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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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

14 maart 2016 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

14 maart 2016 19:12 - Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting

14 maart 2016 19:14 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

14 maart 2016 19:14 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

14 maart 2016 19:14 - Stefanie Demeyer, raadslid verlaat de zitting

14 maart 2016 19:14 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
Hierbij is raadslid E. Brugman bijkomend aanwezig.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR1 – voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De komst van Ikea
IR2 – voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Nederlandstalige communicatie met de 
burger
IR3 – Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond Kerkplan
IR4 – Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond het weggaan van topambtenaren bij 
cultuur
IR5 – Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Betaalbaar wonen via erfpacht/CLT voor 
grondoverdracht, ook in Kortrijk?
IR6 – Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Moraliteitsverslag politie bij aanwerving 
stadspersoneel
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Op 10 maart 2016 mocht ik de ontslagbrief van mevrouw Eline Brugman ontvangen als 
gemeenteraadslid. Conform artikel 15 van het gemeentedecreet is het ontslag definitief na de 
ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. In dit verband wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om akte te nemen van dit ontslag.
Ten einde te kunnen overgaan tot de vervanging van mevrouw Eline Brugman wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen: 
“Gemeenteraad – Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid”. Daarvoor is een 2/3 meerderheid 
van de aanwezige raadsleden vereist. 
De aanwezige raadsleden, zijnde 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, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. 
Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens 

beslissen met eenparigheid van stemmen om beide punten aan de agenda van de gemeenteraad toe 
te voegen.

-Mededeling
In e-decision staan er op de kalender op datum van 14 maart drie gemeenteraadszittingen. Dit was 
noodzakelijk omwille van technische redenen. De correcte zitting is deze van 21u.

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:

18/3: officiële opening pop-uprestaurants op stationsplein
24/3 om 15u in Beatrijszaal: opening Paasfoor + rondgang
24/3 om 22u: openingsvuurwerk Paasfoor
28/3 vanaf 8u in OC De Vonke: Paasontbijt vriendenkring
30/3 om 14.30u: KVK naar paasfoor

-Stukken ter tafel
° bulletin van vragen en antwoorden
° Actieplan Kortrijk Fietst
° Eindrapport De Grote Verleieding (voor de raadsleden die dit nog niet ontvangen hebben tijdens de 
raadscommissie)

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 15 februari 2016. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 15 februari 2016 zijn derhalve goedgekeurd.
HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

HD 1 - 2016_GR_00073 - Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid - Aktename

HD 1 2016_GR_00073 Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid 
- Aktename
Aanvaard

Samenstelling
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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; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij de inleiding van de zitting werd dit punt aan de agenda toegevoegd met eenparigheid van 
stemmen van de aanwezige raadsleden.

Hierbij is raadslid E. Brugman bijkomend aanwezig.

In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 werd mevrouw Eline Brugman, verkozen op de lijst 
Open Vld, geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Op 10 maart 2016 diende mevrouw Eline Brugman haar ontslag in als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Conform artikel 15 van het gemeentedecreet is het ontslag definitief na de ontvangst van de 
kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeenteraadslid blijft het mandaat 
uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd.

De raad hoort de tussenkomsten van burgemeester Vincent Van Quickenborne, de raadsleden 
Stefaan De Clerck, Mattias Vandemaele, Liesbet Maddens, Marc Lemaitre en  Eline Brugman.

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 ontslag van mevrouw Eline Brugman als gemeenteraadslid, verkozen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op de lijst Open Vld.
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Bijlagen
 Ontslagbrief signed.pdf
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf

HD 2 - 2016_GR_00074 - Gemeenteraad - Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

HD 2 2016_GR_00074 Gemeenteraad - Eedaflegging en 
installatie gemeenteraadslid
Aanvaard

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; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt werd bij de inleiding met eenparigheid van stemmen van de aanwezige raadsleden aan de 
agenda toegevoegd, opdat zo spoedig mogelijk kan worden overgegaan tot de vervanging van 
mevrouw Eline Brugman.

Op 10 maart 2016 liet mevrouw Eline Brugman weten dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. De 
gemeenteraad nam daarvan akte in huidige zitting.

Argumentatie
Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortrijk houdende vaststelling van de 
zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, d.d. 14 
oktober 2012, zoals geldig verklaard bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 21 
december 2012, is mevrouw Stefanie Demeyer de eerste opvolger.
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Mevrouw Stefanie Demeyer is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen in opvolging 
van mevrouw Eline Brugman.

De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven.  De geloofsbrieven worden onderzocht 
door de twee jongste aanwezige raadsleden Steve Vanneste en Arne Vandendriesche.
De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan 
de uitslag luidt als volgt: goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens gaat mevrouw Stefanie Demeyer over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter, 
waarvan de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Van deze eedaflegging wordt een proces-
verbaal opgemaakt. 

Verder wordt meegedeeld dat raadslid Wouter Allijns fractieleider wordt van Open Vld in vervanging 
van mevrouw Eline Brugman.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en het kiesdecreet.

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 geloofsbrieven van mevrouw Stefanie Demeyer goed te keuren.

Punt 2
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Stefanie Demeyer.

Punt 3
Mevrouw Stefanie Demeyer te installeren als gemeenteraadslid.

Punt 4
Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen
 uittreksel proces-verbaal hoofdbureau Kortrijk, d.d. 14.10.2012.pdf
 aanvaarding mandaat door S. Demeyer.msg
 verklaring op eer onverenigbaarheden.pdf
 geloofsbrieven Stefanie Demeyer.pdf
 Akte eedaflegging raadslid S. Demeyer - opvolger E. Brugman.doc

OPENBARE ZITTING

19:31 Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting
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19:33 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
HD 1 - 2016_GR_00073 - Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid - Aktename

HD 1 2016_GR_00073 Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid 
- 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; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij de inleiding van de zitting werd dit punt aan de agenda toegevoegd met eenparigheid van 
stemmen van de aanwezige raadsleden.

Hierbij is raadslid E. Brugman bijkomend aanwezig.

In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 werd mevrouw Eline Brugman, verkozen op de lijst 
Open Vld, geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Op 10 maart 2016 diende mevrouw Eline Brugman haar ontslag in als gemeenteraadslid.

Argumentatie
Conform artikel 15 van het gemeentedecreet is het ontslag definitief na de ontvangst van de 
kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeenteraadslid blijft het mandaat 
uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd.

De raad hoort de tussenkomsten van burgemeester Vincent Van Quickenborne, de raadsleden 
Stefaan De Clerck, Mattias Vandemaele, Liesbet Maddens, Marc Lemaitre en  Eline Brugman.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Eline Brugman als gemeenteraadslid, verkozen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op de lijst Open Vld.

Bijlagen
 Ontslagbrief signed.pdf
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf

19:38 Stefanie Demeyer, raadslid betreedt de zitting
HD 2 - 2016_GR_00074 - Gemeenteraad - Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid

HD 2 2016_GR_00074 Gemeenteraad - Eedaflegging en 
installatie gemeenteraadslid
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; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt werd bij de inleiding met eenparigheid van stemmen van de aanwezige raadsleden aan de 
agenda toegevoegd, opdat zo spoedig mogelijk kan worden overgegaan tot de vervanging van 
mevrouw Eline Brugman.
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Op 10 maart 2016 liet mevrouw Eline Brugman weten dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. De 
gemeenteraad nam daarvan akte in huidige zitting.

Argumentatie
Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortrijk houdende vaststelling van de 
zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, d.d. 14 
oktober 2012, zoals geldig verklaard bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 21 
december 2012, is mevrouw Stefanie Demeyer de eerste opvolger.
Mevrouw Stefanie Demeyer is bereid het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen in opvolging 
van mevrouw Eline Brugman.

De raad gaat over tot het onderzoek van de geloofsbrieven.  De geloofsbrieven worden onderzocht 
door de twee jongste aanwezige raadsleden Steve Vanneste en Arne Vandendriesche.
De raad gaat vervolgens over tot de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven, waarvan 
de uitslag luidt als volgt: goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens gaat mevrouw Stefanie Demeyer over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter, 
waarvan de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Van deze eedaflegging wordt een proces-
verbaal opgemaakt. 

Verder wordt meegedeeld dat raadslid Wouter Allijns fractieleider wordt van Open Vld in vervanging 
van mevrouw Eline Brugman.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet en het kiesdecreet.

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 geloofsbrieven van mevrouw Stefanie Demeyer goed te keuren.

Punt 2
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Stefanie Demeyer.

Punt 3
Mevrouw Stefanie Demeyer te installeren als gemeenteraadslid.

Punt 4
Huidige beslissing binnen de twintig dagen mee te delen aan de Vlaamse Regering.

Bijlagen
 uittreksel proces-verbaal hoofdbureau Kortrijk, d.d. 14.10.2012.pdf
 aanvaarding mandaat door S. Demeyer.msg
 verklaring op eer onverenigbaarheden.pdf
 geloofsbrieven Stefanie Demeyer.pdf
 Akte eedaflegging raadslid S. Demeyer - opvolger E. Brugman.doc
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1 - 2016_GR_00052 - 2015 - Ombudsdienst 1777 - Jaarverslag

1 2016_GR_00052 2015 - Ombudsdienst 1777 - Jaarverslag
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; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Nieuw Plan Kortrijk met zijn 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk schrijft in zijn eerste 
engagement, “Een stad die luistert en dialogeert”: 

Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet correct behandeld worden. Om dat op 
een onafhankelijke manier te bekijken en desnoods bij te sturen, willen we een stedelijke 
ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van stadsmedewerkers. Die staat 
onafhankelijk van de politiek en administratie, bekijkt of de relaties tussen stadsbestuur en inwoners 
correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen daar waar het fout loopt of beter kan.

De aanstelling van de ombudsman ligt in het verlengde van een goed draaiend meldpunt1777. Zijn 
komst zorgde ervoor dat een aantal sluimerende klachten in 2015 definitief afgehandeld werden. In 
2015 werden in het totaal 18 aanvragen ingediend. In negen dossiers was zijn tussenkomst niet 
onmiddellijk nodig of was de vraag niet relevant. In de negen andere dossiers bemiddelde de 
ombudsman hetzij schriftelijk of mondeling. Na een volledige jaarwerking is het tijd om te evalueren 
en waar nodig bij te sturen. 

 



13/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het jaarverslag ombudsdienst1777 brengt een beknopt overzicht van de realisaties.

Argumentatie
Stad Kortrijk wordt transparanter en toegankelijker.

