatief 
tragewegennetwerk.

Verschillende buurt- en voetwegen in en rond het projectgebied zijn doorheen de tijd gedeeltelijk of 
geheel ontoegankelijk of onzichtbaar geworden. Die tracés zijn echter wel opgenomen in de ‘atlas 
der buurtwegen’ en genieten dus een bijzondere juridische bescherming. Door het verleggen van de 
buurtwegen wordt het deels verdwenen netwerk hersteld en wordt de aansluiting op het 
voetgangers- en fietsersnetwerk in de geplande transportzone LAR-zuid verzekerd. Het 
tragewegennetwerk wordt na de tracéwijzigingen opnieuw sluitend gemaakt.

 

Historiek en eerdere beslissingen:

Verder zijn de volgende zaken relevant voor de historiek van het ruimere project:

 Op en rond de geplande transportzone zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd of 
voorzien aan de buurt- en voetwegen. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft 
op 16 juli 2015 het voorstel van de gemeenteraden van Kortrijk en Menen hierover 
goedgekeurd. Tegen deze beslissing zijn twee beroepen ingesteld. Eén beroep was 
onontvankelijk en werd ingetrokken door de verzoekers. Het andere beroep is op 29 oktober 
2015 door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw mevrouw Joke 
Schauvliege verworpen omdat het ongegrond was. Het besluit van de deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen van 16 juli 2015 werd bevestigd.

 In het kader van de buurtwegenprocedure zijn overeenkomsten gesloten tussen de stad 
Kortrijk, de stad Menen en de ontwikkelaar van de transportzone, onder meer om tegemoet 
te komen aan een aantal bezorgdheden uit de omgeving van de geplande transportzone. 

 Eind 2014 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Kortrijk en de 
ontwikkelaar met het oog op het behouden van het evenwicht tussen de open ruimte, 
natuur en ruimte voor bedrijvigheid op stadsniveau. De stad Menen sloot een gelijkaardige 
overeenkomst af, evenwel met andere doelstellingen.
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 In de zomer van 2014 is een akkoord afgesloten tussen de ontwikkelaar van de 
transportzone, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaams minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw mevrouw Joke Schauvliege met betrekking tot de ontbossing op de 
geplande transportzone.

 In de zomer van 2012 heeft een uitspraak van het Hof van Beroep te Gent een einde gemaakt 
aan de procedureslag van omwonenden tegen de herbestemming van de gronden in functie 
van de transportzone LAR-zuid. Hiertegen is geen cassatieberoep meer ingesteld.

 Op 7 november 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ definitief vastgesteld. Eén van de deelplannen 
hiervan grenst direct aan de geplande transportzone. De aanvraag die voorligt is deels 
binnen de contouren van dat plan gelegen.

 De beslissing van de Vlaamse Regering over LAR-zuid werd gevolgd door een 
alternatievenonderzoek dat werd afgerond in het voorjaar van 2007. Uit dat onderzoek werd 
geconcludeerd dat er de alternatieven voor LAR-zuid niet significant beter scoorden dan de 
eerder besliste locatie LAR-zuid.

 Op 20 januari 2006 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ definitief vastgesteld. De bestemming van het 
deelplan LAR-zuid is in de zomer van 2007 in werking getreden. Die beslissing is de basis voor 
het project dat voorligt.

 

Inplanting

De nieuwe Sentier nr. 29 sluit aan op de Triloystraat (grondgebied Menen) en situeert zich op 5m à 
1,5m van de zuidelijke grens van het projectgebied LAR-zuid. Ongeveer halfweg het bedrijventerrein 
takt Sentier nr. 29 af naar het zuiden en loopt verder via het oorspronkelijke tracé van de Meersweg. 
In het verlengde van de verlegde buurtweg Sentier nr. 29 wordt een brugje aangelegd over de 
verlegde Paalbeek/Rekkembeek, waarna het pad verderloopt als Sentier nr. 62, tot op het punt dat 
ook deze aftakt in zuidelijke richting en verderloopt als Sentier nr. 62 richting Brumierstraat. In het 
verlengde van de verlegde Sentier nr. 62 loopt het pad verder als Sentier nr. 52, tot op het punt dat 
ook deze buurtweg aftakt in zuidelijke richting tot aan de Brumierstraat.

De verlegde Sentier nr. 29, nr. 62 en nr. 52 worden dus op één as gelegd, nabij de zuidelijke grens 
van het projectgebied.

De tracéwijziging van de buurtwegen gebeurt zodanig dat fietsers en wandelaars die het 
bedrijventerrein niet als bestemming hebben, omgeleid worden via de nieuw aan te leggen trage 
weg (buurtweg) ten zuiden van het terrein.

Het fietspad/wandelpad wordt aangelegd ten zuiden van de 8m hoge berm, binnen de groenbuffer 
die het bedrijventerrein afschermt van het zuidelijk gelegen landschap. Door het fietspad in de 
bufferstrook aan te leggen, blijft het fiets- en voetgangersverkeer volledig gescheiden van het 
gemotoriseerd verkeer op het bedrijventerrein. De breedte van de groenbuffer wordt vergroot met 
de breedte van het fietspad/wandelpad, zodat een minimale bufferbreedte van 30m gegarandeerd 
wordt. De ligging ten zuiden van de berm heeft als voordeel  dat de belevingswaarde voor de 
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toekomstige gebruikers van de trage wegen een stuk waardevoller is wanneer de wegen zich op de 
scheiding tussen een massieve groene bufferstrook en de open ruimte situeren, dan wanneer de 
wegen onmiddellijk zouden palen aan de bedrijfskavels op de geplande transportzone.

 

Mobiliteit:

Het tragewegennetwerk vormt een belangrijke sterkte van de open ruimte tussen Aalbeke, Lauwe, 
Moeskroen, Rekkem en de bestaande transportzone LAR. Het is daarom cruciaal dat die kwaliteit bij 
de geplande realisatie van de transportzone LAR-zuid bewaard blijft in functie van onder meer het 
recreatief gebruik door onder andere mountainbikers, fietsers en wandelaars. Een aanpassing van de 
tracés is nodig om het terrein optimaal te kunnen ontwikkelen. De aanpassingen aan het netwerk 
zorgen voor een goede bereikbaarheid van de volledige transportzone voor voetgangers en 
werknemers die met de fiets naar het werk komen en garanderen een goede verbinding met de 
ruimere omgeving.

De drie verbindingen tussen de Brumierstraat en de bufferstrook – de Meersweg (Sentier nr. 29), 
Sentier nr. 62 langs de Rekkembeek en Sentier nr. 52 –nemen elk een andere functie op.

De Meersweg zal van deze drie verbindingen de belangrijkste zijn en blijven; deze weg sluit via het 
nieuwe tracé van Sentier nr. 29 aan op de Triloystraat en zal een belangrijke functionele verbinding 
vormen voor fietsers. De vrije breedte en het materiaalgebruik worden daarop afgestemd. Het is ook 
vanop deze Sentier nr. 29 dat een aftakking voorzien wordt die toegang geeft tot het 
bedrijventerrein. Verderop sluit Sentier nr. 29 aan op Sentier nr. 62 langs de Rekkembeek. Deze 
verbinding heeft een eerder recreatief karakter en is vooral afgestemd op wandelaars en de 
occasionele fietser. Deze verbinding is daarmee ondergeschikt aan de eerste verbinding maar 
niettemin belangrijk als deel van het fijnmazige tragewegennetwerk in het gebied.

De derde verbinding wordt gevormd door Sentier nr. 52 en bestaat zowel uit het bestaande tracé als 
uit een beperkt nieuw tracé om het historische netwerk te herstellen. Deze verbinding is op haar 
beurt ondergeschikt aan de eerste twee verbindingen en eerder beperkt tot een recreatief gebruik 
voor wandelaars. Die ondergeschikte rol blijkt uit het materiaalgebruik en de breedte van het pad. 

Gelet op de ligging van de sentiers in de bufferstrook, ontstaat een duidelijke scheiding van de 
verkeerssoorten, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

 

Openbaar domein en groenvoorzieningen:

Het beoogde gebruik verschilt voor de drie buurtwegen. Dit uit zich ook in een verschillende aanleg. 
De Sentier nr. 29, bedoeld als belangrijke functionele verbinding, wordt uitgerust met een betonnen 
pad van 3m breed. De Sentier nr. 62 wordt een relatief belangrijke recreatieve verbinding en wordt 
uitgerust met een betonnen pad van 1,5m breed. Sentier nr. 52 kent een ondergeschikt recreatief 
gebruik  als wandelpad en wordt uitgerust met een relatief smal pad van 1,2m breed in steenslag, 
afgestrooid met een fijne laag grond met graszaad. 

Door een passende aanleg zal het gebruik van de Meersweg en Sentier nr. 62 gestimuleerd worden, 
eerder dan dat van Sentier nr. 52.



100/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Hier wordt ook verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 betreffende de 
goedkeuring van de aanpassing van de tracés van de buurt- en voetwegen in functie van de realisatie 
van de transportzone LAR-zuid, en naar de daarbij horende overeenkomst met de ontwikkelaar. 

Sentier nr. 62 en de 1,5m brede groenstrook zuidelijk van deze sentier worden opgenomen in het 
openbaar domein. Ook de zuidelijke uitloper van deze sentier tot aan de Brumierstraat wordt, samen 
met de 1m brede groenstrook westelijk van de sentier, opgenomen in het openbaar domein. De 
Sentier nr. 52 wordt niet opgenomen in het openbaar domein maar behoudt het statuut van 
publieke erfdienstbaarheid.

In de overeenkomst die deel uitmaakt van de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 tussen de 
stad en de ontwikkelaar werden een aantal voorwaarden opgenomen die het passende gebruik van 
de verschillende buurtwegen garanderen. Wat Sentier nr. 52 betreft wordt ter hoogte van de 
aansluiting met Sentier nr. 62 en met de Brumierstraat een voetgangerssluis geplaatst die niet mag 
worden afgesloten en die ervoor zorgt dat het pad alleen door wandelaars gebruikt kan worden. Ter 
hoogte van de aansluiting van Sentier nr. 62 met de Brumierstraat worden verwijderbare paaltjes 
geplaatst zodat deze voetweg niet gebruikt kan worden door het autoverkeer met uitzondering van 
het verkeer nodig voor het beheer van de beek en de aanliggende gronden. Dit wordt als voorwaarde 
opgelegd.

De rooilijn wordt aangeduid op plan 2 “Aanleg Sentiers” – grondplan ontworpen toestand. De strook 
die opgenomen wordt in het openbaar domein is relatief smal, en omvat slechts de buurtwegen zelf 
en de groenstrook tussen de buurtwegen en de grens van het projectgebied. Deze groenstrook is 
smal, de landschappelijke waarde wordt echter niet enkel door deze smalle strook bepaald maar wel 
door de volledige groenbuffer zuidelijk van het bedrijventerrein. Deze private groenbuffer heeft een 
hoge landschappelijke waarde, gelet op de omvang ervan, en de menging van volwaardige boom- en 
heestersoorten.

 

Waterbuffering:

De verhardingen zijn relatief beperkt in breedte (max. 3m breed) en enkel Sentier nr. 29 en Sentier 
nr. 62 worden aangelegd in niet-waterdoorlatende verharding. Alle buurtwegen bevinden zich in de 
groenbuffer, wat betekent dat het hemelwater dat op de verharding valt op natuurlijke wijze naast of 
door de verharding op eigen terrein in de bodem kan infiltreren. Om de infiltratiemogelijkheden te 
bevorderen wordt langsheen Sentier nr. 29 een gracht voorzien. De Paalbeek/Rekkembeek loopt 
langsheen Sentier nr. 62.

 

Algemene conclusie:

Voorliggend ontwerp is aanvaardbaar: 

 Er wordt een volwaardig alternatief geboden voor de bestaande buurtwegen en het deels 
verdwenen tragewegennetwerk wordt na de tracéwijzigingen opnieuw sluitend gemaakt;

 De inrichting van elke buurtweg is afgestemd op het beoogde gebruik ervan;
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 Er wordt voldoende aandacht besteed aan de landschappelijke inkadering van de 
buurtwegen;

 Het ontwerp is in overeenstemming met reeds gemaakte afspraken en overeenkomsten, in 
het bijzonder deze die werden opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 
betreffende de goedkeuring van de aanpassing van de tracés van de buurt- en voetwegen in 
functie van de realisatie van de transportzone LAR-zuid, en in de daarbij horende 
overeenkomst met de ontwikkelaar.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten

 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, TITEL IV. Vergunningenbeleid, Hoofdstuk 2. Vergunningsplicht, 
Afdeling 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, 
de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en 
deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake de zaak van de wegen:

-  Het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein, zoals voorgesteld op plan 
2 “Aanleg Sentiers” – grondplan ontworpen toestand, opgemaakt door Jos Dumoulin Group.

- Op het tracé van Sentier nr. 52 ter hoogte van de aansluiting met Sentier nr. 62 en met de 
Brumierstraat een voetgangerssluis te plaatsen die niet mag worden afgesloten en die ervoor zorgt 
dat het pad alleen door wandelaars gebruikt kan worden.  

- Ter hoogte van de aansluiting van Sentier nr. 62 met de Brumierstraat verwijderbare paaltjes te 
plaatsen zodat deze voetweg niet gebruikt kan worden door het autoverkeer met uitzondering van 
het verkeer nodig voor het beheer van de beek en de aanliggende gronden.
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- De afspraken zoals vastgelegd in de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2015 betreffende de 
goedkeuring van de aanpassing van de tracés van de buurt- en voetwegen in functie van de realisatie 
van de transportzone LAR-zuid, en in de daarbij horende overeenkomst met de ontwikkelaar, na te 
leven.

Punt 2
deze beslissing over te maken aan Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen voor verder gevolg.

Bijlagen
 aanleg sentiers - rooilijnplan.pdf
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
1. GEGEVENS

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De aanvraag:

Voorliggend dossier betreft de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor 
infrastructuurwerken op de site Emdeka

 Vanaf de Manpadstraat wordt een nieuwe erftoegangweg voorzien

 Er wordt een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst

 Het huidige wegprofiel (4m) van de Manpadstraat wordt plaatselijk verbreed tot 6m

 Waar het terrein paalt aan het landschappelijk waardevol agrarisch gebied, wordt een 
groenbuffer voorzien

 Langs de Manpadstraat en de ontsluitingsweg worden inheemse bomen aangeplant

 Langs de nieuwe erftoegangsweg zullen buffergrachten aangelegd worden in functie van de 
vertraagde afvoer van het hemelwater

 De aanleg van een garageweg, op de scheiding van de bedrijvenzone met de particuliere 
woningen thv de Bellegemsestraat        

Historiek

De firma Emdeka ging in faling waarna de intercommunale Leiedal in 2008 de site aankocht. Leiedal 
kreeg reeds een vergunning om de bebouwing te slopen (2013/00139) om plaats te maken voor de 
ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken werd een 
bestemmingswijziging gerealiseerd dmv de opmaak van een RUP (RUP Bellegem-Manpadstraat).

2. OPENBAAR ONDERZOEK

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. 