De inwoner heeft recht op inzage in de werking van de stadsdiensten. Het jaarverslag 2015 van de 
ombudsdienst1777 komt hieraan tegemoet door de inwoners te informeren. Dit jaarverslag kan 
eveneens een ondersteuning zijn voor het beleid.

De raad hoort de toelichting door de ombudsman Christian Deleu.

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 jaarverslag van de ombudsman.

Punt 2
akkoord te gaan om het jaarrapport 2015 van de ombudsman op de website te plaatsen.  

Bijlagen
 Jaarverslag Ombudsdienst 2015 - GVR - 2016 02 09.pdf

19:51 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:53 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
2 - 2016_GR_00060 - Kortrijk Renoveert - 20 actiepunten voor een nieuwe stad - Aktename

2 2016_GR_00060 Kortrijk Renoveert - 20 actiepunten voor 
een nieuwe stad - 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
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Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Kortrijk blijft de meest betaalbare centrumstad om te wonen. Er blijft nog veel werk aan de winkel op 
het vlak van kwaliteit van de woningen. Zo scoren we in de stadsmonitor van 2014 slechts als tiende 
van de 13 centrumsteden als het aankomt op energiezuinigheid van de woningen.

"Kortrijk Renoveert" heeft als doel de renovatiegraad in Kortrijk te verhogen.

Het plan bestaat uit 20 actiepunten die onder vijf thema's kunnen worden ondergebracht.

1 Kortrijk helpt je renoveren

2 We renoveren specifieke plekken in de stad

3 We werken samen met bedrijven

4 We verbeteren de huurmarkt

5 We tonen de Kortrijkse renovaties

 

Het is een ambitieus plan. We streven er dan ook naar om tegen 2018 te stijgen in de ranking van de 
centrumsteden op het vlak van woonkwaliteit. Dat willen we bereiken met het actieplan Kortrijk 
Renoveert. Want Kortrijk moet niet alleen uitnodigen om betaalbaar te wonen, ze moet ook kwaliteit 
bieden. Met dit plan bouwen we samen verder aan uw woning en aan Kortrijk.

Argumentatie
Het Plan Nieuw Kortrijk heeft dan ook als doel gesteld om de woonkwaliteit in Kortrijk te verbeteren 
én de woningen betaalbaar te houden. Daarom heeft de stad een sterk renovatieplan uitgewerkt.

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 "Kortrijk Renoveert, 20 actiepunten voor een nieuwe stad".

Bijlagen
 20160211_actieplan_kortrijk_renoveert_v2.pdf
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Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

3 - 2016_GR_00072 - De Poort vzw  - algemene vergadering 23 maart 2016

3 2016_GR_00072 De Poort vzw  - algemene vergadering 23 
maart 2016
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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Poort vzw nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering van 23 maart 2016.

Argumentatie
De vereniging werd gesticht onder de naam De Poort Sociaal Verhuurkantoor, vereniging zonder 
winstoogmerk. 
De naam van de vereniging werd op de algemene vergadering van 10 maart 2011 gewijzigd in “de 
poort vzw, voor wonen werk” en verkort “de poort vzw”.
De vereniging stelt zich tot doel goedkope en comfortabele huisvestingsvormen te verschaffen in de 
regio Kortrijk aan personen en/of gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig 
kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen. 
Zij zal optreden als huisvestingsbureau en in die hoedanigheid een doorlopende inventaris opmaken 
van het bestaand aanbod aan dergelijke woningen en optreden als bemiddelaar tussen verhuurder 
en huurder.
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De Poort vzw werkt samen met de stad Kortrijk. 
De gemeenteraad keurde in zitting van 7 juli 2014 de samenwerkingsovereenkomst goed.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Verslag vorige vergadering – goedkeuring
2. Jaarrekening en Balans 2015 – begroting 2016 – goedkeuring
3. Kwijting van de bestuurders
4. Goedkeuren statutenwijzigingen
5. Ontslagname bestuurders
6. Aanstellen nieuwe bestuurders
7. Overzicht werkjaar 2015
8. Actiepunten Wonen en Werk 20016
9. Voorstelling Marktverhuurkantoor Kortrijk
10. Varia

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 4: Goedkeuren statutenwijzigingen
Het gaat om drie aanvullingen in de artikelen 6, 12 en 13.

Artikel 6: "Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon 
vertegenwoordigd door maximum 1 natuurlijk persoon en maximum 1 plaatsvervangend 
vertegenwoordiger die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt toegelaten.
…"

Artikel 12: “De Raad van Bestuur kan onder haar leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en een afgevaardigd bestuurder kiezen en dit voor bepaalde of voor 
onbepaalde duur.
..."

Artikel 13: "…
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden of een deel ervan overdragen aan één of meerdere 
bestuurders of aan de afgevaardigd bestuurder of aan de algemeen coördinator, aldus opgenomen 
in het huishoudelijk reglement.
…"

De gemeenteraad besliste in zitting van 20 april 2015 mevrouw Catherine Waelkens aan te duiden als 
vertegenwoordiger en de heer Maxim Veys als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van De Poort vzw voor een periode die eindigt na de algemene vergadering 
die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 2
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De aangeduide vertegenwoordiger voor deze vergadering op te dragen de agendapunten waarvoor 
een beslissing is vereist en in het bijzonder de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Bijlagen
 gecoordineerde statuten.pdf
 uitnodiging.pdf
 verslag AV 11 maart 2015.pdf

4 - 2016_GR_00054 - Gemeentelijke administratieve sancties - Verlenging overeenkomst met de federale overheid inzake de bemiddelingsambtenaar 2015-2016 - Goedkeuren

4 2016_GR_00054 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Verlenging overeenkomst met de federale 
overheid inzake de 
bemiddelingsambtenaar 2015-2016 - 
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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale 
overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking 
tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling 
van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. 
Deze overeenkomst werd reeds zeven maal voor een nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de 
respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25 november 2008, van 9 november 2009, van 11 
oktober 2010, van 12 september 2011, van 12 november 2012, van 10 februari 2014 en van 9 
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februari 2015
De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van één 
jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde 
overeenkomst van vorig werkjaar.

Het subsidiebedrag van 53.600 euro is hetzelfde als vorig jaar. Eventuele meerkosten van het project 
zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de overeenkomsten die 
de stad met hen heeft afgesloten.

 

Argumentatie
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad 
die veilig en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).
De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de 
optie van bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve 
manier recht te zetten. Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld 
meewerken met de ploegen die de stad proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het 
inhoudt om een stad proper te houden. Bij burenruzies wordt er samen met de partijen naar een 
oplossing toegewerkt. Dergelijke constructieve oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor 
zorgen dat er zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Inkomsten: 53.600 euro (cf. art. 11-15 van de overeenkomst)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk voorzien door het KB van 28 januari 
2014 betreffende de bemiddeling ikv de gemeentelijke administratieve sancties, zoals bijgevoegd in 
bijlage, goed te keuren.

Punt 2
Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te 
sturen aan de administratie van Grootstedenbeleid.

Bijlagen
 Overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk betreffende de bemiddeling ikv 

GAS 2015-2016.pdf
 MB toekenning subsidie 2015-2016.pdf
 Financiele richtlijnen overeenkomst met Grootstedenbeleid 2015-2016.pdf
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5 2016_GR_00055 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 2009 behandelt het GAS-team van de stad Kortrijk de GAS-dossiers van Kuurne en Lendelede. 
In 2012 werd de werking uitgebreid naar de gemeenten van de PZ Grensleie (Menen, Wevelgem en 
Ledegem). Op 17-08-2015 werd het college van burgemeester en schepenen ervan in kennis gesteld 
dat ook de gemeente Zwevegem interesse heeft om een beroep te doen op de sanctionerende 
ambtenaren van de stad Kortrijk voor de afhandeling van hun GAS-dossiers. Het gemeentebestuur 
van Zwevegem vroeg met brief van 30-10-2015 om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. 
De bestaande samenwerkingsovereenkomst met de andere gemeenten werd geactualiseerd en 
aangepast ifv de bepalingen van de GAS-wet van 24-06-2013. De belangrijkste wijziging betreft het 
opnemen van de parkeerinbreuken. Er werd eveneens een clausule voorzien met betrekking tot de 
privacy van de gegevens. Deze samenwerkingsovereenkomst zal gebruikt worden voor elke 
gemeente die voor de afhandeling van de GAS-dossiers een beroep wenst te doen op het GAS-
team van de stad Kortrijk.  

 

Argumentatie
De samenwerkingsovereenkomst regelt de volgende punten:
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 het doel van de samenwerking, m.n. de afhandeling van de GAS-dossiers van de gemeente 
Zwevegem;

 de inhoud van de samenwerking:
- artikel 2.1. somt de soorten inbreuken op. Voortaan worden ook de parkeerinbreuken (c) 
vermeld.  
- artikel 2.2. geeft een overzicht van de taken van de sanctionerende ambtenaar

 de financiering: voor de gewone GAS-dossiers op basis van het aantal behandelde dossiers 
en voor parkeerinbreuken een fortaitaire kost van 30 euro per dossier.

 gegevensuitwisseling en -bescherming (nieuw)

 register van de gemeentelijke administratieve sancties

 duur op opzeg van de overeenkomst

 slotbepalingen

Het is in eerste instantie de bedoeling deze extra GAS-dossiers met de bestaande teambezetting op 
te volgen. De juristen binnen het team zullen nog minder dan voorheen bezig zijn met zaken vreemd 
aan GAS, er wordt nog meer verwacht van de nieuwe software (parkeerovertredingen),...

De gemeenteraad van Zwevegem heeft de samenwerkingsovereenkomst in zitting van 25-01-2016 
goedgekeurd.

 

Juridische grond
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24-06-2013

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 samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met de 
gemeente Zwevegem, waarvan het beschikkend gedeelte als bijlage wordt gevoegd, goed te keuren.
 

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.pdf
 uittreksel samenwerkingsovereenkomst GR 25-01-2016.pdf
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6 2016_GR_00053 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem 
inzake de bemiddelingsprocedure bij 
gemeentelijke administratieve sancties - 
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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 8 oktober 2007 werd beslist om een overeenkomst af te sluiten met de 
federale staat aangaande de terbeschikkingstelling van een voltijds bemiddelingsambtenaar in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Deze overeenkomst werd reeds zeven maal 
voor een nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de respectievelijke gemeenteraadszittingen 
van 25 november 2008, van 9 november 2009, van 11oktober 2010, van 12 september 2011, van 12 
november 2012, van 10 februari 2014 en van 9 februari 2015.