3. ADVIEZEN

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 29.12.2015 is gunstig met 
voorwaarden
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 14.12.2015 en referentie BVK/1501371 is 
deels gunstig, deels ongunstig
Dit advies wordt gedeeltelijk gevolgd. 
Essentie advies: De breedte van de ontsluitingsweg bedraagt 7m met op het einde een vrije ruimte 
van 25m op 25m. Deze ruimtes volstaan niet om de gevraagde draaicirkels voor brandweervoertuigen 
te realiseren. Voor dit aspect wordt door de brandweer een ongunstig advies gegeven. 
Advies GSA: Er wordt aan dit advies voorbijgegaan op voorwaarde dat een overleg georganiseerd 
wordt met de brandweer om de knelpunten weg te werken.
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4. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk: Bellegem - Manpadstraat
Besluit tot goedkeuring (RUP) op 5 september 2013.

Zonering(en): 

 aslijn voor garageweg

 keermuur of groenscherm

 groene bufferstrook

 strook voor bedrijfswoning, kantoren en/of toonzalen

 zone voor kleine en middelgrote bedrijven

 zone voor wonen in ruime zin

 strook voor private tuinen

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Andere zoneringsgegevens en regelgeving:

Conform art 4.7.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voorliggende aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning behandeld binnen de bijzondere procedure. Zoals bepaald in art. 
4.7.26 §4 2° b) 2) bezorgt het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van het 
openbaar onderzoek, de gebundelde bezwaren en opmerkingen en zijn eigen advies aan het 
vergunningverlenende bestuursorgaan.

Naar aanleiding van de realisatie van dit project wordt wegenis met een openbaar karakter 
aangelegd en zullen wellicht gronden overgedragen worden aan de stad als openbaar domein. 
Conform art 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft de Gemeenteraad hierover 
beslissingsbevoegdheid. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan pas een beslissing nemen 
over de vergunningsaanvraag na beslissing over de zaak van de wegen. 

Verordeningen:

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen : Goedgekeurd op 19 juli 1974.

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen, wijziging : Goedgekeurd op 27 februari 1978.

Bouwverordening(en): algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer : 
Goedgekeurd op 29 april 1997.
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Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater : Goedgekeurd op 10 september 2010.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven : 
Goedgekeurd op 8 juli 2005.

Stedenbouwkundige verordening(en): provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het 
overwelven van baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid : Goedgekeurd op 10 juni 2011.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd op 
20 september 2012.

Argumentatie
5. ZAAK VAN DE WEGEN:

In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag met betrekking tot het uitvoeren van 
infrastructuurwerken en het aanleggen van een garageweg moet de wegenis, met een openbaar 
karakter en het rooilijnplan goedgekeurd worden. 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen advies uit te brengen over de 
steden-bouwkundige vergunningsaanvraag. Ruimte Vlaanderen is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van 
de wegen. 

6. BESPREKING:

Het project:

Voorliggende aanvraag voorziet de aanleg van de nodige infrastructuur (wegenis, groen- en 
waterbuffer) ifv de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein. Deze functie is in overeenstemming 
met de bestemming zoals voorzien in het RUP Bellegem-Manpadstraat. 

Met dit dossier wordt eveneens de aanleg van een garageweg ten behoeve van de woningen in de 
Bellegemsestraat aangevraagd. Deze garageweg zal geen openbaar karakter krijgen, de 
gemeenteraad dient zich hierover niet uit te spreken. 

Wegenis:

-              Erftoegangsweg:

Het bedrijventerrein heeft een totale oppervlakte van 2.80ha en bestaat eigenlijk uit 2 delen waarvan 
het noordelijk deel momenteel nog in landbouwgebruik is. 
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Op het volledige bedrijventerrein wordt 1 ontsluiting met een breedte van 7m  en keerzone van 25m 
op 25m voorzien. Indien op termijn het noordelijk deel ook ingelijfd wordt bij het bedrijventerrein zal 
conform het RUP op deze toegangsweg aangesloten worden. 

De weg wordt aangelegd in cementbeton en eenzijdig verkant aangelegd richting de buffergracht die 
langs de ontsluitingsweg aangelegd zal worden.

De breedte van de ontsluitingsweg bedraagt 7m met op het einde een vrije ruimte van 25m op 25m. 
Deze ruimtes volstaan niet om de gevraagde draaicirkels voor brandweervoertuigen te realiseren. 
Voor dit aspect wordt door de brandweer een ongunstig advies gegeven. Er wordt aan dit advies 
voorbijgegaan op voorwaarde dat een overleg georganiseerd wordt met de brandweer om de 
knelpunten weg te werken, binnen de contouren het bestaande ontwerp. Indien blijkt dat geen 
compromis kan gevonden worden en het ontwerp grondig gewijzigd moet worden, zal een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd moeten worden.

-              Verbreding Manpadstraat

Vanaf de Manpadstraat wordt enerzijds de erftoegangsweg naar het bedrijventerrein voorzien en 
anderzijds de toegang tot de garageweg. Om een vlotte en veilige circulatie te creëren, wordt de 
bestaande wegbreedte van de Manpadstraat verbreed naar 6m. De modaliteiten rond deze 
verbreding dienen in samenspraak met de stad verder uitgewerkt te worden in een overeenkomst. 

Waterhuishouding:

Ten noorden van de ontsluitingsweg, gebruik makend van een bestaande (of te vernieuwen) 
keermuur, wordt een buffergracht voorzien. Het hemelwater van de wegenis wordt in eerste 
instantie geïnfiltreerd in de groenzone tussen de wegenis en de gracht dmv een drainagebuis die 
overloopt op de gracht. Aangesloten op de buffergracht, wordt per kavel een huisaansluiting voor 
RWA voorzien.

De gracht bevindt zich hiermee op het ‘laagste’ punt van de site en krijgt naast de bufferfunctie ook 
een visueel aspect als permanente waterlijn, die op haar beurt ook aangesproken kan worden door 
de brandweer als bluswater.

Door middel van een knijpopening kan vanuit de gracht vertraagd geloosd worden in de openbare 
riolering in de Manpadstraat.

Groen- en omgevingsaanleg:

- Noord: Gezien het reliëf op de site (ca. 4m hoogteverschil) is er een L-vormige keermuur 
noodzakelijk tussen het bedrijventerrein en de naastgelegen weilanden. Indien blijkt dat de 
bestaande muur technisch niet meer voldoet zal deze vervangen worden. De betonmuur vormt een 
kant van de buffergracht. De andere zijde wordt natuurtechnisch ingericht met een combinatie van 
perkoenpalen en hardhouten matten.

- Noord-Oost: Op het uiteinde van de ontsluitingsweg, ter hoogte van het keerpunt, wordt een 
uitkijkpunt met zitbank gerealiseerd. Deze zone is bereikbaar via een wandelpad in betonverharding. 
Indien deze zone overgedragen wordt in het openbaar domein, dient deze bank te voldoen aan het 
meubilarium van de stad. 
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- Oost: De zone rond de bestaande gracht wordt aangeplant met heesterbeplanting (meidoorn, 
kornoelje, hazelaar en eglantier)

- Oost en zuid: In de bufferzones rond de toekomstige bedrijven worden heesters met een onder 
begroeiing van witte klaver voorgesteld. Er wordt eveneens gewerkt met een taludhelling in aarde 
om de niveauverschillen op te vangen.

- Langs de Manpadstraat (oostelijke zijde) en de ontsluitingsweg (beide zijdes) worden inheemse 
bomen aangeplant.

- De ontsluitingsweg volgt de natuurlijke helling van het terrein, de diverse loten zullen vlak (en 
getrapt tov elkaar) aangelegd worden. Om dit niveauverschil op te vangen wordt een eenvormige 
haagbeuk voorzien. Ook aan de zijde van de Manpadstraat wordt deze haagbeuk doorgetrokken.  

Conform het advies van P&OD wordt gevraagd het groenscherm/groenbuffer voor ten minste 30% 
uit wintergroen op te bouwen ten einde de site het jaar rond voldoende te bufferen tav het 
omringende landschap. 

7. OVERDRACHT, BEHEER EN ONDERHOUD

De hierboven beschreven gronden (verbreding Manpadstraat, erftoegangsweg en bufferzone) 
worden overgedragen aan de stad. 

Op de site Emdeka zal het systeem van bedrijventerreinmanagement geïntroduceerd worden. 
Gemeenschappelijk groenonderhoud zal hier deel van uitmaken. Hierbij komt een deel van de kost 
voor het onderhoud van het openbaar domein ten laste van de bedrijven, het restant blijft ten laste 
van de stad. 

Er dient dan ook een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt te worden, waarin meer duidelijkheid 
verschaft wordt.

Bovendien werden door het team Planning&Openbaar domein nog een aantal opmerkingen 
geformuleerd rond de aanleg en inrichting. Hieraan dient voldaan te worden, dit zal als voorwaarde 
aan de vergunning gekoppeld worden. 

De garageweg heeft geen verbindend karakter en zal dus sowieso niet overgenomen worden in het 
openbaar domein. De weg blijft privaat en dient onderhouden te worden door de aangelanden. De 
modaliteiten dienen onderling geregeld te worden en betreffen een burgerlijke kwestie waarin de 
stad niet verder zal tussenkomen. 

 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, 

TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID

HOOFDSTUK 2. VERGUNNINGSPLICHT

AFDELING 2. BEPALINGEN, AAN ALLE VERGUNNINGEN GEMEEN



108/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

Art. 4.2.25. 

Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de ge-meenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, 
de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en 
deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het rooilijnplan en de principes voor de inrichting van de over te dragen gronden, zoals voorgesteld 
op de plannen, te aanvaarden.

Bijlagen
 20150923-HBEL-Emdeka-rooilijnplan-IBR-RNO .pdf
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gronden gelegen tussen de Mellestraat en 
de Heulebosstraat, met nieuwe wegenis - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

Het studiebureau Snoeck & Partners heeft, in opdracht van de nv. Vlasimmo het rooilijnplan 
en grondoverdrachtsplan voor de verkaveling opgemaakt.  Op de plannen zijn de ligging, de 
breedte en de dwarsprofielen van het openbaar domein aangeduid.

De aanvraag betreft het verkavelen van gronden gelegen tussen de Mellestraat en de 
Heulebosstraat. Het perceel wordt verdeeld in 8 loten.

Loten 1, 2, 3 en 5 zijn voorzien voor halfopen ééngezinswoningen en bevinden zich langs de 
straatzijde. Lot 4 is voorzien voor aaneengesloten bebouwing. De loten die zich langs de 
insteek bevinden, lot 6 tem 8, zijn kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen.

Voor de realisatie van de verkaveling is nieuw openbaar domein nodig. Het geheel is opgevat 
als een nieuw woonerf, dat aansluit op bestaande private wegenis. De private weg zal 
opgenomen worden in het openbaar domein.
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Bouwplaats: 

De bouwplaats is gelegen tussen de Mellestraat en de Heulebosstraat. Het betreft een ruim 
braakliggend terrein met oppervlakte 53a 64ca, gelegen tussen Mellestraat nr. 293a en nr. 
297. Langs de rechter zijde van het perceel bevindt zich een voetweg, langs de linker zijde 
een gracht. Achteraan sluit het terrein aan op de Toortelbeek. Het perceel wordt momenteel 
ontsloten via een buurtweg langs de Toortelbeek en via een private weg.

Omgeving:

De omgeving wordt enerzijds gekenmerkt door wonen, mb. eengezinswoningen en 
anderzijds door een landelijke, agrarische structuur. Het geheel is gelegen tussen de 
Mellestraat en de Heulebosstraat, dicht bij het kruispunt met de Sint-Katharinastraat, in het 
noordwesten van Heule. 

De woonfunctie bestaat er uitsluitend uit eengezinswoningen.

De aanwezige omliggende bebouwing is opgebouwd uit zowel aaneengesloten, halfopen als 
open bebouwing. Het straatbeeld is niet uniform en bestaat uit een verscheidenheid aan 
dakvormen, aantal bouwlagen,...

Historiek:

De verkavelaar heeft een verkavelingsaanvraag en een bouwaanvraag voor de wegenis 
ingediend. Deze dossiers waren niet vergunbaar omdat er geen akkoord was over de 
wegenis, de verkavelaar had geen overeenkomst met de eigenaars van de private weg.

De aanvrager Vlasimmo nv. heeft de dossiers ingetrokken en heeft de onderhandelingen met 
de betreffende eigenaars gestart op basis van het principieel akkoord van de Stad Kortrijk. 
(2015_CBS_00751 - verkavelingsdossier 1228 - het verkavelen van een perceel grond 
gelegen in de Mellestraat - Principiële goedkeuring)

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk, 
Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006. Zonering(en): Art. 1 Grenslijn 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

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

Zonering(en): woongebieden 

Art. 5.1.0 – Woongebieden.

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

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en 
bepalingen van de plannen van aanleg.

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 02.11.2015 tot 
01.12.2015. Er werden geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

Adviezen:

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis 
Abdijbeke met datum 16.12.2015 en referentie 1029/2014/020/WAT01/140 is ongunstig met 
voorwaarden. Zij stellen een aantal voorwaarden inzake het buffervolume, de 
regenwaterputten en de vertraagde afvoer, inzake de machtiging voor lozing in de beek. Om 
tegemoet te komen aan dit advies moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Deze 
voorwaarden worden gekoppeld aan de verkavelingsvergunning.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 08.01.2015 en referentie 2015-
025 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 04.11.2015 en referentie BVK/U1501254 
is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 16.11.2015 en referentie 
2015-0601 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 
28.10.2015 en referentie 4.002/34022/99.458 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met 
datum 10.12.2014 en referentie WT 2014 G 1030 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
In deze randstedelijke woonomgeving, in het noordoosten van Heule, is geopteerd om 
uitsluitend eengezinswoningen te realiseren. Loten 1, 2, 3 en 5 zijn voorzien voor halfopen 
bebouwing, lot 4 voor gesloten bebouwing en loten 6, 7 en 8 voor open bebouwing. 

Er worden 8 woningen gerealiseerd op een terrein met een oppervlakte van 5364m², dit 
betekent een dichtheid van 15 woningen per hectare. De verkaveling is gelegen in 
buitengebied en voldoet aan de vooropgestelde norm van 15 woningen per ha.

Openbaar domein:
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Private weg:

De verkaveling wordt ontsloten via de bestaande private insteek langs de Mellestraat. 

Vanaf het kruispunt met de Mellestraat tot en met huisnummer 293a voorziet het ontwerp 
een heraanleg in asfalt. 

Ter hoogte van de verkaveling wordt de bestaande private weg (+-4m) verbreed tot 7m. 
Binnen de verbreding worden 3 parkeerstroken, uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen, en 
3 plantvakken voorzien. In de ondergrond wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel 
gerealiseerd. Deze private weg wordt opgenomen in het openbaar domein. Hiervoor zal een 
overeenkomst afgesloten worden met de stad inzake de realisatie en de overdracht van het 
openbaar domein.