In artikel 4 van deze overeenkomst is vermeld dat de stad er zich toe verbindt partnerships aan te 
gaan met de gemeenten uit het voormalig gerechtelijk arrondissement. De voorwaarden van deze 
partnerships dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. In zitting van 8 april 2008 ging het 
college principieel akkoord met het ontwerp van een dergelijke samenwerkingsovereenkomst die 
aan de geïnteresseerde gemeenten zou worden voorgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt op basis van een model van de dienst 
Grootstedenbeleid. Hierin worden de wederzijdse afspraken omtrent de inzet van de  
bemiddelingsambtenaar verduidelijkt. 
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De overeenkomst bepaalt dat de stad Kortrijk een overeenkomst heeft afgesloten met de federale 
overheid en binnen dit kader een bemiddelingsambtenaar aanstelt voor het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk. 
De stad Kortrijk staat in voor het administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst 
opgemaakt met de bemiddelingsambtenaar. Het takenpakket van de bemiddelingsambtenaar wordt 
eveneens verduidelijkt in de overeenkomst. De stad Kortrijk verbindt er zich toe om een 
bureelruimte, het nodige materiaal en administratieve ondersteuning te bieden die nodig is voor de 
uitoefening van de functie van bemiddelingsambtenaar. Het administratief en boekhoudkundige 
beheer van de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende gemeenten en de federale 
overheid wordt door de stad waargenomen. 
De deelnemende gemeenten engageren zich om een ruimte ter beschikking te stellen 
voor bemiddelingsgesprekken, hun reglementen over te maken en de verschillende actoren die 
betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties op de hoogte te brengen over de 
samenwerking met de bemiddelingsambtenaar. 
Daarnaast bepaalt de overeenkomst ook de financiering van het project. De stad Kortrijk ontvangt 
voor het werkingsjaar 2015-2016 van het project een subsidie van 53.600 euro van de federale 
overheid. Indien blijkt dat de in rekening gebrachte kosten de toelage overschrijden, verbinden de 
deelnemende steden en gemeenten en de stad Kortrijk zich ertoe om een procentuele bijdrage te 
leveren ter betaling van de meerkost. Deze procentuele bijdrage staat in verhouding tot het aantal 
behandelde dossiers per deelnemende gemeente. 

In de gemeenteraadszitting van 9 februari 2009 werden reeds de overeenkomsten goedgekeurd met 
de lokale besturen Roeselare, Izegem, Hooglede en Lendelede. In de zitting van 11 mei 2009 volgde 
de goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente Kuurne. Voor de overeenkomst met stad 
Harelbeke en gemeente Deerlijk, die in de gemeenteraad van 12 juli 2010 werd goedgekeurd, werd 
de overeenkomst zeer licht gewijzigd, zonder echter een verandering van inhoud te betekenen. Het 
is ook deze licht gewijzigde versie die werd voorgelegd aan de gemeentes van de politiezone Midow 
(Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) en goedgekeurd werd in de 
gemeenteraad van 14 maart 2011. Bij voorlegging van de overeenkomst aan de gemeente Wevelgem 
werden nog een aantal taalkundige aanpassingen aangebracht, zonder inhoudelijk iets te wijzigen. 
Het is ook deze versie van de overeenkomst die voorgelegd werd aan de andere stad en gemeente 
van de PZ Grensleie. De gemeenteraad van stad Kortrijk keurde de overeenkomst met de stad 
Wevelgem goed in de zitting van 9 januari 2012. De overeenkomst met de gemeente Ledegem werd 
in zitting van 12 maart 2012 goedgekeurd, deze met stad Menen in zitting van 9 juli 2012. We 
verwijzen hierbij naar de betreffende gemeenteraadsbeslissingen.

Zwevegem is de eerste gemeente van PZ Mira die interesse toont om ook een overeenkomst inzake 
de bemiddeling af te sluiten. Sinds stad Menen als laatste stad aan het werkingsgebied van de 
bemiddelaar werd toegevoegd, is er een wijziging geweest aan de GAS-wet. De 
samenwerkingsovereenkomst werd dan ook in die zin aangepast, zodat deze in regel is met de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. De hoofdzakelijk formele 
wijzigingen veranderen echter niks aan de concrete werking binnen de GAS-bemiddeling en de 
onderlinge afspraken die met de deelnemende steden en gemeenten worden of reeds werden 
gemaakt. De gemeente Zwevegem keurde voorliggende samenwerkingsovereenkomst reeds 
éénzijdig goed in de zitting van de Gemeenteraad van 25 januari 2016. 

Argumentatie
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De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad 
die veilig en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).

De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de 
optie van bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve 
manier recht te zetten. Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld 
meewerken met de ploegen die de stad proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het 
inhoudt om een stad proper te houden. Bij burenruzies wordt er samen met de partijen naar een 
oplossing toegewerkt. Dergelijke constructieve oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor 
zorgen dat er zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

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 samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem inzake de 
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het 
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit 
goed te keuren waarvan de tekst opgenomen is in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst bemiddeling Kortrijk-Zwevegem (nog te ondertekenen door Kortrijk).pdf
 Bijlage bij overeenkomst : aanstelling bemiddelingsambtenaar
 Bijlage bij overeenkomst: aanstelling Evi Holderbeke als bemiddelingsambtenaar.pdf
 Financiele richtlijnen  dienst Grootstedenbeleid - stad Kortrijk 2015-2016.pdf
 Overeenkomst Grootstedenbeleid GASbemiddeling 2014-2015 (ondertekend).pdf
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7 2016_GR_00047 Juridische zaken - Verlenen van een 
wegvergunning tot ondergrondse inname 
ter hoogte van de Houtmarkt.  - 
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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de werken op de Houtmarkt te Kortrijk werd vastgesteld dat er zich een sifon- en 
controleput onder het openbaar domein bevindt. Deze sifon- en controleput is dienstig voor het 
appartementsgebouw gelegen op de hoek van de Houtmarkt en de Groeningestraat te 8500 
KORTRIJK, genaamd "Residentie Hof ter Klaren". Deze sifon- en controleput werd wegens 
aanhoudende problemen (verstoppingen) op het openbaar domein van de stad 
gerealiseerd/verplaatst in plaats van op het eigen privaat domein van de Residentie.

Deze inname van het openbaar domein zou in het verleden louter mondeling toegestaan zijn. Om 
deze inname van het openbaar domein te regulariseren en de nodige afspraken te maken dient een 
overeenkomst tot wegvergunning afgesloten te worden.

De overeenkomst tot wegvergunning dient met de Vereniging van Mede-eigenaars van het 
appartementsgebouw afgesloten te worden.

Argumentatie
De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar Domein 
verleende gunstig advies voor de overeenkomst tot wegvergunning.
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Voor de ondergrondse inname van het openbaar domein via een wegvergunning is, naar analogie 
met vroeger verleende wegvergunningen, een jaarlijks indexeerbare vergoeding van 50,00 euro per 
inname verschuldigd. Gezien het hier om slechts één inname van de ondergrond van het openbaar 
domein gaat zal de jaarlijks verschuldigde, indexeerbare, vergoeding 50,00 euro bedragen.

De voornaamste bepalingen in de overeenkomst tot verlenen van een wegvergunning zijn de 
volgende:

 de ondergrondse wegvergunning wordt verleend voor een aangebrachte sifon- en 
controleput onder het openbaar domein ter hoogte van de Houtmarkt te 8500 KORTRIJK en 
het privatief gebruik van voornoemde put;

 de sifon- en controleput wordt aangesloten op de stadsriolering, de vereniging van mede-
eigenaars is verantwoordelijk voor de aansluiting van haar privatieve leidingen op de put 
alsook voor de put zelf. De stad is verantwoordelijk voor de nodige aansluiting vanaf de put 
tot op de stadsriolering;

 voor de ondergrondse inname van het openbaar domein is een jaarlijkse vergoeding van 
50,00 euro verschuldigd;

 de overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur;

 de wegvergunning wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid, zonder afbreuk te doen aan 
enig recht van de stad als eigenaar en beheerder van het openbaar domein; de stad kan dan 
ook ten allen tijde bij gewoon schrijven de toelating intrekken waarbij de put op kosten van 
de vereniging dient verwijderd te worden;

 ook bij het in onbruik raken van de put of wanneer de vereniging de inname zelf wenst stop 
te zetten zal de vereniging op haar kosten instaan voor het verwijderen van de put;

 de vereniging is verantwoordelijk voor de bouw, het gebruik de stevigheid en de 
duurzaamheid van de sifon- en controleput; iedere wijziging aan de put dient door de stad 
uitdrukkelijk goedgekeurd te worden;

 de vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sifon -en controleput en zal de 
stad op de hoogte brengen van ieder onderhoud, de vereniging is eveneens verantwoordelijk 
voor de tweewekelijkse reiniging van de put en zal de stad op de hoogte brengen van 
eventuele onregelmatigheden bij deze reinigingen;

 de vereniging is volledig aansprakelijk voor alle schade voortkomend uit de bouw, wijzigingen 
aan, het onderhoud, het bestaan en/of het gebruik van de put welke zijn rechtsgrond vindt in 
de artikel 544 en /of 1382 van het burgerlijk wetboek;

 nadeel opgelopen door de vereniging ingevolge beschadiging of storing van de sifon -en 
controleput kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding door de 
stad, de stad wordt dan ook van haar eigen verantwoordelijkheid ontslagen;

 iedere tekortkoming van de vereniging aan een van haar verplichtingen zal de tenietdoening 
van de wegvergunning tot gevolg hebben en kan aanleiding geven tot een schadevergoeding;

 bij het beëindigen van de wegvergunning dient het openbaar domein terug in zijn 
oorspronkelijke toestand hersteld te worden;
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 iedere persoon die opvolgt in de rechten en plichten van de vereniging zal de vereniging ook 
in de rechten en plichten opvolgen die uit de overeenkomst tot wegvergunning voortvloeien;

 de toegestane wegvergunning doet in geen enkel geval afbreuk aan het bekomen van andere 
nodige vergunningen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst tot wegvergunning.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de wegvergunning is een jaarlijks, indexeerbare, vergoeding van 50,00 euro verschuldigd aan de 
stad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met het verlenen van een wegvergunning voor een ondergrondse inname, meer 
bepaald door een sifon- en controleput, van het openbaar domein ter hoogte van de Houtmarkt te 
8500 KORTRIJK aan de 'Vereniging van mede-eigenaars, Stad Kortrijk, Houtmarkt, Groeningestraat 
"Residentie Hof ter Klaren"', middels de overeenkomst tot wegvergunning in bijlage.