Woonerf:

Langs de rechter perceelsgrens wordt een insteek met een wegprofiel van 5m voorzien naar de 
achterliggende loten 6 tem 8. Deze sluit aan met de bestaande voetweg naar de Mellestraat. De 
insteek wordt ingericht als een woonerf en wordt uitgevoerd in grijze betonstraatstenen. De voetweg 
wordt eveneens uitgevoerd in grijze betonstraatstenen. Het woonerf heeft een voldoende grote 
keerzone zodat het autoverkeer de voetweg niet moet gebruiken. 

openbare groenzone:

Langs de rechter perceelsgrens wordt een strook met groen aangelegd ter afsluiting van de voetweg. 
Rechts achteraan het terrein wordt een bufferbekken voorzien met graszone. Het bufferbekken 
bevindt zich in het zuidoosten van de verkaveling en sluit aan op de Toortelbeek. Dit bufferbekken 
voorziet een buffervolume van 50,577m³ en wordt aangevuld met een vertraagde afvoer. Dit is in 
overeenstemming met de Gewestelijke verordening hemelwater. De Provinciale Dienst Waterlopen 
vraagt een effectief bufferend volume van minstens 85m³. Om tegemoet te komen aan dit advies 
moet aan deze voorwaarde worden voldaan. Deze voorwaarde wordt gekoppeld aan de 
verkavelingsvergunning. 

Mobiliteit: 

De voorziene wegenis is doodlopend enkel voor plaatselijk verkeer, met lage snelheid. Het nieuwe 
woonerf sluit aan op de bestaande voetweg, zodat de verbinding voor de trage weggebruikers niet 
verhinderd wordt. 

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

Iedere woning zal beschikken over een eigen garage/carport met oprit. De bestaande weg 
wordt verbreed, binnen deze verbreding worden 3 parkeervakken gerealiseerd. De aanvraag 
voldoet ruimschoots aan de 1,33 normering, zoals voorzien in de algemeen 
stedenbouwkundige verordening. 

Algemene conclusie:

1. Het verkavelingsontwerp is aanvaardbaar:
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 Het ontwerp integreert zich binnen de bestaande bebouwing en de voorziene functies sluiten 
aan bij de aanwezige functies die de omgeving typeren.

 De voorziene bouwloten maken het realiseren van woongelegenheden die beantwoorden 
aan een hedendaags normen van wooncomfort, duurzaamheid en betaalbaarheid mogelijk.

2. Het ontwerp voor de wegenis is aanvaardbaar:

 Inzake de private weg is een akkoord met de betreffende eigenaars bekomen en wordt de 
weg overgedragen in het openbaar domein.

 Inzake de realisatie en de overdracht van het openbaar domein, zal een overeenkomst met 
de stad afgesloten worden.

 Om het effect van de verkaveling op het watersysteem, te compenseren, wenst de 
Provinciale Dienst Waterlopen een effectief bufferend volume van minstens 85m³. De 
voorwaarden zoals gesteld in het advies van de Provinciale Dienst Waterlopen moet stipt 
worden nageleefd.

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

 

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hoofdstuk 2 
vergunningsplicht, Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen, Art. 4.2.1. en Afdeling 2. 
Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten, art. 
4.2.19. en art. 4.2.20.

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

Het gemeentedecreet.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijkie ordening (VCRO)

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

2 neen-stemmen : C. Matthieu, M. Vandemaele 

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein ten westen van de 
Mellestraat, zoals voorgesteld op het plannr. 2  ‘verkavelingsplan’ en plannr. 3 ‘terreinprofielen’, 
opgemaakt door het studiebureau Snoeck en Partners ;

Punt 2
- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis 
Abdijbeke met datum 16.12.2015 en referentie 1029/2014/020/WAT01/140 is ongunstig 
met voorwaarden. Zij stellen een aantal voorwaarden inzake het buffervolume, de 
regenwaterputten en de vertraagde afvoer, inzake de machtiging voor lozing in de beek. Om 
tegemoet te komen aan dit advies moet aan deze voorwaarden worden voldaan. Deze 
voorwaarden worden gekoppeld aan de verkavelingsvergunning.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 08.01.2015 en referentie 
2015-025 stipt na te leven;  

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 04.11.2015 en referentie 
BVK/U1501254 stipt na te leven;  

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 16.11.2015 en referentie 
2015-0601 stipt na te leven;  

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 
28.10.2015 en referentie 4.002/34022/99.458 stipt na te leven;

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer 
Hoofdbestuur met datum 10.12.2014 en referentie WT 2014 G 1030 stipt na te leven; 

 

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 alle gronden die bestemd zijn on ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen;

 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;
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 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)

Opmerkingen:

alle werken aan of onder het openbaar domein worden uitgevoerd door de zorgen van het 
Stadsbestuur, ten laste van de bouwheer;

elke inname van het openbaar domein (vb. plaatsen van stortcontainer, stellingen, enz...), 
dient vooraf aangevraagd aan het Stadsbestuur bij de directie Stadsplanning en –
ontwikkeling;

deze vergunning betekent niet dat er geen rekening dient gehouden te worden met eventueel 
andere bestaande wettelijke of contractuele verplichtingen (inzonderheid betreffende 
erfdienstbaarheden, muurovernames, zichten en lichten...).

Bijlagen
 verkavelingsontwerp.pdf

Planning en Openbaar Domein

14 - 2016_GR_00028 - Campus Kortrijk Weide - aanvaarden rooilijn - Goedkeuren

14 2016_GR_00028 Campus Kortrijk Weide - aanvaarden 
rooilijn - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

http://www.gaselwest.be/
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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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform het Plan Nieuw Kortrijk wordt het openbaar domein op Campus Kortrijk Weide 
heraangelegd. In functie daarvan werd eind 2013 een studieopdracht gegund aan Technum (I.s.m. 
Denis Dujardin). Bij de start van de opdracht waren de grote opties voor de site reeds gekend: de 
bouw van een parking op het hoger gelegen deel, die tevens dienst kan doen als evenementenplein; 
de aanleg van een stadspark aan de Leie; het voorzien van kwalitatieve openbare ruimte rond de 
bestaande en toekomstige bebouwing. Deze uitgangspunten waren reeds vastgelegd in de 
ontwerpschets van Jordi Farrando.

In de afgelopen twee jaar werd een intensief traject afgelegd, waarbij ook de bevolking meermaals 
werd betrokken en input kon geven. Op vandaag is het bouwaanvraagdossier afgerond en zal ook het 
ontwerp- en aanbestedingsdossier op korte termijn worden gefinaliseerd. Gekoppeld aan de 
bouwaanvraag wordt ook een rooilijnplan ter goedkeuring voorgelegd.

Zaak van de wegen:
In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag voor de aanleg van het openbaar domein, moet 
het rooilijnplan en de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd worden. 
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen advies uit te brengen over de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Ruimte Vlaanderen is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 
Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen.

Argumentatie
De inhoud van het plan voor de heraanleg van het openbaar domein op Campus Kortrijk Weide 
vormt een verdere uitwerking van het voorontwerp zoals goedgekeurd in het College van 
Burgemeester en Schepenen van 13 juli 2015.

Onderdelen van het hoger gelegen deel, de stedelijke Belvedère:
- parking/evenementenplein, opgedeeld in een betonplein en een kasseiplein en daaraan gekoppeld 
een overdekte (en deels afgesloten) fietsenstalling
- een bomenkader
- de spoorwegtuin achter de loods, waarbij rekening wordt gehouden met het aanwezige habitat van 
de muurhagedis
de belvedère rond de parking, die ingericht wordt als kwalitatieve openbare gebruiksruimte voor de 
bezoekers en gebruikers van de verschillende gebouwen (bestaande en toekomstige)
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- een bewonersparking op de locatie van het gesloopte kopgebouw
De stedelijke Belvedère speelt een belangrijke rol wat betreft de ontsluiting van de verschillende 
programma's op Campus Kortrijk Weide. Daarnaast moet deze ruimte ook een sterk verblijfskarakter 
krijgen.

Onderdelen van het lagergelegen deel, het ecologisch park:
- een ligweide met paviljoen 'de vuurplaats'
- een watertuin die dienst doet als waterbuffering voor de verharde oppervlakte in het gebied
- een notenbos (of plukbos)
- een zandberg als spelelement
- een vlonder aan de Leie met een rietoever
- een brugplein onder de brug aan de Leie
Het ecologisch park is een recreatief stuk stadsnatuur. Er wordt ingezet op verspreide boomgroepen, 
een gevarieerde vegetatieve onderlaag en gradiënten van nat en droog. Een verhoging van de 
biodiversiteit van dit park wordt hierdoor realiteit. Tegelijkertijd maakt de gepaste uitrusting en de 
sterke openheid/transparantie van deze parkweide van dit ecologisch park een integraal 
toegankelijke en dynamische publieke plek. Een nieuwe trekpleister aan de Leie waar ecologie samen 
spoort met een eerder informeel recreatief gebruik.

realisatie in twee fasen:
Omdat er bij het finaliseren van de plannen nog geen definitieve ontwerp voor het zwembad is 
gekend, kon ook de ruimte rond het zwembad niet worden ontworpen. Wanneer de duidelijkheid er 
wel is zal er zo snel mogelijk, in samenspraak met de gekozen zwembadpartner, een ontwerp worden 
opgemaakt voor dit gebied (vanaf de noordelijke zijde van de parking/evenementenplein tot aan de 
zuidelijke kant van de waterbuffer in het park) en zal het onderdeel uitmaken van een aparte 
vergunningsaanvraag.

voorlopig rooilijnplan:
In functie van de aan te leggen nutsleidingen op de site dient een rooilijnplan te worden opgemaakt. 
De volledige site Kortrijk Weide wordt opgenomen in het openbaar domein, dit met uitzondering van 
de bestaande en toekomstige bebouwing en erfpachtzones. Ook de spoorwegtuin wordt behouden 
als privaat stadsdomein. Omdat de erfpachtzone voor het zwembad nog niet is gekend, wordt 
gewerkt met een voorlopige rooilijn. Wanneer de contour van de erfpachtzone is bepaald, zal een 
verfijnde rooilijn ter goedkeuring worden voorgelegd. In functie van de aanleg van het warmtenet zal 
de strook tussen fuifzaal en zwembad in ieder geval niet worden opgenomen in het openbaar 
domein en zal dit als privaat stadsdomein worden behouden.

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
Artikel 4.2.25:
Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de Gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de Gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. 
Als de Gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de Deputatie of de Vlaamse Regering, de 
Gemeenteraad samen. De Gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
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die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenropeing door de 
provinciegouverneur. 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Gemeenteraad is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorlopige rooilijn van Campus Kortrijk Weide, zoals voorgesteld op de plannen, te aanvaarden.

Bijlagen
 INV0102.pdf

Strategisch Team

15 - 2016_GR_00024 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - oprichting van een marktverhuurkantoor - Goedkeuren

15 2016_GR_00024 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - 
oprichting van een marktverhuurkantoor - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De basis wordt gevormd door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk, het OCMW, 
het AGB SOK en De Poort vzw, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad dd. 07/07/2014 
(2014_GR_00137). Deze overeenkomst omschrijft op welke wijze voormelde partijen zullen 
samenwerken met het oog op de realisatie van bepaalde doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk.

Het strategisch doel:   realiseren van de doelstelling uit Plan Nieuw Kortrijk met betrekking tot wonen 
gericht op het verhogen van de
                                 kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van het woonpatrimonium.

Operationele doelen: 

 Renovatiebegeleiding versterken

 kwaliteitsverhoging patrimonium De Poort vzw

 Doorstroming stimuleren SVK huurders naar andere segmenten woningmarkt 

 Fysiek woningkantoor (samenvoeging met SVK)

Een groot aantal mensen op de wachtlijsten van het SVK kunnen niet geholpen worden omdat ze niet 
maximaal scoren binnen het gehanteerde puntensysteem. Vaak zijn het jonge gezinnen die op een of 
andere manier net iets te veel inkomen hebben om kans te maken op een SVK-woning. Met het 
uitsluiten van deze categorie ontstaat er een nieuwe categorie aan mensen die binnen de 
hulpverlening geen weg vinden naar kwaliteitsvol wonen. Ze zijn aangewezen op sociale 
huisvestingsmaatschappijen om een woning te bekomen, maar stoten daar op lange wachtlijsten. Ze 
kunnen vervolgens niet anders dan zich te wenden tot de relatief dure particuliere huurmarkt. Of ze 
komen terecht op de koopmarkt van de matige goedkope oude woningen. Na aankoop hebben ze 
dan geen budget over om de woning te renoveren (kwaliteitsvol, energiezuinig).

De oprichting van een marktverhuurkantoor (MVK) kan hierop een antwoord bieden.

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

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

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

Het project versterkt de woon- en leefkwaliteit van de Stad Kortrijk door :

 de oprichting van een marktverhuurkantoor (MVK);
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 het creëren van één locatie waar de kandidaat-huurder of eigenaar terecht kan voor 
verschillende diensten rond woningen. 

De oprichting van het MVK naast het SVK zorgt voor een verbreding, waardoor nagenoeg het gehele 
landschap van de verhuur wordt omvat. Voordeel is dat de woningen die boven de sociale huurgrens 
liggen tegen een markthuur kunnen worden verhuurd en een hogere kwaliteit haalbaar is. 
Het MVK zorgt voor de overbrugging van de sociale huur naar de hogere markthuur en de 
koopmarkt. Het huurderssegment van de ‘niet-sociale betaalbare huur’ is daarbij een doelgroep. Ook 
potentiële startende kopers kunnen als doelgroep aangemerkt worden.

Tevens wordt een fysieke bundeling gerealiseerd van verschillende functies m.b.t. wonen, waaronder 
het marktverhuurkantoor. Hierdoor kunnen kandidaat-huurders of eigenaars op één locatie terecht 
voor onder meer:     

 Woning huren

 Woning renoveren

 Woningpromotie

Het combineren van onder meer het SVK en het MVK heeft vele voordelen:

 Er is één loket voor zoekende huurders en voor eigenaars met een bundeling van de 
wachtlijsten van MVK en SVK

 Eigenaars melden hun woning aan via het loket van het ‘Woningkantoor’. De woning wordt 
na prospectieonderzoek toebedeeld aan SVK/MVK.

 Ook huurders melden zich aan via het loket van het ‘Woningkantoor’. Het inkomen van de 
kandidaat-huurder bepaalt of er sprake is van sociale huisvesting en ook wat de maximale 
huurcapaciteit is. Er wordt vervolgens binnen het ‘Woningkantoor’ gezocht naar een match 
met een woning uit het beschikbare patrimonium.

 De woningen van het SVK met een hogere huur kunnen doorgeschoven worden naar het 
MVK. Er is ruimte voor nieuwe instroom van sociale huurwoningen in SVK. Ook in geval van 
renovatie naar een woning met hogere huur kan de woning doorstromen naar het MVK.

Er wordt gestreefd naar een samenwerking tussen het SVK, het MVK en de 
huisvestingsmaatschappijen. Aanvankelijk zal dit gebeuren op het vlak van de wachtlijsten, maar dit 
zou in de toekomst moeten uitgebreid worden.

 Ook de immosector wordt in het verhaal betrokken. Niettegenstaande het SVK/MVK – omwille van 
de fundamentele verschillen met immokantoren – niet als bedreigend mag worden gezien, zal het 
toch een aantal verhuringen overnemen van de markt. Het concept MVK werd reeds afgetoetst bij 
 een aantal immokantoren in Kortrijk. Een zekere samenwerking op vlak van het administratieve 
gedeelte van de woningintake is niet uitgesloten. Bovendien staat het de immokantoren vrij om het 
woningkantoor te benutten voor de afzet van hun huur- en koopwoningen. In dit geval worden ze 
ook voor de opvolging ingeschakeld en behouden ze hun courtage.

Wat de concrete uitwerking van het MVK betreft, worden de conclusies uit een voorstudie en een 
ruling aangevraagd door SOGENT (naar aanleiding van de oprichting van een marktverhuurkantoor in 
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Gent enkele jaren geleden) gevolgd. Die leren dat het marktverhuurkantoor moet opgericht worden 
in de vorm van een vzw. Gezien de keuze voor een doorgedreven samenwerking met De Poort vzw 
en de wettelijke voorwaarden voor de oprichting van een vzw, wordt er gekozen voor een vzw 
waarin het AGB SOK en De Poort vzw (rechtstreeks en via een dochter) participeren als gelijke 
partners (met evenveel vertegenwoordigers en stemrecht). 

De werkwijze, die zal gehanteerd worden door het marktverhuurkantoor, wordt beschreven in de 
bijgevoegde toelichtingsnota.

Het is de bedoeling dat het MVK voldoende eigen inkomsten genereert om – na de eerste periode 
van 4 jaar waarin de portefeuille wordt opgebouwd – efficiënt te kunnen functioneren. Daarvoor zal 
een voldoende grote portefeuille aan verhuurbare woningen nodig zijn (streefcijfer 100 woningen). 
Bovendien zal het MVK ook voldoende marge moeten genereren uit de verhuur van de betrokken 
woningen. Er wordt een vaste marge van 17% vooropgesteld. Deze marge zou het MVK, na de extra 
aanvulling in de opstartfase, voldoende moeten opleveren om de aanvullende steun te beperken tot 
circa 50.000 euro op jaarbasis.

Juridische grond
In artikel 38 van de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK is voorzien dat het 
AGB SOK binnen de perken van haar maatschappelijk doel, andere rechtspersonen mag oprichten, 
erin deelnemen of zich erin mag laten vertegenwoordigen.

Dit kan echter slechts gebeuren na goedkeuring door de gemeenteraad van de Stad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
In toepassing van artikel 235§2.7° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 38 van de 
beheersovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 maart 2014.

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de eerste jaren is er in de strategisch meerjarenplan 2014-2019 aanpassing 6f rekening 
gehouden met een bedrag van 350.000 euro in het renovatiebudget . Op 21 december 2015 heeft 
het CBS een eerste toelage van 130.000 euro beschikbaar gesteld aan het AGB SOK voor de opstart 
van het Marktverhuurkantoor. 
In de begroting 2016 is een toelage voorzien van 100.000 euro op budgetsleutel: 2016/IE-GN/GBB-
CBS/0610-00/6492000. 

Uitgangspunt is dat het MVK binnen vijf jaar een efficiënte exploitatie kan realiseren met een 
beperkte aflopende bijdrage van de stad. Er wordt geraamd dat er voor de werking van de vzw een 
jaarlijkse vergoeding van Stad Kortrijk nodig zal zijn van < 50.000 euro. 

 

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:
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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, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, C. Waelkens

2 onthoudingen : C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De participatie van  het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk in een op te richten 
marktverhuurkantoor in de vorm van een vzw en volgens de principes en de statuten van de in de 
bijlagen opgenomen nota's goed te keuren.

Bijlagen
 2016.01.06 nota MVK definitief.pdf
 2016.01.06 MVK vzw statuten definitief.pdf
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Bert Herrewyn

Planning en Openbaar Domein

20:12 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
16 - 2016_GR_00027 - Samenwerking Natuurpunt - Plannen van aanpak voor Stadsgroen Ghellinck, Stadsgroen Venning en Kruiskouter-Leiemeersen - Aktename

16 2016_GR_00027 Samenwerking Natuurpunt - Plannen van 
aanpak voor Stadsgroen Ghellinck, 
Stadsgroen Venning en Kruiskouter-
Leiemeersen - Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 13 november 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt 
Beheer vzw afgesloten met het oog op de verwerving en inrichting van bestemde of nog te 
bestemmen groengebieden. Deze samenwerkingsovereenkomst werd op 8 december 2014 door de 
gemeenteraad goedgekeurd. Er werden drie projecten, Stadsgroen Ghellinck, Stadsgroen Venning en 
Leiemeersen-Kruiskouter, als te ontwikkelen groengebieden ter compensatie van de transportzone 
LAR-Zuid aangeduid.

Relatie tussen de plannen van aanpak en de samenwerkingsovereenkomst

Voor elk van de drie projecten werd een plan van aanpak uitgeschreven die een projectgebonden 
verfijning vormen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt. Die 
overeenkomst treedt pas in werking nadat ook de realisatie van LAR-zuid is aangevat en het 
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groenfonds operationeel is. Alleen de clausule in de samenwerkingsovereenkomst die stelt dat er 
voor de drie gebieden een plan van aanpak wordt opgemaakt, is al in werking getreden. Deze 
plannen van aanpak bepalen het verdere traject voor de realisatie van de doelstellingen per 
projectgebied.

Stadsgroen Ghellinck

Binnen de contouren van het projectgebied Stadsgroen Ghellinck zijn er reeds initiatieven genomen 
met betrekking tot de verwerving en inrichting van enkele percelen. Deze acties zijn opgenomen in 
het plan van aanpak voor het Stadsgroen Ghellinck. Zo heeft Natuurpunt een akkoord met het 
OCMW voor de aankoop van de in Randstedelijk Groengebied gelegen percelen (Gewestelijk RUP 
‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk’). Op een deel van deze percelen wordt de aanplant 
van een geboortebos voor de geboortes uit 2014 gepland in februari 2016. Ook voor de geboortes uit 
2015 wordt een aanplant van een geboortebos in november 2016 gepland, maar ligt de exacte 
locatie nog niet vast. Voor de verdere invulling van het Projectgebied Stadsgroen Ghellinck zal het 
Masterplan Stadsgroen Ghellinck worden uitgewerkt.

Naast het Projectgebied Stadsgroen Ghellinck, tussen Het Armengoed en de Tientjesstraat is een 
woonontwikkeling gepland. De gronden zijn deels in handen van private personen en deels van het 
OCMW Kortrijk. Er is een mondeling akkoord met de private eigenaars over de verkoop ervan. Dit 
akkoord moet nog worden gefinaliseerd. Voorgesteld wordt om het Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk hiervoor te mandateren. Met het OCMW Kortrijk zijn er afspraken gemaakt over een aantal 
modaliteiten van de ontwikkeling (zie o.m. OCMW-raadsbeslissing van 27.11.2014). Een ruimtelijk 
uitvoeringsplan om de woonontwikkeling te optimaliseren en beter af te stemmen op het Stadsgroen 
Ghellinck is opgestart.

Het Projectgebied Stadsgroen Ghellinck is een onderdeel van de stedelijk ‘Groen- en Fietsstructuur’, 
zoals gebleken uit de workshopreeks met Jordi Farrando in kader van de N328. De stad Kortrijk en 
Natuurpunt legden drie scenario's voor een noord-zuid fietsverbinding doorheen het Stadsgroen 
Ghellinck vast, die in het verdere traject onderzocht zullen worden. Deze fietsverbinding moet Het 
Armengoed in verbinding stellen met het Waterhoennest, waarbij er gestreefd wordt naar een zo 
direct mogelijke verbinding om de impact op het Randstedelijke Groengebied zoveel mogelijk te 
beperken.

De realisatie van het Stadsgroen Ghellinck wordt verdergezet, onafhankelijk van de timing van LAR-
zuid en het Groenfonds dat daaraan gekoppeld is. Voor de invulling van de hoeve - in eigendom van 
het OCMW - worden nog verschillende pistes onderzocht.

Stadsgroen Venning

De verdere ontwikkeling van het Stadsgroen Venning is afhankelijk van andere processen en 
ontwikkelingen. Het plan van aanpak opgemaakt voor Stadsgroen Venning wordt pas verder 
uitgewerkt als de stad Kortrijk beschikt over de middelen uit het Groenfonds bij de start van LAR-
zuid. De timing hiervan is tot op zekere hoogte onzeker.

Ongeacht de timing van LAR-zuid en het Groenfonds wordt de herziening van het 
ruimtelijk structuurplan verdergezet en wordt de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voorbereid waarbij de bestemming van het gebied wordt gewijzigd om de open ruimte er te kunnen 
behouden. In samenwerking met Natuurpunt wordt een masterplan voor het projectgebied 
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opgemaakt, dat pas kan uitgevoerd worden na het inwerkingtreden van het Groenfonds. Om de 
natuurwaarden op de OCMW-gronden in het gebied te behouden en te verbeteren, wordt het 
beheer ervan verder op punt gezet in overleg tussen de stad, het OCMW en Natuurpunt. Ook dit 
gebeurt onafhankelijk van het Groenfonds.

Kruiskouter en Leiemeersen

Het plan van aanpak voor de Kruiskouter en de Leiemeersen is eveneens afhankelijk van andere 
processen en ontwikkelingen waaronder het Groenfonds. Ook dit plan van aanpak is eerder summier 
en zal pas verder vorm krijgen als de stad beschikt over de middelen uit het Groenfonds.

De stad bevestigt de doelstelling om de open ruimte in dit gebied te behouden en de natuur- en 
landschapswaarden er te verhogen.

Ongeacht de timing van LAR-zuid en het Groenfonds wordt de herziening van het structuurplan ook 
voor dit gebied verdergezet en wordt de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voorbereid. Voor 
dit projectgebied wordt ook een masterplan in samenwerking met natuurpunt opgemaakt, dat pas 
uitgevoerd kan worden na het inwerkingtreden van het Groenfonds. Onafhankelijk van het 
Groenfonds zal de stad Kortrijk werk maken van het herstellen van een trage verbinding tussen de 
Wevelgemsevoetweg en de Trakelweg.

Argumentatie
Om verdere stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van de drie betrokken projectgebieden is 
het nodig de plannen van aanpak goed te keuren. Dit is gebeurd in de collegezitting van 11 januari 
2016. Deze plannen van aanpak worden hierbij voor aktename aan de gemeenteraad voorgelegd.
Omdat het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk het best geplaatst is om de regie te voeren van de 
woonontwikkeling, werd in dezelfde collegezitting tevens beslist om het stadsontwikkelingsbedrijf te 
mandateren om de onderhandelingen af te ronden met de private eigenaars en om hierover een 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden met de Stad Kortrijk, eventueel 
aangevuld met het OCMW Kortrijk. Percelen in eigendom van het OCMW worden pas na opmaak van 
RUP 'Stadsgroen Ghellinck en omgeving' verkocht, conform beslissing van de OCMW-raad.

Juridische grond
O.m. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

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 plan van aanpak voor het Stadsgroen Ghellinck, van het plan van aanpak voor het 
Stadsgroen Venning en van het plan van aanpak voor het projectgebied Kruiskouter-Leiemeersen.

- van het mandaat aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk om de lopende onderhandelingen met 
de eigenaars van de te ontwikkelen gronden aan de Tientjesstraat te finaliseren voor wat betreft de 
gronden in privaat bezit en om hiervoor een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) te 
laten voorbereiden voor het realiseren van de woonontwikkeling in de Tientjesstraat.
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Bijlagen
 20151222 - plan van aanpak - Stadsgroen Ghellinck.docx
 20151126 - plan van aanpak - Stadsgroen Venning - ter.docx
 20151126 - plan van aanpak - Kk-Lm - ter.docx

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein

17 - 2016_GR_00001 - B.O.D. Straatkolken 2016 - 2015/1001 - Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk - Voorwaarden en wijze van gunnen

17 2016_GR_00001 B.O.D. Straatkolken 2016 - 2015/1001 - 
Reiniging van de straatkolken in de 
entiteit Kortrijk - 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 Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen de stadsorganisatie staat het team Beheer Openbaar Domein in voor het reinigen van de 
straatkolken om een vlotte afvoer van het regenwater te verzekeren. Het betreft het reinigen van 
alle straatkolken (+/- 23 500 stuks) over de ganse entiteit Kortrijk (2x per jaar) en dit door een 
gespecialiseerde firma.

Argumentatie
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Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Straatkolken 2016 - 2015/1001 ter goedkeuring voor aan de 
Gemeenteraad.

De kostprijs van deze opdracht ramen wij op een totaalbedrag van € 159 804,70 incl. BTW. Op artikel 
2016/ IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 6103510 zijn de nodige 
kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare aanbesteding.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
€ 159 804,70 / Artikel 2016/ IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen rekeningnummer 
6103510
 

Advies
Dominique Dubrul
Gunstig advies

OK

Heidi Debels
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Reinigen van de straatkolken in de entiteit Kortrijk", zoals ze 
vervat zijn in het bijzonder bestek B.O.D. Straatkolken 2016 - 2015/1001 opgemaakt door het team 
Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Te kiezen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de wet van 15 juni 2006 op 
de overheidsopdrachten.

Bijlagen
 20151001_Basisopdracht_Raming.xls
 20151001_2015_11_20_Bestek - Model 3P.doc
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Planning en Openbaar Domein

18 - 2016_GR_00012 - Aanvullende reglementen op het wegverkeer - voorstel tot (gedeeltelijke) delegatie bevoegdheid - Goedkeuren

18 2016_GR_00012 Aanvullende reglementen op het 
wegverkeer - voorstel tot (gedeeltelijke) 
delegatie bevoegdheid - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer bepaalt 
dat de lokale overheid instaat voor het vaststellen van de aanvullende reglementen op 
gemeentewegen (art. 6) en op gewest- en provinciewegen die zich op haar grondgebied bevinden 
(art. 5). De aanvullende reglementen dienen daarna ter kennisgeving (gemeentewegen) of ter 
goedkeuring (gewestwegen) te worden opgestuurd naar de Vlaamse Regering.

Wegens de omslachtigheid van deze procedure en de tijdswinst wordt er te Kortrijk –en niet alleen te 
Kortrijk- sinds jaren niet meer voor elk verkeersprobleem een aanvullend reglement opgesteld. De 
zogenaamde kleinschalige (frequent voorkomende) verkeersproblemen worden op een lijst geplaatst 
die (voorafgaandelijk) intern verspreid wordt. Door deze werkwijze kan er (veel) sneller worden 
uitgevoerd. Wij wijzen erop dat de op het terrein geplaatste signalisatie altijd moet nageleefd 
worden door de bestuurders, los van het feit of daarvoor een aanvullend reglement werd opgemaakt 
of niet.

Het is nu de wens van het stadsbestuur om voortaan ook voor de afhandeling van die kleinere 
verkeerszaken de snelst mogelijke officiële weg te volgen.

Argumentatie



137/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Deze problematiek werd ook als parlementaire vraag voorgelegd aan de Vlaamse Minister van 
mobiliteit, Ben Weyts. De Minister zou de problematiek laten onderzoeken maar wijst er op dat 
aanvullende reglementen –ook voor kleine verkeerswijzigingen- nodig blijven en dat de procedure 
reeds vereenvoudigd is. Sinds 2008 volstaat een kennisgeving aan de Vlaamse Regering in plaats van 
een (langer durende) goedkeuring. Ook is er sindsdien de mogelijkheid om de bevoegdheid voor het 
vaststellen van aanvullende reglementen (deels) over te hevelen van de gemeenteraad naar het 
college van burgemeester en schepenen. 