Bijlagen
 wegvergunning.pdf
 plan.pdf
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8 - 2016_GR_00048 - Immobiliën (immo 2014/016) - Onderhandse verkoop 145m² stadsgrond gelegen achter woning Sint-Elooisdreef nr. 17 te Kortrijk. - Goedkeuren

8 2016_GR_00048 Immobiliën (immo 2014/016) - 
Onderhandse verkoop 145m² stadsgrond 
gelegen achter woning Sint-Elooisdreef nr. 
17 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een brief d.d. 25 juni 2014 vragen de nieuwe eigenaars van de woning gelegen Sint-Elooisdreef 
17 te 8500 Kortrijk om hun tuin te kunnen uitbreiden met de groenzone gelegen achter hun woning 
en deel uitmakend van het toegangsperceel naar de pastorie en de achterliggende feestzaal.

De stad Kortrijk heeft met een akte verleden op 09 juni 1966, samen met de gemeente Kuurne, een 
woonhuis met magazijn, koer en tuin in onverdeeldheid aangekocht. De gemeente Kuurne is 24% en 
de stad Kortrijk is 76% eigenaar. Het perceel is thans opgesplitst in 2 kadastrale percelen, één met de 
pastorie en achterliggende feestzaal (Kortrijk, 2de afdeling, sectie A, nr. 0267/02/Z010) en de 
toegangsweg met groenzone (Kortrijk, 2de afdeling, sectie A, nr. 0267/02/Z005.)

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 26 januari 2015, punt 3, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, in te stemmen met de onderhandse verkoop van 
een perceel stadsgrond met een oppervlakte van ongeveer 120m² gelegen achter de woning Sint-
Elooisdreef nr. 17 te 8500 Kortrijk aan de aanpalende eigenaars, de heer en mevrouw V. Kozlov, en 
dit onder de volgende voorwaarden:

-verkoopprijs €100 per m²: gunstig visum Aankoopcomité d.d. 26 november 2014;
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-alle kosten verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper;

-geen interesse van de andere aanpalende eigenaar van de woning gelegen Sint-Elooisdreef nr. 15: 
aangeschreven met brief d.d. 10 februari 2015, geen reactie op ontvangen;

-akkoord van de mede-eigenaar, de gemeente Kuurne, met deze onderhandse verkoop tegen de 
hierboven vermelde voorwaarden: principiële beslissing Gemeenteraad d.d. 21 mei 2015.

Een opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Marc Feys, landmeter-expert, op 16 juli 2015. 

Het ontwerp van akte verkoop werd opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid en wordt thans ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de stad Kortrijk en de 
gemeente Kuurne voorgelegd, waarna de akte verkoop kan verleden worden.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de gemeenten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse 
verkoop de uitzondering zijn bij het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient 
immers de gelegenheid te krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt 
worden wanneer er bij bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop 
te rechtvaardigen is doordat de kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is.

De andere aanpalende eigenaar van de woning gelegen Sint-Elooisdreef nr. 15 reageerde niet op de 
brief van de stad. Door de verkoop worden de tuinen van de woningen nrs. 15 en 17 even diep. De 
verkoop van de tuingrond hypotheceert op geen enkele manier de rest van het perceel. De 
toegangsweg met een breedte van 3,70 meter tot 4,50 meter behoort in feite bij de pastorie en het 
achterliggend magazijn, aangezien de ingang van de pastorie langs deze toegangsweg gelegen is.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad:
Totale verkoopprijs €14.500, op te splitsen in 76% Kortrijk of €11.020 en 24% Kuurne of €3.480.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 145m² stadsgrond gelegen achter de woning Sint-
Elooisdreef nr. 17 te Kortrijk aan de aanpalende eigenaars, de heer en mevrouw V. Kozlov, en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Punt 2
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte, en kwijting van de betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.
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Bijlagen
 Brief aanvraag.pdf
 Akte aankoop.pdf
 Foto's.pdf
 Visum.pdf
 CBS 26jan2015.pdf
 Principiele beslissing gemeenteraad Kuurne.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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9 - 2016_GR_00056 - Immobiliën (immo 2008/022) - Verkoop met biedingen van stadseigendom gelegen Casinoplein 10 met achterliggende parking te 8500 Kortrijk. Bepalen toewijzingscriteria. - Goedkeuren

9 2016_GR_00056 Immobiliën (immo 2008/022) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Casinoplein 10 met achterliggende parking 
te 8500 Kortrijk. Bepalen 
toewijzingscriteria. - 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 november 2015, punt 9, beslist:

-in te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Casinoplein 10 te 
Kortrijk met achterliggende parking;

-de minimale verkoopprijs te bepalen op €1.250.000;

-het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren;

-de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekenng van de akte 
en kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Het gebouw is beschermd als monument en dit omwille van zijn historisch en sociaal-culturele 
waarde als neoclassicistisch gebouw en als beeldbepalend element op het plein grenzend aan een 
belangrijke culturele site in de stad. Op deze site bevindt zich ook het Muziekcentrum Track, waarin 
de stad de komende jaren aanzienlijk zal investeren.
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Er wordt dan ook geopteerd om naast de geboden prijs, nog 2 andere toewijzingscriteria vast te 
stellen:

-de geboden garanties tot behoud van het semi-publiek karakter van de benedenverdieping; en

-de vooropgezette bestemming van het gebouw rekening houdend met de activiteiten en 
ontwikkelingen in de buurt.

De ingediende kandidaturen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van 
deze 3 toewijzingscriteria beoordeeld worden en dit als volgt:

1. De geboden aankoopprijs (40 punten)

De prijs bedraagt minstens de door de gemeenteraad vastgestelde instelprijs, nl. €1.250.000. Dit 
bedrag moet nog verhoogd worden met alle kosten verbonden aan het verlijden van de verkoopakte. 
De regel van 3 zal toegepast worden bij de toekenning van de punten.

2. De geboden garanties tot behoud van het semi-publiek karakter van de benedenverdieping (30 
punten)

Minstens de benedenverdieping van het gebouw moet toegankelijk zijn voor het publiek, met 
uitzondering van zondag. Hierdoor blijft er een link met het gebruik in het verleden van het gebouw.

Het gebouw werd opgericht in 1844 als concertzaal in opdracht van “Société de la Grande Harmonie 
de Courtrai” en dit naar een ontwerp van C. Dehults. Na de verkoop in 1852 aan het bisdom werd het 
gebouw ingericht als een schoolgebouw, meer bepaald vonden de lagere klassen van het Sint-
Amandscollege hier onderdak in het “Institut St.-Louis.” Tijdens WO II werd het gebouw zwaar 
beschadigd bij bombardementen en werd het gebouw opnieuw verkocht om er sinds ongeveer 1940 
verschillende koepelorganisaties te huisvesten: Textielpatroonsverbond van het Kortrijkse; Nationaal 
Verbond der Vlaswevers; Nationaal Verbond der Tapijt-, Fluweel- en Meubelstofwevers; Kamer voor 
Handel en Nijverheid (later: VOKA) en Eurometropool Rijsel-Doornik-Kortrijk.

3. De vooropgezette bestemming van het gebouw rekening houdend met de activiteiten en 
ontwikkelingen in de buurt (30 punten)

In de omgeving van het gebouw situeren zich het Muziekcentrum Track en de concertzaal De Kreun. 
Het Muziekcentrum is verouderd. Er wordt gestreefd naar een grondige opknapbeurt en naar een 
uitbreiding van het centrum met de bedoeling om één centrum te krijgen met alle expertises op het 
vlak van muziekonderwijs, -ondersteuning en -beleving. Er wordt ook gedacht aan een nieuwe 
doorsteek van het Casino- naar het Conservatoriumplein met één centrale toegang die ook zal 
dienen als lobby waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Beoogd wordt het muziekcafé te 
verplaatsen naar de zonnekant, waarbij zou voorzien worden in een terras. De kantoren zouden 
daarbij op de eerste verdieping gecentraliseerd worden, terwijl op de tweede en derde verdieping de 
technische ruimtes zouden worden ingericht.

Gelet op de vele voorgenomen investeringen op deze belangrijke culturele site in de stad, wordt 
ervoor geopteerd om bij voorkeur in het thans te koop gestelde gebouw een aanvullende semi-
culturele invulling te voorzien, die nauw zal aansluiten op de muzieksite en de andere culturele sites 
in het stadscentrum, zoals de Schouwburg, de Musea, de Bibliotheek en Buda.
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Hierbij worden een nachtclub en kansspelinrichtingen uitdrukkelijk contractueel uitgesloten.

In het reeds door de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp van akte werd er onder de voorwaarden, 
een 16de punt 'Bijzondere voorwaarden" toegevoegd waarbij gesteld wordt dat de voorgestelde en 
aangenomen bestemming minstens 10 jaar moet blijven gehandhaafd. Er werd ook een 
conventioneel wederinkooprecht ten voordele van de stad voor 5 jaar opgenomen.

Argumentatie
De verkoop en de voorwaarden van de verkoop behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
De toewijzingscriteria, de handhaving van de toegestande bestemming voor minstens 10 jaar en het 
wederinkooprecht ten voordele van de stad voor 5 jaar maken bijkomende verkoopsvoorwaarden uit 
en moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De raad hoort de amendementen ingediend door raadslid Mattias Vandemaele, namens Groen, 
waarvan de tekst luidt als volgt:

1.       Aanpassing punt 1 van het besluit bij dit besluit (amendement 1):

Schrappen ’met achterliggende parking’.

2.       Toevoeging van een vierde toewijzingscriterium (amendement 2):

Toevoegen ‘ 4. De bestemming van de achterliggende grond. De achterliggende grond, die thans 
gebruikt wordt als parking en ook enkele grote bomen bevat kan verschillende bestemmingen 
krijgen. Kopers die de bomen behouden krijgen de helft van de punten op dit criterium. Kopers die 
de tuin voor minimaal 250m² herstellen als tuin de andere helft van de punten op dit criterium’.