De mogelijkheid tot delegatiebevoegdheid is inderdaad ingeschreven in het decreet van 16 mei 2008 
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer(art. 4§1). Ook de omzendbrief 
MOB/2009/01 over de aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer verwijst naar die 
mogelijkheid. Ondertussen hebben reeds tientallen gemeenten van deze delegatiebevoegdheid 
gebruik gemaakt. 

Omdat we de gemeenteraad ten volle willen blijven betrekken bij verkeerswijzigingen van grotere 
omvang, stellen wij voor om slechts deels gebruik te maken van deze delegatiebevoegdheid, nl. voor 
de kleinschalige verkeerswijzigingen. 

Deze wettelijke werkwijze waarbij enkel de “kleinschalige verkeerswijzigingen op gemeentewegen” 
enkel aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd, leunt in feite nauw aan 
bij de huidige manier van werken en stelt het stadsbestuur toch in staat om de acute, kleinere en 
frequenter voorkomende verkeersproblemen sneller af te handelen omdat het college van 
burgemeester en schepenen wekelijks vergadert. 

Deze verkeerswijzigingen zouden gegroepeerd in één aanvullend reglement ter vaststelling aan het 
college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden. Bij twijfel over de omvang van een 
bepaald probleem, wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Onder “kleinschalige verkeerswijzigingen op gemeentewegen” verstaan we:

-      gele strepen

-      de meeste witte markeringen zoals aslijnen, zebrapaden, fietsoversteken, parkeerhaken- of 
stroken, arcering, …

-      parkeerplaatsen voor personen met een handicap en andere voor bepaalde 
voertuigencategorieën voorbehouden plaatsen

-      bepaalde zeer lokale problemen in verband met voetpad- of bermparkeren

-      laad- en loszones

-      shop&go-zones (beperkt aantal, max. 5)

-      korte stukken parkeerverbod

-      beperkte aanpassingen aan blauwe zones

-      bewonersparkeren (beperkt aantal, max. 5)
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-      (voorlopige) snelheidsremmers (met bijhorende signalisatie B19-B21 (beurtelingse voorrang)).

 

Kleine en grote verkeerswijzigingen op gewestwegen en verkeerswijzigingen van grotere omvang op 
gemeentewegen blijven we in een aanvullend reglement ter vaststelling voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

Onder “verkeerswijzigingen van grotere omvang” verstaan we:

-      circulatiewijzigingen (onder andere eenrichtingsverkeer)

-      snelheidsbeperkingen

-      tonnenmaatbeperkingen

-      verbieden van bepaalde voertuigencategorieën

-      voorrangswijzigingen

-      busbanen

-      fietspaden

-      (woon)erven

-      grensoverschrijdende aanpassingen

-      parkeermaatregelen van grotere omvang (zone betalend parkeren, shop&go-zones of 
bewonersparkeren op meerdere locaties).

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
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- artikel 5 van het voormeld decreet van 16 mei 2008 bepaalt dat, in afwijking van artikel 43, §2, 2e, 
van het Gemeentedecreet, de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende 
reglementen op de gemeentewegen die zich op haar grondgebied bevinden, kan toevertrouwen aan 
het college van burgemeester en schepenen;

- het antwoord van Vlaams Minister van Mobiliteit, Ben Weydts, op de schriftelijke parlementaire vraag 
(nr. 1221) d.d. 26 mei 2015 dat deze bevoegdheidsdelegatie ook mogelijk is enkel met betrekking tot 
de “kleine verkeerswijzigingen”;

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

Financiële informatie
Financiële informatie
nvt

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen met betrekking tot “kleinschalige 
verkeerswijzigingen” op de gemeentewegen die zich op het grondgebied van Kortrijk bevinden, 
wordt bij dit besluit gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Onder “kleinschalige verkeerswijzigingen op gemeentewegen” wordt verstaan:

-      gele strepen

-      de meeste witte markeringen zoals aslijnen, zebrapaden, fietsoversteken, parkeerhaken- of 
stroken, arcering, …

-      parkeerplaatsen voor personen met een handicap en andere voor bepaalde 
voertuigencategorieën voorbehouden plaatsen

-      bepaalde zeer lokale problemen in verband met voetpad- of bermparkeren

-      laad- en loszones

-      shop&go-zones (beperkt aantal, max. 5)

-      korte stukken parkeerverbod

-      beperkte aanpassingen aan blauwe zones

-      bewonersparkeren (beperkt aantal, max. 5)

-      (voorlopige) snelheidsremmers (met bijhorende signalisatie B19-B21 (beurtelingse voorrang)).

Punt 2
Dit delegatiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid 
(Koning Albert II-laan 20, bus 2 te 1000 Brussel).
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19 - 2016_GR_00013 - VK Zuidstraat - Aanstelling ontwerper en goedkeuren ontwerp - Goedkeuren

19 2016_GR_00013 VK Zuidstraat - Aanstelling ontwerper en 
goedkeuren ontwerp - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van  30 november 2015, een 
vergunning aan de bouwheer VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en de 
medefinancierder nl. de Zuid-West-Vlaamse sociale Huisvestingsmaatschappij. De aanvraag voorziet 
de verkaveling van de gronden in 45 kavels voor woningbouw en 4 meergezinswoningen met aanleg 
van nieuwe wegenis, riolering en omgevingsaanleg

In samenspraak met de stadsdiensten, het studiebureau en de bouwheren werd constructief een 
ontwerp uitgewerkt tot een aanvaardbaar geheel voor alle betrokken partijen. Hiervoor werden op 
regelmatige tijdstippen overlegmomenten gepleegd.

De verkavelaar moet instaan voor de wegen- en rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

 

Argumentatie
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1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de bouwheer VMSW om studiebureau Cnockaert nv uit Wervik aan te stellen 
als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv diende op 27 oktober '15 een ontwerpbundel in, in verband met 
de uit te voeren infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de 
infrastructuurwerken (wegenis, riolering, omgeving) die bij dit bouwproject horen. 

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van buffervoorziening voor regenwater;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (wegenis/parkeervakken), beton 
(toegangspaden) en dolomiet (wandelpaden);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 1.421.946,66€ (excl. BTW) en vallen volledig 
ten laste van de bouwheren.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet op 
overheidsopdrachten van 15 juli 2011.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis van 
de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 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
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Wervik en voorgesteld door verkavelaar VMSW, in verband 
met "wegen, riolering en omgevingswerken op de verkaveling Wijk Zuidstraat" zoals ze vervat is in het bijzonder 
bestek nr. KR0137 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van 
gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
 TOTAAL RAMING MET KOSTENVERDELING.pdf
 BESTEK_versie 2_KR0137.pdf
 KR0137_V3_2015-10-13_ (1) Bestaande toestand_#KL#.pdf
 KR0137_V3_2015-10-13_ (4) OT Riolering_#KL#.pdf
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 KR0137_V3_2015-10-13_ (5) Typedwarsprofielen_#KL#.pdf
 KR0137_V3_2015-10-13_ (6) Terrein- &amp; Lengteprofielen_#KL#.pdf
 KR0137_V3_2015-10-13_ (7) Typedetails &amp; kunstwerken_#KL#.pdf
 KR0137_V4_2015-11-19_ (3) Beplantingsplan_#KL#.pdf
 OFFERTE_versie 2_KR0137.pdf
 KR0137_V4_2015-11-19_ (2) OT Wegenis &amp; Fasering_#KL#.pdf
 bouwvergunning.pdf

20 - 2016_GR_00025 - VK Cornelusweg - Aanstelling ontwerper en goedkeuren ontwerp - Goedkeuren

20 2016_GR_00025 VK Cornelusweg - Aanstelling ontwerper 
en goedkeuren ontwerp - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 21 september 2015 een vergunning aan 
de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de 
gronden in 9 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

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

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
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infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv om studiebureau Cnockaert 
nv uit Wervik aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de infrastructuurwerken 
(wegenis, voetpaden, riolering en buffering) die bij dit bouwproject horen. 

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling 
- aanleg gescheiden riolering;
- aanleg van buffervoorziening voor regenwater;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden / opritten) en in asfalt (rijweg);
- aanleg van groen;
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 240.005,27€ (incl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet op 
overheidsopdrachten van 15 juli 2011.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. Het CBS is bevoegd op basis van 
de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 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
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Wervik en voorgesteld door verkavelaar Woningbouw 
Groep Huyzentruyt nv, in verband met "weg en rioleringswerken op de verkaveling Cornelusweg te Marke" zoals ze 
vervat is in het bijzonder bestek nr. KR0078 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare 
aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren. 

Bijlagen
 Verkavelingsvergunning.pdf
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 Plan 01_Bestaande Toestand_V4 -04-12 - 2015  GR .pdf
 Plan 02_Ontworpen toestand _V4 -04-12 - 2015  GR .pdf
 Plan 03 - TDP + TD + LP - V4- 04 -12 -2015 GR.pdf
 TOTAAL BESTEK_KR 0078.pdf
 TOTAAL RAMING_KR 0078.pdf
 overeenkomst.pdf

Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Staf

20:32 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
21 - 2016_GR_00030 - Besteding VIA-middelen - Besteding door verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques.

21 2016_GR_00030 Besteding VIA-middelen - Besteding door 
verhoging van het bedrag van de 
maaltijdcheques.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
Ingevolge het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector 2011-2015 zijn 
er extra financiële middelen ter beschikking van de lokale besturen, de zogenaamde VIA-middelen. 
Deze middelen moeten worden besteed aan een verhoging van de koopkracht van de medewerkers.

Op 26 november 2015 werd met de vakbonden unaniem een akkoord onderhandeld om deze VIA-
middelen (restmiddelen VIA4 en saldo reguliere middelen VIA4) integraal te besteden aan een 
verhoging van de maaltijdcheques met 1,10 € (verhoging van 4,40 € naar 5,50 €) voor zowel het 
personeel van de stad als van het OCMW, dit met ingang van 1 december 2015 en dit zolang tot de 
huidige VIA-subsidiëring blijft duren, waarna het dossier opnieuw zal worden onderzocht en met de 
vakbonden besproken.

Thans wordt het dossier voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op het aanpassen van het 
bedrag van de maaltijdcheques voor de personeelsleden van de stad, zoals opgenomen onder artikel 
183 van het rechtsposisitbesluit van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk.

Argumentatie
Ingevolge het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector 2011 - 2015 zijn 
er extra financiële middelen ter beschikking van de lokale besturen, de zogenaamde VIA-middelen. 
Deze middelen moeten worden besteed aan een verhoging van de koopkracht van de 
personeelsleden.

De middelen betreffen een totaal bedrag van 288.000 € op jaarbasis, samengesteld als volgt :
- 194.000 € reguliere middelen VIA4;
- 94.000 € middelen VIA3 en restmiddelen VIA4.

Vlaanderen maakt daarbij onderscheid tussen personeelsleden tewerkgesteld in de zogenaamde VIA-
diensten (zorg-, welzijns en vrije tijdssector) en personeelsleden tewerkgesteld in andere diensten, 
en waarbij de reguliere middelen VIA4 exclusief moeten besteed worden voor de koopkracht van de 
VIA-personeeelsleden en de restmiddelen VIA4 voor de koopkracht van zowel de VIA-
personeelsleden als de niet-VIA personeelsleden;

Eind 2014 werd de optie genomen om (een groot deel van) de reguliere middelen VIA4 te besteden 
aan een verhoging van de tweede pensioenpijler voor de VIA-personeelsleden, verhoging met 2% 
(van 1% naar 3%). De jaarlijkse kost daarvan wordt geraamd op 160.000 € (cfr. gemeenteraadsbesluit 
van 9 februari 2015).

Rest dus nog een te besteden bedrag van € 128.000.

Op 26 november 2015 werd met de vakbonden unaniem een akkoord onderhandeld om deze 
resterende VIA-middelen (restmiddelen VIA4 en saldo reguliere middelen VIA4) integraal te besteden 
aan een verhoging van de maaltijdcheques met 1,10 € (verhoging van 4,40 € naar 5,50 €) voor zowel 
het personeel van de stad als van het OCMW, dit met ingang van 1 december 2015 en dit zolang tot 
de huidige VIA-subsidiëring blijft duren, waarna en alsdan het dossier opnieuw zal worden 
onderzocht en met de vakbonden besproken (cfr. protocol van akkoord nummer 444 zoals in bijlage 
gevoegd).

De kost van deze maatregel op jaarbasis wordt geraamd op € 155.380. Het saldo (27.380 €) 
zou gedragen worden door middelen voor eigen beleid van de schepen van personeel.
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Dit dossier werd op 17 december 2015 besproken in het MAT (aanpassing RPB met financiële 
percussie) en dit resulteerde in een gunstig advies. 

Dit dossier werd besproken in de Raad voor MW (aanpassing RPB met financiële repercussie) en dit 
resulteerde eveneens in een gunstig advies. 

Thans wordt het dossier voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op het aanpassen van het 
bedrag van de maaltijdcheques voor de personeelsleden van de stad, zoals opgenomen onder artikel 
183 van het rechtsposisitbesluit van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk.

 

Juridische grond
- Het Vlaams Intersectoraal Akoord 2011-2015 voor de socialeprofit en non-profitsector in de lokale 
besturen zoals afgesloten op 31 mei 2013;
- Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatier, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provincieperrsoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, meer bepaald artikel 159 handelend over de maaltijdcheques;
- Het rechtspositiebeluist van toepassing op de personeelsleden van de stad Kortrijk zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad op 17 november 2008 en zoals gewijzigd in latere data, meer bepaald artikel 
183 handelend over de maaltijdcheques;
- Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 270 m.b.t. het advies van de Raad voor 
Maatschappeiijk Welzijn.

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

Financiële informatie
Automatisch ingetrokken

Financiële informatie
In het kader van het Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA) worden financiële middelen ter 
beschikking gesteld van de lokale besturen, middelen die moeten worden besteed aan een verhoging 
van de koopkracht van de personeelsleden.

Vlaanderen maakt daarbij onderscheid tussen personeelsleden tewerkgesteld in de zogenaamde VIA-
diensten (zorg-, welzijns en vrije tijdssector) en personeelsleden tewerkgesteld in andere diensten.

De diverse subsidiëringsluiken (VIA3, VIA4 regulier en VIA4 rest) samengeteld komen we tot volgende 
(jaarlijkse) subsidiebedragen :

 194.000 € (VIA4 regulier) : exclusief te besteden voor de VIA-personeelsleden;

  94.000 € (VIA3 en VIA4 rest) : te besteden voor zowel de VIA-personeelsleden als andere 
personeelsleden;

 TOTAAL : 288.000 €.
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Eind verleden jaar werd de optie genomen om (een groot deel van) de middelen VIA 4 regulier te 
besteden aan een verhoging van de tweede pensioenpijler voor de VIA-personeelsleden, verhoging 
met 2% (van 1% naar 3%). De jaarlijkse kost hiervan wordt geraamd op 160.000 €.

Thans wordt volgend scenario voorgesteld m.b.t. de besteding van de overige middelen :

 Behoud maatregel verhoging 2de PP voor contractuele VIA-personeelsleden;

 Verhoging MTC met 1,10 € voor iedereen (dus van 4,40 € naar 5,50 €);
Als ingangsdatum van de verhoging wordt 1 december 2015 vooropgesteld.

De jaarlijkse kost van dit scenario wordt als volgt geraamd :

 Behoud verhoging 2de PP (VIA-personeelsleden) : 160.000 €;

 Verhoging MTC (iedereen) : 155.380 €;

 TOTAAL : 315.380 €.

De VIA-middelen (288.000 €) zijn dus niet toereikend voor het voorgesteld scenario.
Het tekort geraamd op 27.380 € , zou worden gefinancierd met de middelen voor nieuw beleid van 
de schepen van personeel.

 

Schematisch overzicht (Ter info : tabel is ook als bijlage toegevoegd).

 

PERSONEEL MIDDELEN KOST   2PP KOST   MTC KOST   TOTAAL TEKORT

VIA-PERSONEEL 194.000 € 160.000 € 55.440 € 215.440 € 21.440 €

ANDER 
PERSONEEL

94.000 € Nihil € 99.940 € 99.940 € 5.940

TOTAAL 288.000   € 160.000   € 155.380   € 315.380   € 27.380   €

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
a) Akkoord te gaan met het voorstel om de middelen van de VIA-subsidiëring (restmiddelen VIA4 en 
saldo reguliere middelen VIA4) integraat te besteden aan een verhoging van de maaltijdcheques met 
1,10 € (verhoging van 4,40 € naar 5,50 €) voor zowel het personeel van de stad als van het OCMW, 
dit met ingang van 1 december 2015 en dit zolang tot de huidige VIA-subsidiëring blijft duren, 
waarna en alsdan het dossier opnieuw zal worden onderzocht en met de vakbonden besproken;
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b) Artikel 183§1-alinea 1 van het rechtspositiebesluit van toepassing op het personeel van de stad 
Kortrijk aan te vullen als volgt :
'Met ingang van 1 december 2015 wordt het bedrag van de nominale waarde van de maaltijdcheque 
gebracht op 5,50 € (4,41 € werkgeversbijdrage en 1,09 € werknemersbijdrage) en dit zolang tot de 
huidige VIA-subsidiëring blijft duren, waarna het dossier opnieuw zal worden onderzocht en met de 
vakbonden besproken.'

c) Afschrift van dit besluit binnen een termijn van 20 dagen voor algemeen administratief toezicht 
over te maken aan de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.

Bijlagen
 mail financieel beheerder verlenen visum_20160115094329.pdf
 protocol MTC.pdf
 advies MAT MTC.pdf
 advies RMW MTC.pdf

Projecten

22 - 2016_GR_00007 - 2014/790 - Stadhuissite: vernieuwen vloerbekleding - Eindafrekening

22 2016_GR_00007 2014/790 - Stadhuissite: vernieuwen 
vloerbekleding - Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
Op 13 oktober 2014 gunde het college van burgemeester en schepenen het vernieuwen van de 
vloerbekleding op de stadhuissite aan firma Belfloors uit Kortrijk, voor het bedrag van 48.430,50 euro 
(inclusief 21% btw).

Argumentatie
Het voorbije jaar werden de werken uitgevoerd in de diverse gebouwen van de stadhuissite.

Bij de werken doken een aantal onvoorziene werken op:

vorderingsstaat 1:
- vloerdozen kabinet schepen Lemaitre & uitbraak bestaande vloerbekleding bureau 1777;

vorderingsstaat 2:
- supplement in gang & keuken & uitbraak bestaand tapijt kabinet burgemeester;

vorderingsstaat 3:
- extra vragen via meldingen en overlegmomenten: extra tapijt voor kabinet stadssecretaris / kabinet 
schepen Scherpereel / kabinet schepen Weydts & uitbraak bestaand tapijt of linoleum bij deze 
nieuwe lokalen;

vorderingsstaat 4:
- uitbraak bestaand tapijt vergaderzalen kant Papenstraat;

vorderingsstaat 5:
- extra vraag voor opfrissen voormalige stadskas na omvorming tot extra vergaderzaal - 
voorbereidende werken (ifv schilderwerken)

vorderingsstaat 6:
- omwille van nog niet op punt staat verdieping +2 (bureel team servicepunt & projecten van directie 
bedrijfsvoering) zoals oorspronkelijk voorzien werd dit gewisseld met kant Leiestraat op verdieping 
+1 & +2: uitbraak tapijt & noodzakelijk extra egaliseren van deze nieuwe locatie;
- extra tapijt op rol op de trappen +1 & +2

vorderingsstaat 7:
- extra tapijt voorzien voormalige stadskas + extra snelcement door verzakking in de vloer (werd 
duidelijk na voorbereidende werken (vorderingsstaat 5)

vorderingsstaat 8:
- uitbraak sas +2 kant Leiestraat (voormalig plotterlokaal) & overname restand tegels

vorderingsstaat 9:
- extra na melding van schadegeval in keuken & hal team communicatie: uitbraak bestaand tapijt en 
plaatsen van lino

De eindafrekening van deze voorziene en meerwerken bedraagt 46.037,75 euro (exclusief btw), 
zijnde 55.705,67 euro (inclusief 21% btw). 
De eindafrekening overschrijdt de gunning met 15,02%.

Juridische grond



150/189 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
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 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegheden van de gmemeenteraad.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
2015/GBB-CBS/0119-01/2210100/IE-12 - de eindafrekening sluit met 46.037,75 euro (exclusief btw), 
zijnde 55.705,67 euro (inclusief 21% btw). Dit is een meerkost van 6.012,53 euro (exclusief btw), 
zijnde 7.275,17 euro (inclusief 21% btw).

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akkoord te gaan met de eindafrekening die sluit met een bedrag van 46.037,75 euro (exclusief btw), 
zijnde 55.705,67 euro (inclusief 21% btw).

Bijlagen
 facturen_belfloors.pdf

23 - 2016_GR_00008 - 2013/421 - jeugdinfrastructuur Rietput - lot 1 ruwbouw- en afbraakwerken - Eindafrekening

23 2016_GR_00008 2013/421 - jeugdinfrastructuur Rietput - 
lot 1 ruwbouw- en afbraakwerken - 
Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
de jeugdinfrastructuur Rietput in het Plan Nieuw Kortrijk

engagement 2 : 'een stad die verjongt en vergroent'

We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als een overlast, 
geven we jongeren de ruimte om elkaar te ontmoeten. Jeugdlokalen worden functioneel en 
duurzaam ingericht.

Argumentatie
In zitting van 24 februari 2014 besliste het college om de werken voor het lot 1 ruwbouw- en 
afwerking in verband met de oprichting van een nieuwe jeugdinfrastructuur op de Rietput in 
Bissegem te gunnen aan de firma Kestelyn-Devos bvba uit de Berchemweg 41 in 9700 
Oudenaarde voor het bedrag van 430.612,18 euro (exclusief btw) of 521.040,74 euro (inclusief 21% 
btw).

Inmiddels zijn de werken betreffende lot 1 voltooid, de voorlopige oplevering ging door op 30 
oktober 2015. 
Kestelyn-Devos maakte haar eindafrekening aangaande lot 1 ruwbouw- en afwerking op die zich 
voortdoet als volgt :

gunningsbedrag  430.612,18 euro

wijziging hoeveelheden  - 30.592,71 euro

VH in meer 46.012,87 euro  

VH in min - 76.605,58 euro  

meer- en minwerken  64.599,95 euro

meerwerken 114.139,22 euro  
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minwerken - 49.539,27 euro  

totaal na verrekeningen  464.619,35 euro

herzieningen  - 5.525,72 euro

eindafrekening (exclusief btw)  459.093,63 euro

btw 21%  96.409,66 euro

eindafrekening (inclusief 21% btw)  555.503,60 euro

De eindafrekening sluit met een bedrag van 459.093,63 euro (exclusief btw) ofwel 555.503,30 euro 
(inclusief 21% btw). De eindafrekening ligt hiermee 34.462,56 euro (inclusief 21% btw) hoger dan het 
gunningsbedrag wat een afwijking in meer betekent van 6,6%. 
Het aandeel van min- en meerwerken bedraagt 64.599,95 euro (exclusief btw) in meer wat een 
afwijking betekent van 12,4 % t.o.v. het gunningsbedrag.
De totale meerkost is te wijten aan een aantal onvoorziene maar noodzakelijke werken en een aantal 
bijkomende werken die de afwerking en functionaliteit van het gebouw ten goede komen.

bespreking grote lijnen van de wijzigingen  

 Het funderingssysteem is omwille van de slechte draagkracht van de ondergrond gewijzigd 
van een fundering op valse putten naar een paalfundering. Deze wijziging bracht een 
meerkost met zich mee van 17.895,06 euro (exclusief btw).

 Een grote meerkost is te vinden in het grondverzet waarbij de grond niet kon 
worden ondergebracht onder categorie 211 (grond voor hergebruik) doordat de vroegere 
opgevoerde grond ook vermengd was met bouwafval (steenpuin, plastic en zelfs fracties van 
asbestplaten). Om deze grond te kunnen storten diende deze te worden gezeefd waarbij het 
puin uit de goede grond wordt gehaald. De meerkost t.o.v. de gunning voor alle 
grondwerken is aanzienlijk nl. 27.112,44 euro (exclusief btw). Dit is te wijten aan de grote 
hoeveelheden die moest worden afgevoerd door de uitgravingen voor de kelderverdieping.

 Een andere grote meerkost is te wijten aan de beperkte waterdoorlaatbaarheid van de 
ondergrond en de hoge grondwaterstand waardoor er reeds tijdens de werken bijkomende 
ingrepen nodig waren om een droge bouwplaats te krijgen (bemaling en werkvloer) en er 
daarnaast ook supplementaire ingrepen zijn doorgevoerd aan het bouwconcept 
(bitumineuze afdichting + noppenfolie aan kelderwanden en drainagesysteem) uit 
veiligheidsoverwegingen naar de toekomst toe. De meerkost hiervoor is 15.611,71 euro 
(exclusief btw).

 Een belangrijke wijziging is ook de aanpassing van het rioleringssysteem. Eenvoudige lozing 
van grijs water kon niet rechtstreeks in de nabijliggende gracht maar moest gebeuren via een 
septische put. Hierdoor kwam het uitlooppunt van het water lager te liggen waardoor de 
lozing naar de dieper gelegen Neerbeek moest worden geleid. De meerkost voor deze extra 
riolering is 3.565,82 euro (exclusief btw).

 Daarnaast werden voor de functionaliteit van de jeugdlokalen een aantal bijkomende 
elementen uitgevoerd waaronder de wegneembare scheidingwanden tussen de 
verschillende lokalen. De meerprijs bedraatgt 8.132,30 euro (exclusief btw).
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 Een grote minkost is dat elke verdiepingshoogte is gereduceerd van 260cm naar 240cm en 
ook de dakrand met 1 streklaag betonblokken is verminderd waardoor het volledige gebouw 
60cm lager kon uitgevoerd worden. Deze ingreep doet geen afbreuk aan de functionaliteit 
van het gebouw. Deze aanpassing manifesteert zich in de gewijzigde hoeveelheden 
(betonwanden, kolommen, betonbalken, metselwerken, gevelafwerking uit leien, ...) 
waardoor meteen een groot deel van de meerwerken kon worden gecompenseerd. De totale 
minprijs van deze wijziging bedraagt - 40.804,66 euro (exclusief btw).

In bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle wijzigingen waarbij alle posten 
nominatief zijn opgesomd.

overzicht project

Met afzonderlijke nota's worden de eindafrekeningen van de overige loten (lot 2 - 
elektriciteitswerken en lot 3 - hvac en sanitair) ter goedkeuring voorgelegd. Hieronder vindt u alvast 
het overzicht van de 3 loten binnen de totaliteit van het bouwproject (* voorlopig bedrag) :

lot gunning  uitvoering

lot 1 - ruwbouw en afwerking 430.612,18 euro 459.093,63 euro

lot 2 - elektriciteitswerken 14.546,00 euro  17.230,06 euro

lot 3 - hvac en sanitair 44.325,00 euro  (*) 47.578,00 euro

totaal (exclusief btw) 489.483,18 euro  523.901,69 euro

btw 21% 102.791,47 euro  110.019,35 euro

totaal (inclusief 21% btw) 592.274,65 euro  633.921,04 euro

Binnen de totaliteit van het project is er een totale meerkost van + 41.646,39 euro (inclusief 21% 
btw). Dit is een totale afwijking van 7,03 % in meer t.o.v. het gunningsbedrag.

Gezien het aandeel van min- en meerwerken voor het lot 1 ruwbouw en afwerking +64.599,95 euro 
(exclusief btw) bedraagt en hiermee een afijking van 12,4 % geeft t.o.v. het gunningsbedrag is de 
gemeenteraad bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

 

 

Juridische grond
De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 7 en 8. 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in bijlage bij voormeld besluit van 26 
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september, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 
gemeenteraad.

 

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
budgetsleutel: investeringsenveloppe IE-02, actie 02.01.01, item 0750-00, algemeen 
rekeningnummer 2210507
 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in verband met het lot 1 - ruwbouw- en afbraakwerken betreffende de realisatie van de nieuwe 
jeugdinfrastructuur op de Rietput in Bissegem, de eindafrekening opgemaakt door Kestelyn-Devos 
uit de Berchemweg 1 in 9700 Oudenaarde goed te keuren dewelke sluit met een bedrag van 
459.093,60 euro (excl. btw) ofwel 555.503,30 euro (inclusief 21% btw). 

Bijlagen
 eindstaat Kestelyn-Devos.pdf
 eindafrekening_Rietput lot1_ruwbouw en afbraak.pdf

24 - 2016_GR_00009 - 2013/421 - jeugdinfrastructuur Rietput - lot 2 elektriciteitswerken - Eindafrekening

24 2016_GR_00009 2013/421 - jeugdinfrastructuur Rietput - 
lot 2 elektriciteitswerken - Eindafrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 
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Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
de jeugdinfrastructuur Rietput in het Plan Nieuw Kortrijk

engagement 2 : 'een stad die verjongt en vergroent'

We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als een overlast, 
geven we jongeren de ruimte om elkaar te ontmoeten. Jeugdlokalen worden functioneel en 
duurzaam ingericht.

Argumentatie
In zitting van 24 februari 2014 besliste het college om de werken voor het lot 2 
ellektriciteitswerken in verband met de oprichting van een nieuwe jeugdinfrastructuur op de Rietput 
in Bissegem te gunnen aan de firma Belight bvba uit de Vagevuurstraat 3 in 8510 Kortrijk - Marke 
voor het bedrag van 14.546,00 euro (exclusief btw) of 17.600,66 euro (inclusief 21% btw).