3.       Aanpassing van de weging van de punten (amendement 3):

De weging wordt als volgt aangepast:

-          De geboden aankoopprijs: 40 punten

-          De geboden garanties tot behoud van het semi-publieke karakter van de benedenverdieping: 
20 punten

-          De vooropgezette bestemming van het gebouw rekening houdend met de activiteiten en 
ontwikkelingen in de buurt: 20 punten

-          De bestemming van de achterliggende grond: 20 punten

Daarnaast ook de nodige tekstuele aanpassingen i.f.v. het vierde toewijzingscriterium."

De raad gaat over tot de stemming over amendement 1, waaraan 40 raadsleden deelnemen, en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

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

37 neen-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. 
Demeyer, 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-
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Ala, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, C. Waelkens

1 onthouding : S. Vanneste

Amendement 1 is bijgevolg niet aangenomen.
Vermits amendement 1 niet is aangenomen, legt raadslid Mattias Vandemaele amendement 2 en 3 
niet langer ter stemming voor.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming over het punt zelf, waaraan 40 raadsleden deelnemen en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

23 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens

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

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

 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop van het stadseigendom gelegen Casinoplein 10 te Kortrijk met 
achterliggende parking volgens de hierboven omschreven drie toewijzingscriteria.

Punt 2
Het aangevuld ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen, opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te 
keuren.

Punt 3
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte en kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen
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 Beslissing gemeenteraad 09nov2015.pdf
 Toewijzingscriteria.pdf
 Aangevuld ontwerp van akte .pdf
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Rudolf Scherpereel

Communicatie en Recht

10 - 2016_GR_00057 - Vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - Wijzigingen samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota - Goedkeuren

10 2016_GR_00057 Vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - 
Wijzigingen samenwerkingsovereenkomst 
en 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 247 van het gemeentedecreet dient tussen de Stad en de EVA-vzw een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. Met deze overeenkomst beoogt men om tot 
een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de stad en de vzw te komen en tot 
een formulering van duidelijke doelstellingen. Tevens worden de beschikbare middelen voor de vzw 
hierin bepaald. En tenslotte wordt ook de manier van rapportering opgenomen met het oog op 
evaluatie. In de zitting van 9 december 2013 keurde de gemeenteraad de 
samenwerkingsovereenkomst met bijhorende afsprakennota tussen de Stad en de vzw Toerisme 
goed.

Op 7 december 2015 keurde de gemeenteraad  de statutenwijziging van de vzw Toerisme goed, 
waaronder de naamsverandering in vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk. Ten gevolge van deze 
statutenwijziging is ook een aanpassing vereist van de samenwerkingsovereenkomst en 
afsprakennota tussen de Stad Kortrijk en vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
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De wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst kunnen als volgt samengevat worden:

art. 2 : aanpassing van de programmatie-opdracht ten gevolge van de uitgebreide doelstelling in de 
statuten:

Artikel 2 - Publiekrechtelijke programmatie-opdracht 

2.1. De Vereniging heeft een programmatie-opdracht met volgende concrete invulling:

Missie

De Vereniging heeft tot doel meer welzijn (het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en het 
toerisme) en welvaart (het verhogen van de economische impact) te creëren voor Kortrijk door een 
kwaliteitsvol toerisme te ontwikkelen, stimuleren en promoten. Om de economische impact van het 
toerisme te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad die 
wil uitgroeien tot een trendy ‘mini-city-break'-bestemming voor dag- en verblijfstoeristen, 
complementair aan de verdere groei op vlak van de meeting industry.

Doelstellingen

Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historische, innovatieve en 
ondernemende stadsimago:

- Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool de 
komende 6 jaar door Kortrijk te positioneren en vermarkten van Kortrijk als trendy mini-city-break-
bestemming. Deze aanpak is ook een stimulans voor de meeting industry.

- Elk jaar een zichtbaar en trendy project ontwikkelen rond ofwel 1) architectuur en creatieve 
maakeconomie, ofwel 2) historisch centrum en erfgoed ofwel 3) funshopping of een combinatie 
daarvan.

- Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk door te vertrekken vanuit de verschillende 
contactkansen van (potentiële) bezoekers.

- Elk jaar een nieuw project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek of de Eurometropool.

… 

art. 7 Infrastructuur : aanpassing van benamingen en aanpassen aan de concrete situatie

Artikel 7 - Infrastructuur

De stad geeft aan de Vereniging, die aanvaardt, de volgende infrastructuur in gebruik:

De exploitatie van de site Kortrijk 1302/Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark te Kortrijk, is in handen van 
vzw Stedelijke Musea / Team musea & tentoonstellingen. Vzw Citymarketing &Toerisme Kortrijk 
maakt gratis gebruik van de bureauruimte en toiletten aan de kant Groeningestraat. De 
maatschappelijke zetel van vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk is Groeningestraat 40, 8500 
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Kortrijk. De personeelskeuken, de holder-de-bolderruimte en de economaatsruimte is gedeeld 
gebruik. 

art. 8 Gebruik infrastructuur : de bepalingen betreffende de exploitatie van de site Kortrijk 
1302/Toerisme in handen van de vzw Stedelijke Musea zijn geschrapt.

art. 12 Personeel : aanpassing conform het organogram
De functie van coördinator Toerimse of de Teamcoach Werken, Economie, Leren en Toerisme wordt 
vervangen door stedelijke ambtenaar met de functie van coördinator Citymarketing & Toerisme. 
De functie van directeur Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling wordt vervangen door 
directeur-teamcoach Communicatie en Recht.

art. 22 Toezicht en opvolging door de Stad :
"Het beheer en de uitbating van Toerisme Kortrijk, evenals de activiteiten georganiseerd door de 
Vereniging zijn steeds onderworpen aan het toezicht van de Stad." wordt vervangen door "Het 
beheer en de uitbating, evenals de activiteiten georganiseerd door de Vereniging zijn steeds 
onderworpen aan het toezicht van de Stad."

De wijzigingen aan de afsprakennota kunnen als volgt samengevat worden:

art. 1 Uitgangspunt : aanpassing van benamingen en data
Artikel 1 - Uitgangspunt
Deze afsprakennota is gekoppeld aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk en maakt er onlosmakelijk deel van uit.
Deze afsprakennota treedt in werking op de datum van goedkeuring door de gemeenteraad, zijnde 
14 maart 2016. De (bestaande) afsprakennota zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 
december 2013 wordt hierbij beëindigd. 

3.3. Jaaractieplan en meetindicatoren : aanpassing meetindicatoren
In het jaaractieplan geeft de vereniging aan wat de belangrijke acties zijn tijdens het volgende jaar en 
wordt melding gemaakt van de beoogde doelstellingen en van de meetindicatoren.

Bijvoorbeeld:
- aantal nieuwe toeristische ondernemers

- aantal overnachtingen in Kortrijk

- besteed bedrag in € aan marketing en communicatiecampagnes

- stad trekt meer dag- en verblijftoeristen aan: ja of neen

- project ism toeristische partners ontwikkeld: ja of neen +  welk

- 2  onthaalpunten: ja of neen + waar

- aantal bezoekers website per jaar

Bijlage : de bijlage in verband met de openingsuren van het Onthaal Toerimse Kortrijk werd 
geschrapt. Dit werd overgenomen door de medewerkers van Museum 1302.
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Het komt nu aan de gemeenteraad toe om de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en 
afsprakennota tussen de stad en de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk goed te keuren.

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 40 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

23 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk goed te keuren, waarvan een gecoördineerde versie is opgenomen 
in bijlage.

Punt 2
De aanpassingen aan de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw Citymarketing & Toerisme 
Kortrijk goed te keuren, waarvan een gecoördineerde versie is opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst Stad Kortrijk en  vzw Citymarketing &amp; Toerisme Kortrijk 

februari 2016.docx
 Afsprakennota Stad Kortrijk en vzw Citymarketing &amp; Toerisme Kortrijk februari 2016.docx
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Kelly Detavernier

11 - 2016_GR_00067 - Aanstellen commissaris voor het financieel toezicht van de gemeentelijke vzw's en AGB's - Gunning - Goedkeuren

11 2016_GR_00067 Aanstellen commissaris voor het financieel 
toezicht van de gemeentelijke vzw's en 
AGB's - Gunning - 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 11 januari 2016 verleende het College van Burgemeester en Schepenen goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht 'Aanstellen commissaris voor het 
financieel toezicht van de gemeentelijke vzw's en agb's', met name de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr 2015/987 opgesteld door directie 
bedrijfsvoering - kernadministratie. De aankondiging van de opdracht 2016-501048 werd 
gepubliceerd op 14 januari 2016 op nationaal niveau.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 150.000,00 euro inclusief btw.

 

Argumentatie
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 9 februari 2016 om 11u30 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 8 juni 2016.

Er werden 8 offertes ontvangen:
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- BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, KBO nr. BE 0431.088.289, Accent Business Park - 
Kwadestraat 153/5 te 8800 Roeselare (94.749,99 euro (exclusief btw) of 114.647,49 euro (inclusief 
21% btw));
- Boes & co bedrijfsrevisoren, KBO nr. BE 0444.441.231, Spinnerijkaai 43A te 8500 Kortrijk 
(73.391,74 euro (exclusief btw) of 88.804,01 euro (inclusief 21% btw)); - DE NEEF & PARTNERS, 
BEDRIJFSREVISOREN BV BVBA, KBO nr. BE 0433.894.460, August De Boeckstraat 1, Bus 5 te 9100 Sint-
Niklaas (54.813,00 euro (exclusief btw) of 66.323,73 euro (inclusief 21% btw));
- KPMG bedrijfsrevisoren cvba, KBO nr. BE 0419.122.548, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel 
(203.700,00 euro (exclusief btw) of 246.477,00 euro (inclusief 21% btw));
- Mazars Bedrijfsrevisoren, KBO nr. BE 0428.837.889, Marcel Thirylaan 77, bus 4 te 1200 Brussel 
(106.645,50 euro (exclusief btw) of 129.041,06 euro (inclusief 21% btw));
- PVMD BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL, KBO nr. BE 0471.089.804, Rue De 
L'yser 207 te 4430 Ans (75.150,00 euro (exclusief btw) of 90.931,50 euro (inclusief 21% btw));
- Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren bvba, KBO nr. BE 0466.274.248, Romeinsesteenweg 1022/2 te 
1780 Wemmel (95.850,00 euro (exclusief btw) of 115.978,50 euro (inclusief 21% btw));
- VAN CAUTER & CO BV BVBA, KBO nr. BE 0438.507.702, Gentsesteenweg 55 te 9300 Aalst 
(28.500,00 euro (exclusief btw) of 34.485,00 euro (inclusief 21% btw));

Op 24 februari 2016 stelde directie bedrijfsvoering - kernadministratie een verslag van nazicht van de 
offertes op.