Inmiddels zijn de werken betreffende lot 2 voltooid, de voorlopige oplevering ging door op 30 
oktober 2015. Belight maakte haar eindafrekening aangaande lot 2 elektriciteitswerken op die zich 
voortdoet als volgt :

gunningsbedrag  14.546,00 euro

wijziging hoeveelheden  - 2.010,00 euro

VH in meer + 0,00 euro  

VH in min - 2.010,00 euro  

meer- en minwerken  4.895,00 euro

meerwerken + 6.695,00 euro  

minwerken - 1.800,00 euro  

totaal na verrekeningen  17.431,00 euro

herzieningen  - 200,94 euro

eindafrekening (exclusief btw)  17.230,06 euro
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btw 21%  3.618,31 euro

eindafrekening (inclusief 21% btw)  20.848,37 euro

De eindafrekening sluit met een bedrag van 17.230,06 euro (exclusief btw) ofwel 20.848,37 euro 
(inclusief 21% btw). De eindafrekening ligt hiermee 3.247,71 euro (inclusief 21% btw) hoger dan het 
gunningsbedrag wat een afwijking in meer betekent van 18,5 %. Het aandeel van min- en 
meerwerken bedraagt 4.895,00 euro (exclusief btw) in meer wat een afwijking betekent van 33,7 % 
t.o.v. het gunningsbedrag. Dit hoge percentage ligt natuurlijk voor een groot deel aan het lage 
gunningsbedrag waardoor de minste afwijking doorweegt in de eindbalans.
De totale meerkost is te wijten aan een aantal bijkomende werken die de functionaliteit van het 
gebouw ten goede komen. 
De gedetailleerde lijst met wijzigingen is opgenomen in het totaaloverzicht van de eindafrekening in 
bijlage. 

overzicht project

Met afzonderlijke nota's worden de eindafrekeningen van de overige loten (lot 1 - ruwbouw en 
afwerking en lot 3 - hvac en sanitair) ter goedkeuring voorgelegd. Hieronder vindt u alvast het 
overzicht van de 3 loten binnen de totaliteit van het bouwproject (* voorlopig bedrag) :

lot gunning uitvoering

lot 1 - ruwbouw en afwerking 430.612,18 euro 459.093,63 euro

lot 2 - elektriciteitswerken 14.546,00 euro 17.230,06 euro

lot 3 - hvac en sanitair 44.325,00 euro (*) 47.578,00 euro

totaal (exclusief btw) 489.483,18 euro 523.901,69 euro

btw 21% 102.791,47 euro 110.019,35 euro

totaal (inclusief 21% btw) 592.274,65 euro 633.921,04 euro

Binnen de totaliteit van het project is er een totale meerkost van + 41.646,39 euro (inclusief 21% 
btw). Dit is een totale afwijking van 7,03 % in meer t.o.v. het gunningsbedrag.

Gezien het aandeel van min- en meerwerken voor het lot 2 elektriciteitswerken + 4.895,00 euro 
(exclusief btw) bedraagt en hiermee een afijking van 33,7 % geeft t.o.v. het gunningsbedrag is de 
gemeenteraad bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Juridische grond
De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. Het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 7 en 8. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42. Het Gemeentedecreet van 
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15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van 
de gemeenteraad.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
budgetsleutel: investeringsenveloppe IE-02, actie 02.01.01, item 0750-00, algemeen 
rekeningnummer 2210507

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in verband met het lot 2 elektriciteitswerken betreffende de realisatie van de nieuwe 
jeugdinfrastructuur op de Rietput in Bissegem, de eindafrekening opgemaakt door Belight bvba uit 
de Vagevuurstraat 4 in 8510 Kortrijk - Marke goed te keuren dewelke sluit met een bedrag van 
17.230,06 euro (excl. btw) ofwel 20.848,37 euro (inclusief 21% btw).

Bijlagen
 eindafrekening_Rietput lot2_elektriciteitswerken.xls

Servicepunt

25 - 2016_GR_00017 - 2016/961 - Raamovereenkomst preventief en curatief onderhoud personenliften - Voorwaarden en wijze van gunnen

25 2016_GR_00017 2016/961 - Raamovereenkomst preventief 
en curatief onderhoud personenliften - 
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 Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 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 Catherine 
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Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het patrimonium beschikt de stad over een 40-tal liftinstallaties voor personentransport.

Dergelijke installaties dienen op regelmatige basis te worden onderhouden om de bedrijfszekerheid 
en de veiligheid te garanderen.
Het onderhoud is bovendien wettelijk verplicht en dient te gebeuren door een gecertificeerd 
liftonderhoudsbedrijf.

Momenteel worden de liften onderhouden via individuele onderhoudsovereenkomsten met 
verschillende voorwaarden, looptijden en servicegaranties.

Argumentatie
Het dossier "Raamovereenkomst preventief en curatief onderhoud liftinstallaties" heeft tot doel de 
goede werking en veiligheid van de liftinstallaties te garanderen.

Het dossier omvat:

Het preventief onderhoud, dit is het periodieke onderhoud. Dit houdt in: het smeren, bijregelen, 
vervangen van kleine slijtage onderdelen. Ook de 24/24 depannageservice is hiervan een onderdeel.

De inschrijvers dienen ook prijs te maken voor de opstartkost. Deze kost omvat de nodige werken en 
leveringen om bij de overname van de installatie het communicatiesysteem aan te passen en in orde 
te zetten zodat de lift met de dispatching van de onderhoudsfirma is verbonden.

Een laatste luik omvat de nodige aanpassingen voor het in orde zetten van de liften met eventuele 
opmerkingen van de periodieke keuring.

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

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

- huidige en toekomstige vzw’s van de stad Kortrijk 
- huidige en toekomstige agb’s van de stad Kortrijk 
- OCMW Kortrijk 
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- PZ Vlas 
- HVZ Fluvia

De aanvang van de raamovereenkomst vindt plaats bij betekening per liftinstallatie en in functie van 
noodwendigheid, beschikbaar budget, verval van lopende overeenkomsten. Het einde van de 
overeenkomst is voor alle liften gelijk en valt op 30 juni 2019.

Door een onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten zal dit leiden tot betere kennis 
van de installaties door de dienstverlener en een verdere kostenbesparing, door de vermindering van 
stilstanden en interventies.

De totale raming bedraagt 275.408,10 euro (inclusief btw).

Het bijzonder bestek nr. 2016/961 werd opgemaakt door de directie bedrijfsvoering.

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding.

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 24.

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.

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 voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek 2016/961 "Raamovereenkomst 
preventief en curatief onderhoud personenliften".

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de open aanbesteding.

Bijlagen
 2016961_2015_12_22_Bestek - Model 3P.doc
 2016961_Raming.xls
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An Vandersteene

Projecten

20:53 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting

20:54 Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting
26 - 2016_GR_00026 - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - stopzetting concurrentiedialoog - organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - addendum samenwerkingsovereenkomst Kortrijk Zwevegem  - Voorwaarden en wijze van gunnen

26 2016_GR_00026 Campus Kortrijk Weide - deelproject 
realisatie zwembadcomplex - stopzetting 
concurrentiedialoog - organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking - addendum 
samenwerkingsovereenkomst Kortrijk 
Zwevegem  - 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 Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Plan Nieuw Kortrijk (PNK) met specifiek het tweede engagement ‘een stad die verjongt en 
vergroent’ legt een prioriteit bij de ontwikkelingen op Campus Kortrijk Weide met onder meer de 
realisatie van een nieuw zwembadcomplex in de groene omgeving van dit nieuwe stadsdeel.
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De gemeenteraad keurde in zitting van 07 juli 2014 de voorwaarden goed voor de realisatie van een 
nieuw zwembadcomplex op de Campus Kortrijk Weide via een DBFMO-formule. Als wijze van gunnen 
werd geopteerd voor de concurrentiedialoog.

De opdracht werd op 10 juli 2014 aangekondig in het Bulletin der Aanbestedingen en op 12 juli 2014 
werd de opdracht aangekondigd in het Europees publicatieblad.

De Projectdefinitie van het DBFMO-project voorzag de mogelijkheid om andere gemeenten bij het 
project te betrekken. In toepassing van deze mogelijkheid werd beslist om het ontwerp, de bouw, de 
financiering, het onderhoud en de uitbating van een nieuw zwembadcomplex te Zwevegem te 
incorporeren in de concurrentiedialoog. Daartoe keurde de Gemeenteraad van 8 juni 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem goed.

In de zitting van 29 september 2014 besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de 
volgende drie kandidaten te selecteren om deel te nemen aan de Dialoogfase:

-        S&R Kortrijk NV in oprichting;
-        Pellikaan Optisport;
-        Groep Sportoase.

In de zitting van 12 oktober 2015 besliste de Gemeenteraad om de Dialoogfase af te sluiten en om 
S&R Kortrijk NV in oprichting, Pellikaan Optisport en Groep Sportoase uit te nodigen om een offerte 
in te dienen. Tijdens dezelfde zitting keurde de Gemeenteraad ook de volgende documenten goed:

-        het bestek "Realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-
opdracht";
-        de DBFMO-overeenkomst en haar bijlagen;
-        het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente 
Zwevegem betreffende de DBFMO-overeenkomst aangaande de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex.

Op 8 december 2015, de uiterlijke indieningsdatum, dienden respectievelijk S&R Kortrijk NV in 
oprichting en Groep Sportoase een offerte in. Pellikaan Optisport diende geen offerte in.

Per brief van 14 december 2015 verklaarde Optisport (de exploitant van het consortium) dat ze de 
Dialoogfase met de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem als zeer goed heeft ervaren, maar dat ze 
uiteindelijk niet tot een indiening van een offerte is gekomen gezien geen interne overeenkomst 
tussen de partners kon bereikt worden.

De analyse van de ingediende offertes vraagt de stopzetting van de concurrentiedialoog en de 
overgang naar een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Argumentatie
Een analyse heeft uitgewezen dat de offertes van beide inschrijvers in hun huidige vorm – ondanks 
het intense gevolgde voortraject – op bepaalde punten nog onvoldoende precies, volledig en 
regelmatig conform de opdrachtdocumenten zijn uitgewerkt om een onmiddellijke gunning 
overeenkomstig de procedurele bepalingen m.b.t. de concurrentiedialoog toe te laten. De 
inschrijvers geven ook uitdrukkelijk aan over een aantal punten van hun offertes nog verder te willen 
onderhandelen.
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De procedurele bepalingen omtrent de concurrentiedialoog laten heden niet toe om met de 
inschrijvers te onderhandelen over verdere financiële, technische, juridische en andere voorwaarden 
na het indienen van de offertes. Dergelijke onderhandelingen met de best gerangschikte inschrijver 
zullen in de toekomstige wetgeving in het kader van de nog om te zetten Europese richtlijn 2014/24 
wel mogelijk zijn.  Daarentegen bestaat in de huidige regelgeving enkel de mogelijkheid tot loutere 
toelichting en aanvulling van de offertes. Het benutten van deze mogelijkheid volstaat in de huidige 
stand van zaken niet om tot een onmiddellijke gunning aan één van beide offertes te komen.

Volgende punten dienen in de offertes nog verder uitgewerkt te worden dan wel conform de 
opdrachtdocumenten voorzien te worden:

Technisch vlak

Sportoase:  Er worden twee alternatieven voorgesteld voor het competitiezwembad. Ze verschillen 
van elkaar in opdeling, dieptes en aanpasbaarheid en worden elk bestempeld als "variant", waarvan 
één als "voorkeursvariant" wordt bestempeld. Bovendien wordt de keuze voor de één of de andere 
uitvoering van het zwembad afhankelijk gemaakt van een overleg met de aanbestedende overheid, 
ondanks het feit dat onderhandelingen hierover niet meer mogelijk zijn. Daarnaast stemmen de 
afmetingen van het waterpolozwembad niet overeen met hetgeen aan de inschrijvers verduidelijkt 
werd op 12 november 2015 naar aanleiding van vragen over de afmetingen van het zwembad.

Financieel vlak

S&R en Sportoase leggen geen voldoende uitgewerkte bindende financieringsvoorstellen voor zoals 
nochtans gevraagd was in de opdrachtdocumenten.

Sportoase biedt een alternatieve methode aan van berekening van de managementfee die afwijkt 
van de opdrachtdocumenten. Verder voorziet ze een uniform tarief voor het zwembad Abijkaai, 
zonder hierbij het gevraagde tariefonderscheid voor inwoners en niet-inwoners te maken.

S&R wenst de prijsherzieningsformule te herzien door het toevoegen van een Geval van Overmacht.

Daarnaast dienen beide inschrijvers nog tegemoet te komen aan opmerkingen die de interne 
(financieel beheerders) en externe  financieel adviseurs maakten op de respectievelijke 
financieringsvoorstellen en die om redenen van vertrouwelijkheid in de huidige stand van de 
procedure niet verder toegelicht worden.

Prijsverantwoording energieprijzen

S&R: is m.b.t. de aardgasprijs NMBS loods niet uitgegaan van de verstrekte paramaters in de 
opdrachtdocumenten.

Sportoase: geeft geen vermoedelijke hoeveelheid per jaar op m.b.t. WKK-certificaten en vermeldt 
“nvt” bij MD gasaansluiting individuele oplossing zwembad (vast gedeelte prijs) en collectieve 
warmteproductie (vaste prijs).

Verplichte variante
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S&R: De verplichte variante voor Sportpunt 2 is niet voldoende uitgewerkt. Het is niet mogelijk deze 
verplichte variante als een volwaardige offerte door middel van de gunningscriteria te beoordelen. 
 Verdere uitwerking is noodzakelijk zoals zelf aangeboden wordt in de offerte.

Stedenbouwkundige-, architecturale en functionele kwaliteit

Sportoase en S&R: Ook m.b.t. de stedenbouwkundige, architecturale en functionele kwaliteit van de 
offertes zijn er bijsturingen nodig. 

Het bovenvermelde maken de offertes in hun huidige vorm onregelmatig en onaanvaardbaar om tot 
een onmiddellijke gunning aan de ene of de andere inschrijver over te gaan. Niettemin staat de 
overheidsopdrachtenwetgeving specifiek m.b.t. een concurrentiedialoog wel toe dat in geval van 
onaanvaardbare en onregelmatige offertes de aanbestedende overheid overgaat naar een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In voorkomend geval is het mogelijk om met de 
inschrijvers die een offerte tijdens de concurrentiegerichtedialoog hebben ingediend te 
onderhandelen over o.a. de bovenstaande punten van hun offertes.

Alvorens kan worden omgeschakeld naar een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
dient de huidige concurrentiegerichtedialoog te worden stopgezet. De aanbestedende overheid 
beschikt hiertoe over de nodige bevoegdheid overeenkomstig artikel 8.6. van het toepasselijke 
bestek (blz. 36) en art. 35 wet van 15 juni 2006.

Art. 35 wet van 15 juni 2006:

"Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de 
opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht 
als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze."

Aangezien de beide inschrijvers elk een onregelmatige offerte hebben ingediend, kunnen ze geen 
aanspraak maken op een vergoeding overeenkomstig titel 13 van het bestek (blz. 50).

Gelet op de bovenvermelde is de overgang naar een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking mogelijk op basis van art. 26, § 1, 1°, e) wet van 15 juni 2006. Art. 26, § 1, 1°, e) wet 
van 15 juni 2006:

"enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of 
beperkte procedure of concurrentiedialoog, mits de aanbestedende overheid alle inschrijvers 
raadpleegt die aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een 
formeel regelmatige offerte hebben ingediend, en de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht 
niet wezenlijk worden gewijzigd."

Deze gunningsprocedure draagt de voorkeur t.o.v. een volledig nieuwe heraanbesteding. Het zal 
namelijk mogelijk zijn om binnen een reglementair kader tegemoet te komen aan de grenzen van de 
stopgezette concurrentiedialoog en te onderhandelen met S&R en Sportoase over o.a. de 
bovenstaande punten die – ondanks het intense voortraject – nog onvoldoende precies, volledig en 
regelmatig conform de opdrachtdocumenten zijn uitgewerkt.