Het eerste gunningscriterium 'aantal uren in equivalent bedrijfsrevisor' wordt gequoteerd op 40 
punten.
Het tweede criterium 'de prijs' wordt gequoteerd op 40 punten.
Het derde criterium 'methode van aanpak' wordt gequoteerd op 20 punten.

De puntentoekenning in het derde criterium werd gebaseerd op hun voorstelling werkprogramma, 
hun eventuele bijzonderheden en ervaring en hun planning van tussenkomst.

Finale rangschikking regelmatige offertes (gerangschikt volgens totale score)

Nr. Naam Score

1 BDO Bedrijfsrevisoren   Burg. Ven. CVBA 61,73

4 KPMG bedrijfsrevisoren   cvba 60,76

3 DE NEEF & PARTNERS,   BEDRIJFSREVISOREN BV BVBA 57,31

2 Boes & co   bedrijfsrevisoren 54,89

6 PVMD BEDRIJFSREVISOREN -   REVISEURS D'ENTREPRISES SC SCRL 54,34

5 Mazars Bedrijfsrevisoren 54,23

7 Robrechts Lenaerts   Bedrijfsrevisoren bvba 43

 

Directie bedrijfsvoering - kernadministratie stelt voor om, rekening houdende met de 
gunningscrtiteria, deze opdracht te gunnen aan BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, KBO nr. BE 
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0431.088.289, Accent Business Park - Kwadestraat 153/5 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 94.749,99 euro (exclusief btw) of 114.647,49 euro (inclusief 21% btw) mits 
het verkrijgen van een visum.

Juridische grond
Art. 243bis en 247 van het gemeentedecreet.

De beheersovereenkomsten tussen de AGB's en de Stad, en de samenwerkingsovereenkomsten 
tussen de vzw's en de Stad.

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 
1° d (limiet van 209.000,00 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 2 §1 3°.

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

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel: 2016/GBB-CBS/0111-00/6131009/IE-GEEN.
Totale opdracht voor drie jaar: 114.647,49 €.
Jaarlijks 38.215,83 €.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de opdracht 'aanstellen commissaris voor het financieel toezicht van de gemeentelijke vzw's en 
agb's' te gunnen aan:
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, KBO nr. BE 0431.088.289, Accent Business Park - 
Kwadestraat 153/5 te 8800 Roeselare (94.749,99 euro (exclusief btw) of 114.647,49 euro (inclusief 
21% btw));

Bijlagen
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 Verslag van nazicht van de offertes - zonder totaalprijzen.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
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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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het studiebureau Snoeck & Partners heeft, in opdracht van de nv. Vlasimmo het wegenis- en 
rioleringsdossier voor de verkaveling 1228 opgemaakt. Op de plannen zijn de ligging, de breedte en 
de dwarsprofielen, het materiaalgebruik en detaillering van het openbaar domein aangeduid.

Het geheel is opgevat als een nieuw woonerf, dat aansluit op bestaande private wegenis. Deze private 
weg wordt plaatselijk verbreed, eveneens aangelegd als woonerf en mee opgenomen in het openbaar 
domein.

Bouwplaats: 
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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. ééngezinswoningen 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 ééngezinswoningen.

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)

De verkaveling is vergund in het college van 08.02.2016 (2016_CBS_00420). De rooilijn is 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 25.01.2016 (2016_GR_00023).

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 voorzieningen, voor agrarische 



112/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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 zijn 2 bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend. 

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk. De 
bezwaarschriften werden in het college ikv. het bouwdossier behandeld en ontvankelijk, maar 
ongegrond verklaard.

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 24.01.2015 en referentie 2015-1177 is 
gunstig met voorwaarden. 

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 03.11.2015 en referentie BVK/U1501228 is 
gunstig met voorwaarden. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 16.11.2015 en referentie 2015-0600 is 
gunstig met voorwaarden. 

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 27.10.2015 en 
referentie 4.002/34022/99.457 is gunstig.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met 
datum 06.11.2015 en referentie WT 2014 G 1030-2 is gunstig.

Argumentatie
Functie:

De voorziene wegenis en infrastructuur worden gerealiseerd ifv. de goedgekeurde verkaveling voor 
het bouwen van 8 ééngezinswoningen. 

Inplanting:

Vijf bouwloten worden voorzien langs de bestaande (aan te passen) private wegenis. De overige 3 
loten bevinden zich hierachter, langs een nieuw te realiseren insteek. De insteek bevindt zich langs de 
rechter perceelgrens en sluit aan met de bestaande voetweg naar de Mellestraat. Deze insteek wordt 
verbreed tot op 5m ifv. de toegang tot de achterste 3 kavels (lot 6-8). Links van de voetweg is een 
groenzone ontworpen om de bereikbaarheid van het voorziene bufferbekken te garanderen. Het 
bufferbekken bevindt zich in het zuidoosten van de verkaveling en sluit aan op de Toortelbeek.
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Openbaar domein:

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 t.e.m. 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.

conclusie:

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.
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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.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen 
over het bouwdossier. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen 
over het rooilijnplan en het wegenisdossier.

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

Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.

De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

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

38 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake wegenis- en rioleringswerken

- de infrastructuur, zoals voorgesteld in het bouwdossier 2015/00653, opgemaakt door het 
studiebureau Snoeck en Partners goed te keuren;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 
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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 24.01.2015 en referentie 
2015-1177 stipt na te leven;  

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 03.11.2015 en referentie 
BVK/U1501228 stipt na te leven;  

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 16.11.2015 en referentie 
2015-0600 stipt na te leven;  

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 
27.10.2015 en referentie 4.002/34022/99.457 stipt na te leven;

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer 
Hoofdbestuur met datum 06.11.2015 en referentie WT 2014 G 1030-2. 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;

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;

http://www.gaselwest.be/


116/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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
 ontwerp wegenis.pdf
 riolering.pdf
 typedwarsprofielen.pdf
 advies p&amp;od.pdf
 advies dienst waterlopen.pdf
 foto's.pdf
 inplanting.pdf
 liggingsplan.pdf
 verkavelingsontwerp.pdf
 legende.pdf
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Beekstraat - wegenis- en rioleringwerken - 
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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid
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Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

Het studiebureau Knockaert NV heeft in opdracht van KaBuSok het dossier voor de verbreding van de 
Beekstraat opgemaakt. Het betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat 
met herinrichting en verbreding van de wegenis over een lengte van ongeveer 140 meter. Hierbij zal 
een gedeelte van de bestaande rooilijn (onderdeel uitmakende van de percelen C329C en C329D) 
moeten worden verschoven tot maximaal 2.5 meter over een lengte van ongeveer 60 meter. Deze 
percelen maken onderdeel uit van de onderwijsinstelling ‘Katholiek Buitengewoon Secundair 
Onderwijs’. De strook welke ontstaat na verschuiving van de rooilijn bestaat momenteel uit groen en 
bossages. Voor de werkzaamheden zullen een aantal bomen (stamdiameter van ca. 10 cm.) en 
struiken worden gerooid.

Omgeving en Bouwplaats

Het project is gelegen in het centrum van Kortrijk. Het betreft een doodlopende lokale weg gelegen 
binnen de ring van Kortrijk tussen de N50 (Doorniksesteenweg) en de N8 (Oudenaardsesteenweg). 
Momenteel is er een geasfalteerde rijweg met deels verharde en deels onverharde zijbermen.

OPENBAAR ONDERZOEK:

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.

ADVIEZEN

Het advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 26.01.2016 en referentie 2016-0664 
is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein is gunstig met voorwaarden

Bijgevolg wordt aan dit advies voorbij gegaan.

VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.
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Zonering(en):

Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal: Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium 

Definitieve vaststelling (RUP) op 25 juni 2015.

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 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.

WATERTOETS: 

A. Watertoets

Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 14 
oktober 2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of een 
programma in werking. Na de toepassing van de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 
18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, blijkt er geen (significante) schade aan het 
watersysteem te ontstaan. Het advies is positief. Er worden bijgevolg geen extra voorwaarden 
opgelegd aan de vergunning, het plan of het programma om schade- effecten te vermijden, te 
beperken, te herstellen of te compenseren. De vergunningsplichtige activiteit is verenigbaar met de 
doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 5, 6 en 7 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid.

Argumentatie
Functie:

De aanvraag betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Beekstraat met herinrichting 
en verbreding van de wegenis over een lengte van ongeveer 140 meter. De wegenis wordt mede 
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heringericht en verbreed in het kader van de ontsluiting van de nieuwbouw van de school VZW 
KABUSOK.  Met deze herinrichting zal een functionele ontsluitingsweg ontstaan voor de nieuwe 
school. 

De voorgeschreven diameter van de toezichtputjes met bijhorend deksel zijn te groot. Het 
toezichtputje zal moeten bestaan uit een T-stuk diameter 160mm, afgewerkt met een gietijzeren 
deksel waarop de inscriptie RWA of DWA staat. Dit wordt als voorwaarde opgelegd aan de 
vergunning.

Per perceel heeft men een dubbele huisaansluiting, één voor RWA en één voor DWA. Iedere 
huisaansluiting wordt op openbaar domein van een toezichtputje voorzien, dit is ook het geval voor de 
particuliere woningen aan de overkant van de straat. Dit wordt als voorwaarde opgelegd aan de 
vergunning.

Inplanting:

Een gedeelte van de bestaande rooilijn (onderdeel uitmakende van de percelen C329C en C329D) zal 
moeten worden verschoven tot maximaal 2.5 meter over een lengte van ongeveer 60 meter. Deze 
gronden zijn eigendom van VZW KABUSOK. Met het verschuiven van de rooilijn kan de weg de 
gewenste breedte krijgen en kan het voetpad goed worden aangesloten op het bestaande voetpad 
van de Beekstraat in het verlengde ervan. 

Verschijningsvorm:

Voor de verbreding worden enkele bomen en struiken gerooid. De rijweg zal uitgevoerd worden in 
kws-verharding. Het voetpad in betonstraatstenen (22x22x8 cm) in de kleur grijs. De 
betonstraatstenen dienen witgrijs te worden uitgevoerd zodat de nieuwe weg goed aansluit met de 
bestaande infrastructuur. Dit wordt als voorwaarde opgelegd aan de vergunning.