Door de deelname van twee inschrijvers, nl. S&R en Sportoase, aan de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking wordt eveneens een graad van effectieve mededinging gewaarborgd.
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De DBFMO-overeenkomst en het bestek zijn niet wezenlijk gewijzigd ten opzicht van deze die golden 
tijdens de procedure van de concurrentiedialoog.

Er worden de volgende niet-wezenlijke wijzigingen (naast de aangepaste gunningswijze) aan het 
bestek doorgevoerd:

- Uitdrukkelijke verplichting om naast de Basisopdracht een volledige offerte in te dienen voor de 
verplichte variante inclusief een nota met verduidelijking van de wijzigingen van de variante tov de 
basis met duiding van meerwaarde. Dit alles in het licht van de gunningscriteria.

- In het bestek van de concurrentiedialoog dienen inschrijvers één of meerdere steunbrieven van hun 
financiers over te maken, waarbij de financiers zich committeren om het project van de inschrijver te 
financieren conform de daarbij gevoegde term sheet en waarbij de financiers bevestigen (1) het 
financieel model van de inschrijver te hebben nagekeken en (2) zich achter de in het financieel model 
opgenomen cijfers, assumpties en projecties te kunnen scharen op een wijze die hen toelaat om met 
de inschrijver, indien deze wordt aangewezen als voorkeursbieder en/of later als opdrachtnemer, tot 
een bindend akkoord te kunnen komen over de vreemd vermogensfinanciering. Deze steunbrief (of 
steunbrieven) mag onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden.

Deze eis van steunbrieven (eventueel onderworpen aan bepaalde voorwaarden) lijkt beter aan te 
sluiten bij de financiële en commerciële realiteit, doch moet het voor de aanbestedende overheid 
nog steeds mogelijk maken om een prijsvergelijking te maken.

- De algemene toelichtingen, die aan de inschrijvers zijn verstrekt in het kader van de vragen en 
opmerkingen tijdens de concurrentiegerichtedialoog, werden verwerkt in het nieuwe bestek.

- Voorts zijn de DBFMO-overeenkomst en haar bijlagen in lijn gebracht met het aangepaste bestek, 
maar ze zijn niet wezenlijk gewijzigd t.o.v. de versie die gold ten tijde van de concurrentiedialoog.

Zo blijft het voorwerp van de opdracht ongewijzigd en zullen de offertes opnieuw beoordeeld 
worden aan de hand van dezelfde gunningscriteria als deze die golden tijdens de 
concurrentiegerichtedialoog:

-      prijs                                                          40 punten    

-      stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit 26 punten

-      duurzaamheid van het ontwerp                      14 punten

-      plan van aanpak                                          14 punten

-      planning                                                       6 punten

De stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem zullen nog steeds in consensus beslissen over de 
puntentoekenning van deze gunningscriteria. De samenwerkingsovereenkomst, zoals laatst 
aangepast door de gemeenteraad in zitting van 12 oktober 2015, zal aldus enkel opnieuw worden 
aangepast voor wat betreft de wijze van gunning van het project (nl. onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking i.p.v. concurrentiedialoog).
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De timing van de vervolgstappen is als volgt :
- onderhandelingen januari- maart 2016
- indienen nieuwe offerte - half maart 2016
- BAFO (best and final offer) - half april 2016
- beoordeling offertes - mei 2016
- gunning - eind mei 2016 

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:

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, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan naar een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig art. 26§1 
1° e van de wet van 15 juni 2006 en S&R Kortrijk NV in oprichting en Groep Sportoase uit te nodigen 
hieraan deel te nemen.

Punt 2
De voorwaarden in het bestek 'onderhandelingsprocedure - realisatie van een zwembadcomplex 
door middel van een DBFMO-opdracht' en het ontwerp van de DBFMO-overeenkomst zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Punt 3
Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente 
Zwevegem betreffende de DBFMO-overeenkomst aangaande de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex goed te keuren

Bijlagen
 BIJLAGE 13.H -  Advies toegankelijkheid van een zwembad - insteek SAPH Kortrijk (002).pdf
 Brief Optisport d.d. 14.12.2015.pdf
 ADDENDUM_2_AAN_DE_SAMENWERKINGOVEREENKOMST - ontwerp 

11012016_01916401.pdf
 BIJLAGE 3 - Communicatie- en informatieprotocol.pdf
 BIJLAGE 5 - Wijzigingsprocedure.pdf
 BIJLAGE 7 - Principes publieke waarborg en principes directe overeenkomst.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_6_Plan niveau +1.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_7_Plan niveau +2.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_8_Plan niveau -1 en -2.dwg
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_5_Tarieven sporthal.pdf
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 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_2_Bezetting sporthal_Clubs.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_3_Bezetting sporthal_Scholen.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst_4_Bezetting sporthal_Sportkamp.pdf
 BIJLAGE 11 - Intellectuele eigendomsrechten.pdf
 BIJLAGE 12.A - Projectdefinitie_2_Kortrijk_Uitgangspunten collectieve warmtevoorziening 

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

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

Weide.pdf
 BIJLAGE 13.E - Stedenbouwkundige gegevens_4_Zwevegem_BPA.pdf
 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_1_Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_2_ Zwevegem_Proximus.pdf
 BIJLAGE 13.F - Kabels en leidingen_3_Zwevegem_Riolering.pdf
 BIJLAGE 15 - Beschikbaarheids- en overdrachtseisen - Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 15 - Beschikbaarheids- en overdrachtseisen - Zwevegem.pdf
 BIJLAGE 16 - Verzekeringen.pdf
 Bijlage 8  contour footprint algemeen erfpacht.pdf
 BIJLAGE 10 - Exploitatie-overeenkomst Sportpunt 2.pdf
 BIJLAGE 1 - Definities.pdf
 BIJLAGE 8 - Ontwerp van Erfpachtovereenkomst - Kortrijk.pdf
 BIJLAGE 4 - Bankgaranties.pdf
 BIJLAGE 17 - Onderdeel collectieve warmtevoorziening Campus Kortrijk Weide.pdf
 BIJLAGE 1_DEFINITIES_onderhandelingsprocedure_TC _01913590.pdf
 BIJLAGE 2_BETALINGSMECHANISME DOCX _onderhandelingsprocedure_TC 

(Kopie)_01916389.pdf
 BIJLAGE 

6_VERGOEDING_BIJZ_OMSTANDIGHEDEN_EN_VOORTIJDIGE_BEEINDIGING_onderhandeli_0
1912302.pdf

 BIJLAGE 9_Aangepast bestek 11012016_01916388.pdf
 BIJLAGE 12.A - Projectdefinitie_1_Kortrijk_Update 4.pdf
 BIJLAGE 12.C - Concept Outputspecificaties_1_Kortrijk_Update 4.pdf
 BIJLAGE 13.C - Zwembad Kortrijk_verkennend bodemonderzoek_RAP01A-4021790002.pdf
 BIJLAGE 13.D - Kortrijk_voorw_werken_met_torenkraan_externen dd 2014.01.10.pdf
 BIJLAGE 13.F - Aanvullende info bij document Kabels en leidingen.pdf
 BIJLAGE 13.G - Kortrijk_Minderhinderplan CKW.pdf
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 BIJLAGE 14_EXPLOITATIE-EISEN_onderhandelingsprocedure_TC_01912296.pdf
 DBFMO-OVEREENKOMST_TC onderhandelingsprocedure _01913587.pdf
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Musea en Erfgoed

27 - 2016_GR_00011 - Straatnaamgeving - Henri Boutrystraat - Goedkeuren

27 2016_GR_00011 Straatnaamgeving - Henri Boutrystraat - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat als doorsteek naar de site De Kien, vanuit de Rekolettenstraat, 
moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 19 
december 2014 en stelt de naam Henri Boutrystraat voor. De straat is de doorsteek naar de site De 
Kien, gelegen op de gronden van de voormalige vlasspinnerij De Kien. Het lijkt interessant om te 
verwijzen naar het industrieel verleden van deze site.  
Henri Boutry richtte in 1864 op deze plek de vlaspinnerij "Boutry-Van Isselsteyn" op. Dit was toen 
een ultramodern bedrijf waar zo'n 650 mensen werkten. Het bedrijf werd omstreeks 1880 
overgenomen door Leonard De Kien.

Argumentatie
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:
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- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, de nieuwe straat tussen de Rekolettenstraat en de site De Kien de naam te geven: Henri 
Boutrystraat.
 

Bijlagen
 brief Henri Boutrystraat.pdf

Bibliotheek

28 - 2016_GR_00010 - Oplaadterminal voor budgetmeters  centrale bibliotheek - Nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en Stad Kortrijk - Goedkeuren

28 2016_GR_00010 Oplaadterminal voor budgetmeters  
centrale bibliotheek - Nieuwe 
overeenkomst inzake het gebruik van 
oplaadterminals voor budgetmeters tussen 
Eandis en Stad Kortrijk - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De netbeheerders hebben de decretale opdracht, in hun rol als sociale leverancier, om voor hun 
klanten met een budgetmeter te voorzien in een netwerk van oplaadpunten. Ze kozen er voor om dit 
netwerk te realiseren in samenwerking met de OCMW’s.

In 2014 stelde het OCMW voor om ook in de centrale bibliotheek, gezien haar centrale ligging, haar 
laagdrempelige karakter en de vele openingsuren, een oplaadterminal te installeren. Hiervoor werd 
met Eadis een overeenkomst afgesloten die werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 mei 2014.

Als stimulans om oplaadpunten uit te bouwen, voorzagen de netwerkbeheerders in een vergoeding 
die gebaseerd was op volgende parameters :

-huur ruimte op jaarbasis: €1000

-vergoeding per oplading: €2,5 (berekend op gemiddeld 5 minuten hulp van 
baliemedewerker/oplaadbeurt)

-jaarlijkse dossierkosten per regelmatige klant: €30

 Het oplaadpunt in de bibliotheek werd het voorbije jaar enorm veel gebruikt. Goed voor 2. 719 
opladingen voor de periode 1/7/2014-30/06/2015 (ontvangen vergoeding €11.349,27)

Argumentatie
De huidige berekeningsmechanismen voor de vergoeding blijken, na jaren,  te complex. Bovendien 
bleek ook de gemiddelde duur personeelsinzet, bij de vernieuwde toestellen, overschat. Bij de 
nieuwe oplaadtoestellen kunnen veel klanten autonoom de transactie verrichten en is de hulp van 
medewerkers volgens Eandis eerder beperkt.

Daarom hebben de netwerkbeheerders de samenwerkingsovereenkomsten opgezegd en hebben o.a. 
via de VVSG met de sector onderhandeld over nieuwe parameters voor de vergoeding.

In de nieuwe overeenkomst ontvangt de contractant van een oplaadpunt:

-       Een basisvergoeding : €1.200

-       Indien het oplaadpunt tijdens de kantooruren (tussen 8u en 17u) in de werkweek minstens 30u 
toegankelijk is, komt er een extra vergoeding bij van €1.300

-       Indien het oplaadpunt bovendien minstens 10u/week toegankelijk is buiten de kantooruren op 
weekdagen of tijdens het weekend, komt er nog een extra vergoeding bij van €1.500.

Voor het oplaadpunt van de bibliotheek komt dit vanaf 1 januari 2016 neer op een vergoeding van 
€4.000/jaar.
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Het OCMW krijgt daarenboven nog een extra vergoeding per actieve budgetmeterklant uitgekeerd, à 
rato van 30 euro per budgetmeter, wat voor hen neerkomt op een extra vergoeding van 37.380 euro.

In de huidige context waar het aantal mensen die gebruik maken van een budgetmeter stijgt, is het 
aangewezen om het huidig oplaadpunt te behouden. Dit ondanks de mindere bijdrage van Eandis 
voor de dienstverlening van de bibliotheekmedewerkers.  

De bibliotheek wenst echter wel te onderstrepen dat de  slechte werking van deze toestellen toch 
nog altijd een niet te onderschatten impact heeft op de baliemedewerkers van de bibliotheek. Eandis 
werd hiervan op de hoogte gebracht, maar wacht de slimme budgetmetertoestellen af.

 

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 nieuwe overeenkomst voor het gebruik van de oplaadteminal in de bibliotheek tussen Eandis en 
stad Kortrijk, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
 contract Eandis.pdf
 brief eandis.pdf
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Philippe De Coene

Staf

29 - 2016_GR_00018 - Fluvia - Samenwerking met het oog op kostendelend gebruik hardware, software en serverruimte - afsprakennota - Goedkeuren

29 2016_GR_00018 Fluvia - Samenwerking met het oog op 
kostendelend gebruik hardware, software 
en serverruimte - afsprakennota - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; 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 Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op één oktober 2010 keurde het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een 
omvangrijk pakket hard- en software goed voor de uitrusting van 'het centrale secretariaat van de 
operationele prezone van de brandweer'. Daarbij werd eigen hardware gekocht voor de prezone 
maar werd ook zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen bij de 
stad Kortrijk zoals virusbeveiliging, internettoegang, netwerkapparatuur, backup.

Nadien is dit basispakket nog verder uitgebreid en aangevuld met extra hard- en software met 
dezelfde basisprincipes.

Met het ontstaan van de zelfstandige hulpverleningszone Fluvia dringen aanpassingen zich op. De 
hulpverleningszone heeft een eigen visie en strategie op de ontwikkeling van hun IT en bijhorende 
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voorzieningen. Deze zijn gericht op de ideale uitbouw van de zone. Om die reden is een verdere 
uitsplitsing van de hardware en software noodzakelijk.

Argumentatie
Bij dit dossier ligt een afsprakennota voor tussen de stad Kortrijk en de hulpverleningszone Fluvia.

In een eerder dossier werd een gelijkaardige afsprakennota voorgelegd tussen Kortrijk-Leiedal en 
Kortrijk-Zwevegem voor het gebruik van de serverruimte.

Het is de bedoeling van de hulpverleningszone Fluvia om het aandeel van de gemeenschappelijke 
hardware en software af te bouwen en te vervangen door eigen hardware. De afbouw kan op eigen 
tempo van de hulpverleningszone en de kostprijs voor het gemeenschappelijk gebruik kan 
maandelijks aangepast worden volgens lijst in bijlage.

Het aandeel van Fluvia in gemeeschappelijke hardware en software bedraagt bij begin november 
2015   2734,27 € per maand.

Hulpverleningszone Fluvia heeft in de serverruimte van Kortrijk al aparte hardware in gebruik die in 
de toekomst zal toenemen.

De principes van de overeenkomst zijn gelijkaardig als voor Zwevegem en Leiedal: 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.

De afsprakennota gaat in op 16 november 2015.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
de raming van de inkomsten voorzien volgens specifieke afspraken in dossier,
startbedrag bij aanvang bedraagt 2.734,27 € /maand.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De afsprakennota tussen de hulpverleningszone Fluvia en de stad Kortrijk voor kostendelend gebruik 
van hard- en software en het gebruik van de serverruimte goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
 20160104 - Voorstel_Afsprakennota-serverruimte-KOR-FLU.pdf
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25 januari 2016 21:09 Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting

25 januari 2016 21:38 De voorzitter opent de besloten zitting

25 januari 2016 21:45 De voorzitter sluit de zitting