Conclusie:

Het ontwerp voor de wegenis is aanvaardbaar omdat:

- hierdoor de toegang tot de school verbeterd wordt

- mits de kleur van de betonstraatstenen witgrijs wordt uitgevoerd, het ontwerp goed aansluit met 
de bestaande beekstraat

- een gescheiden rioleringstelsel voorzien wordt
 Het is de bevoegdheid van het CBS een beslissing te nemen over het bouwdossier. Het behoort tot 
de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over het rooilijnplan.

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

Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt 
dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad 
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
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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.

 

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 Inzake wegenis en rioleringswerken

- de infrastructuur zoals voorgesteld in het bouwdossier 2015/00819, opgemaakt door studiebureau 
Knockaert, goed te keuren.

- De aanvrager de verplichting op te leggen:

Het advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 en referentie stipt na te leven; 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 26.01.2016 en referentie 2016-0664 
stipt na te leven; 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 17.02.2016 en referentie 2016-0206 
stipt na te leven.

 
 

Bijlagen
 advies Beekstraat_Planning - Openbaar Domein.pdf
 advies Beekstraat_Communicatie - recht.pdf
 2016-0206 - Advies Beekstraat_Beheer en Openbaar Domein - dossiernr 2015-00819.pdf
 Lengte en dwarsprofiel.pdf
 Situatieplan bestaand en nieuw.pdf

21:12 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

21:14 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

21:15 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
14 - 2016_GR_00068 - Stedenbouwkundige aanvraag 2015/00757  - het bouwen van een ondergrondse parking (4 bouwlagen), een fiets- en bustunnel en een autotunnel, ter hoogte van het kruispunt ‘Appel’, het kruispunt ‘Panorama’ en Zandstraat – Tolstraat, aangevraagd door NMBS Directie Stations. Herinrichting openbaar domein binnen de bestaande rooilijnen - Goedkeuren

14 2016_GR_00068 Stedenbouwkundige aanvraag 
2015/00757  - het bouwen van een 
ondergrondse parking (4 bouwlagen), een 
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fiets- en bustunnel en een autotunnel, ter 
hoogte van het kruispunt ‘Appel’, het 
kruispunt ‘Panorama’ en Zandstraat – 
Tolstraat, aangevraagd door NMBS 
Directie Stations. Herinrichting openbaar 
domein binnen de bestaande rooilijnen - 
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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 18 november 2015 werd door NMBS, die optreedt als gevolmachtigde van het Stationsproject 
Kortrijk, een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SBV1-2015/00757 ingediend respectievelijk 
voor de realisatie van een ondergrondse parking, een fiets- en bustunnel en een wegtunnel 
Zandstraat.

In functie van de realisatie van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden 
infrastructuurwerken aangevraagd. De werken omvatten:

-de ondertunneling van de Zandstraat tussen de knooppunten Panorama en Appel (De Kluif):

 De ondertunneling Zandstraat vormt de verbinding van rotonde Panorama tot de Burgemeester 
Lambrechtlaan ter hoogte van de fietsdoorsteek en gaat onder de sporen, de Zandstraat en het 
knooppunt Appel door.

 De ondertunneling omvat twee kokers: 



122/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 - een tunnelkoker aan de westkant voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer voor de 
stationsparking, fietsers en voetgangers (hierna Ondertunneling Zandstraat West)

 - een tunnelkoker aan de oostkant voor bussen richting noorden, fietsers en voetgangers in beide 
richtingen (hierna Ondertunneling Zandstraat Oost)

 Ondertunneling Zandstraat West 

Deze ondertunneling bevat 2 rijstroken voor doorgaand verkeer (één per rijrichting) met links en 
rechts een uitvoegstrook voor verkeer naar en een invoegstrook voor verkeer komende uit de 
parking. De rijstroken doorgaand verkeer zijn elk 3,20m breed. De vrije hoogte bedraagt 4,75m. 
Daarnaast is er een voetpad en een enkelrichtingsfietspad richting Panorama die verhoogd liggen en 
elk een breedte hebben van 1,50m. De vrije hoogte bedraagt er 2,50m. Aan de noordzijde situeert de 
tunnelmond voor voetgangers en fietsers zich ter hoogte van de Zandstraat. De tunnelmond voor het 
gemotoriseerd verkeer aan de noordzijde situeert zich in de Burg. Lambrechtlaan t.h.v. de 
fietsdoorsteek tussen de Burg. Nolfstraat en Campus Kortrijk Weide. Aan de zuidzijde is er een 
tunnelmond voor gemotoriseerd- en fietsverkeer die aansluit op rotonde Panorama.

Ondertunneling Zandstraat Oost

In deze ondertunneling wordt een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad gerealiseerd omwille van de 
verkeersveiligheid en de circulatiemogelijkheden van fietsers. Er wordt eveneens een afgescheiden 
enkelrichtingsbustunnel aangelegd omwille van de doorstroming van het openbaar vervoer, en het 
scheiden van het busvervoer en gemotoriseerd verkeer. Deze ondertunneling omvat een busbaan 
met een breedte van 3,45m, een verhoogd dubbelrichtingsfietspad en een voetpad van 4,19m. De 
vrije hoogte van de busbaan is 4,50m. De vrije hoogte van het fietspad is 2,50m. Aan de noordzijde 
situeert de tunnelmond zich ter hoogte van de Zandstraat. Aan de zuidzijde is er één tunnelmond 
voor inrijdende bussen en in- en uitrijdende fietsers. Fietsers sluiten ter hoogte van de Tacksite aan 
op het Guldenspoorpad en kunnen vervolgens richting west (Kongoweg) of oost (Doorniksewijk) 
fietsen. De bussen rijden de ondertunneling in via de busbaan Tacklaan en draaien in de tunnel af 
richting de noordzijde van het station.

Fietsers komende uit richting noord met bestemming Kortrijk zuid (Marke, Aalbeeksesteenweg, 
Vanden Peerenboomlaan) nemen de westelijke tunnel om te fietsen via een vlotte en veilige 
fietsverbinding. Via de oostelijke tunnel is er een verkeersveilige en vlotte fietsroute langsheen het 
Guldenspoorpad en de Kongoweg.

Fietsers komende uit het noorden met bestemming omgeving Bloemistenstraat of Doorniksestraat 
nemen de oostelijke tunnel die direct aansluiting verleent op het Guldenspoorpad. Via de westelijke 
tunnel is er aansluiting via de enkelrichtingsfietsoversteek op de rotonde Panorama met het 
enkelrichtingsfietspad in de Tacklaan.

- de heraanleg van de rotonde Panorama met daarbij de afkoppeling van de Minister Vanden 
Peereboomlaan van dit knooppunt 

- de heraanleg van het knooppunt Appel 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften
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Volgens het gewestplan Kortrijk (KB dd. 4 november 1977 en latere wijzigingen) is de aanvraag 
gedeeltelijk gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en gedeeltelijk in woongebied. In 
deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplan. 

Zonering(en): 

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 voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving’

Art. 17.6.2 - Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

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

De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 
2006, zonder evenwel deel uit te maken van een deelplan. Bijgevolg blijven de bestemmingen 
volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) van kracht.

Openbaar onderzoek                                      

Lopende het openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SBV1-2015/00757 
dat van 7 december 2015 tot 4 februari 2016 werd georganiseerd werden 29 bezwaarschriften 
ingediend, waarvan 25 binnen de gestelde termijn ingediend werden. 

 

Samengevat werden volgende bezwaarelementen aangehaald:

 schending van het partijdigheidsbeginsel

 schending van de beginselen van participatie, inspraak, tegenspraak, fairplay, transparantie 
en onpartijdigheid

 onregelmatige en onvolledige bouwaanvraag en/of verzoek tot het afleveren van een 
vergunning

 schending van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten en de 
uitvoeringsbesluiten daarvan

 strijdigheid met de principes van goede ruimtelijke ordening, stedenbouw en behoorlijk 
bestuur

 schending van het principe van gelijke behandeling en motiveringsplicht



124/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 bepalingen inzake MER

 gebrek aan MER voor de voorbereidende werken en specifiek voor de tijdelijke inrichting van 
een busstation in de Minister Tacklaan

Argumentatie
Het College van Burgemeester en Schepenen werd om advies gevraagd door de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige ambtenaar, die in deze aanvraag de vergunningsverlenende overheid is.

De gemeenteraad is wettelijk enkel bevoegd om uitspraak doen over de zaak van de wegen, 
onafgezien van wie de vergunningsaanvraag uitgaat.

 

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen, de 
gemeenteraad neemt evenwel kennis van de bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag SBV1-2015/00757. 
De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak 
van de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden 
met de zaak van de wegen of die niet het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag SBV1-
2015/00757. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

 

Bespreking

De nieuwe ondertunneling van de Zandstraat en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage is 
een uitgelezen kans om het knooppunt Appel (kluifrotonde) te ontlasten en een nieuw verkeersluw, 
kwalitatief en groen openbaar domein te creëren tussen de stationsomgeving en Campus Kortrijk 
Weide.

 Door het creëren van 2 aparte tunnels kunnen de verschillende verkeersstromen (fietsen, 
voetgangers, bussen en gemotoriseerd verkeer) van elkaar gescheiden worden wat een 
gunstig effect heeft op de verkeersveiligheid en de doorstroming van de verschillende 
vervoersmodi.

 Door de ondertunneling van de Zandstraat kan de parking station ondergronds ontsloten 
worden. Door de integratie van de in- en uitrit van de ondergrondse parking in de 
ondertunneling zijn er geen conflicten meer met fietsers, voetgangers en bussen. Dit is 
veiliger voor de verschillende vervoersmodi en beter voor de doorstroming van het openbaar 
vervoer.

 Door de ondertunneling wordt het bestemmingsverkeer van en naar het stadscentrum 
gescheiden van het doorgaand verkeer op de R36. Vooral op het knooppunt Appel zal dit een 
positief effect hebben op de verkeerscongestie, de verkeersleefbaarheid en de 
verkeersveiligheid.

 Ook het kruispunt Panorama wordt heringericht in functie van de verkeersveiligheid en de 
doorstroming. De fietsers worden niet langer gemengd met het gemotoriseerd verkeer op de 
rotonde en zullen gebruik maken van aparte fietsvoorzieningen die aansluiting zullen geven 
op de nieuwe fietsvoorzieningen in beide tunnels. Door de herinrichting zullen de bussen ook 
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een vlotte keerbeweging kunnen maken. Om de capaciteit op de rotonde te optimaliseren 
wordt ook de Minister Vande Peereboomlaan afgesloten van de rotonde Panorama 
uitgezonderd voor voetgangers en fietsers.

 Het ondergronds brengen van het autoverkeer op de noord-zuidverbinding maakt het 
mogelijk om tussen Campus Kortrijk Weide en het station een zachte, groene boulevard voor 
fietsers en voetgangers uit te rollen De aanleg van een ondergrondse parking biedt de 
mogelijkheid om het openbaar domein in de stationsbuurt (Conservatoriumplein en 
Stationsplein) her in te richten op maat van de bewoners en de bezoekers van de stad.

 De nieuwe knooppunten Panorama en Appel en de nieuwe ondertunneling impliceren geen 
verschuiving van de verkeersstromen van noord naar zuid. De hoofdafwikkeling van noord 
naar zuid en van zuid naar noord blijft ook in de toekomst gebeuren via de R36 en de N43. 
Bovendien wordt de parking Tack geïntegreerd in de nieuwe ondergrondse parking aan de 
noordzijde. De nieuwe ondergrondse parking wordt evenwaardig ontsloten zowel vanuit het 
noorden als uit het zuiden. Er wordt ook een bijkomend verkeersluw gebied gecreëerd in de 
stationsomgeving.

De nieuwe situatie is dus een fundamentele verbetering ten aanzien van de bestaande situatie en dit 
oordeel verandert niet door de tijdelijke hinder door de uitvoering der werken. De realisatie van de 
wegenis zal dus een positieve impact hebben op de mobiliteit en leefbaarheid in de buurt.

De herinrichting van de wegenis met een ondertunneling en de concentratie van het parkeren in een 
ondergrondse parking onmiddellijk gelinkt aan de R36 is conform met de uitgangspunten van het 
mobiliteitsplan van de stad Kortrijk. De R36 als hoofdontsluitingsweg van de binnenstad en het linken 
van de parkeervoorzieningen aan de R36 zijn basiselementen van het mobiliteitsplan.

 

Het profiel en het materiaalgebruik van de wegenis worden afgestemd op deze van de bestaande 
wegenis, zodat een harmonieus en leesbaar geheel verkregen wordt. 

Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. 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.

 

- Het Gemeentedecreet

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing.

 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de stedenbouwkundige aanvraag.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over het zaak van de 
wegen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
SBV1-2015/00757, met de realisatie van een ondergrondse parking, een fiets- en bustunnel en een 
wegtunnel Zandstraat, goed te keuren.

15 - 2016_GR_00069 - Stedenbouwkundige aanvraag 2016/00006  - de inrichting van een tijdelijke busterminal, ter hoogte van Tolstraat-Stationsplein-Doornikselaan en Minister Tacklaan, en de inrichting van tijdelijke fietsstalling op het Stationsplein, aangevraagd door NMBS Directie Stations. Herinrichting openbaar domein binnen de bestaande rooilijnen - Goedkeuren

15 2016_GR_00069 Stedenbouwkundige aanvraag 
2016/00006  - de inrichting van een 
tijdelijke busterminal, ter hoogte van 
Tolstraat-Stationsplein-Doornikselaan en 
Minister Tacklaan, en de inrichting van 
tijdelijke fietsstalling op het Stationsplein, 
aangevraagd door NMBS Directie Stations. 
Herinrichting openbaar domein binnen de 
bestaande rooilijnen - 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 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 



127/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving                                                         

Op 22 december 2015 werd door NMBS, die optreedt als gevolmachtigde van het Stationsproject 
Kortrijk, een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de inrichting van een tijdelijke 
busterminal (met 4 zones) en fietsstallingen ten noorden en ten zuiden van het treinstation in 
Kortrijk.

In functie van de realisatie van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden 
infrastructuurwerken aangevraagd. De werken omvatten:

- de tijdelijke herlokalisatie en ontdubbeling van de huidige busterminal aan de noordzijde van het 
station tot 2 zones aan de noordzijde en 2 zones aan de zuidzijde van het station.

Tijdelijke inrichting  busterminal aan de noordzijde van het station

De busterminal zone 1 is gelegen aan de noordzijde van het station, aan de kant van het 
stationsgebouw. Voor de ingang van het station worden 2 perrons voor gelede bussen naast elkaar 
voorzien. Het busperron voor het station heeft een breedte van 2,50 meter en biedt aan elke zijde 
plaats voor 1 (gelede) bus. Een 3e gelede bus halteert voor deze 2 perrons.

Verder in de Doornikselaan (een éénrichtingsstraat) wordt er op één strook gehalteerd aan de 
stationszijde. Het langsperron wordt gevormd door het bestaande voetpad en biedt plaats aan 5 
standaardbussen. De bushaltes hebben allen een breedte van 3,30 meter, met uitzondering van de 
bushalte direct tegenover het station. De bushalte tegenover het station heeft een breedte van 3,00 
meter.

Het aanrijden van de bussen gebeurt via de Koning Albertstraat en Stationsplein. Afrijden gebeurt via 
Doornikselaan, Sint-Jorisstraat en Spoorweglaan.

De busterminal zone 2 (bufferplaatsen voor 3 bussen) wordt in de Doornikselaan aan de overkant 
van het station (kant bebouwing), op één strook voorzien. Deze zone kan ook gebruikt worden voor 
laden en lossen.

 

Tijdelijke inrichting busterminal aan de zuidzijde van het station
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De busterminal zone 3 wordt ingericht langsheen de huidige K&R en de overdekte fietsenstallingen 
met 5 bushaltes. De bushalte zal een breedte kennen van 3 meter en een voetpad- en perronbreedte 
van 4 meter. Hierdoor verdwijnt het noordelijk gelegen fietspad in de Tacklaan. De bestaande 
rijstrookindeling richting Panorama met een breedte van 3,54 meter en richting Doorniksewijk met 
een breedte van 3,10 meter blijft behouden. Het aanliggend enkelrichting fietspad en het voetpad 
langs de kant van de woningen van de Minister Tacklaan blijven behouden conform de bestaande 
toestand. Het vrijliggend functioneel dubbelrichtingsfietspad, Guldenspoorpad, blijft behouden.

De busterminal zone 4 wordt ingericht op de bestaande Parking St. Christophe. De tijdelijke zone 
wordt deels ingericht langsheen de Minister Tacklaan voor 2 standaardbussen en met een 
perronbreedte van 2,50 meter. Op de bestaande parkeerzone Parking St. Christophe komen 3 
visgraatperrons: 2 haltes en 1 buffer. De bushaltes zijn elk 3,30 meter breed, de perrons zijn 2,50 
meter breed. Het perron maakt een goede verbinding mogelijk tussen de Doorniksewijk en de 
voetgangersoversteek aan de noordzijde Tacklaan. Op het rijweggedeelte is er bijgevolg nog 1 
rijstrook met een breedte van 3,60 meter voor gemotoriseerd verkeer en bussenrichting 
Doorniksewijk, 1 busbaan van 3,60 meter richting het station en aanliggende 
enkelrichtingsfietspaden van 1,50 meter aan beide zijden van de Minister Tacklaan. De huidige 
betonblokzone blijft behouden, zodat gemotoriseerd verkeer niet vlot rechtdoor kan rijden, maar 
een afslagbeweging dient te maken.

                                                    

- tijdelijke inrichting Kiss & Ride en Taxizone aan de noordzijde van het station

Aan de noordzijde van het station wordt ten westen K&R en taxizone gecreëerd in de vorm van een 
éénrichtingslus. Er is plaats voor 7 taxi’s, 6 K&R en 1 parkeerplaats personen beperkte mobiliteit. De 
parkeerplaatsen zijn 2,50m breed, de rijweg heeft een breedte van 3,00m. De ontsluiting van deze 
lus gebeurt via de K. Albertstraat of Stationsstraat, of wegrijden via de Doornikselaan.

 

- tijdelijke voorzieningen voor fietsers, waaronder de installatie van een overdekte en diefstalveilige 
fietsenstalling op het Stationsplein aan de noordzijde van het station en de afschaffing van het 
noordelijke fietspad op de rijweg van de Minister Tacklaan

Op het Stationsplein wordt een overdekte en diefstalveilige fietsenstalling voorzien voor 1.000 
fietsen afgebakend van de rijweg, met 2 toegangen geconcentreerd op 1 centrale as om het aantal 
oversteekbewegingen van voetgangers en fietsers te concentreren.

Het noordelijke fietspad op rijweg van de Minister Tacklaan wordt opgeheven, zodat de fietsers 
aangemoedigd zullen worden het Guldenspoorpad, parallel met de spoorweg, te gebruiken.

 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften

- Volgens het gewestplan Kortrijk (KB dd. 4 november 1977 en latere wijzigingen), is de aanvraag 
gedeeltelijk gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en gedeeltelijk in woongebied. In 
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deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplan.

Zonering(en):

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 voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving’ 

Art. 17.6.2 - Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

 

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

 

- De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 
2006, zonder evenwel deel uit te maken van een deelplan. Bijgevolg blijven de bestemmingen 
volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) van kracht.

 

Openbaar onderzoek                                      

Lopende het openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SBV2-2016/00006 
dat van 15 januari 2016 tot 13 februari 2016 werd georganiseerd werden 25 bezwaarschriften 
ingediend, waarvan 24 binnen de gestelde termijn ingediend werden.

Samengevat werden in de bezwaren volgende vermeende schendingen en gebreken aangehaald:

 schending van de rechten van verdediging en de beginselen van tegenspraak, transparantie 
en behoorlijk bestuur

 schending van het partijdigheidsbeginsel

 schending van de beginselen van participatie, inspraak, tegenspraak, fairplay, transparantie 
en onpartijdigheid

 onregelmatige en onvolledige bouwaanvraag en/of verzoek tot het afleveren van een 
vergunning

 schending van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten en de 
uitvoeringsbesluiten daarvan
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 strijdigheid met de principes van goede ruimtelijke ordening, stedenbouw en behoorlijk 
bestuur

 schending van het principe van gelijke behandeling en motiveringsplicht

 bepalingen inzake MER

 gebrek aan MER voor de voorbereidende werken en specifiek voor de tijdelijke inrichting van 
een busstation in de Minister Tacklaan

Argumentatie
Vooraf

Het College van Burgemeester en Schepenen werd om advies gevraagd door de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige ambtenaar, die in deze aanvraag de vergunningsverlenende overheid is.

De gemeenteraad is wettelijk enkel bevoegd om uitspraak doen over de zaak van de wegen, 
onafgezien van wie de vergunningsaanvraag uitgaat.

 

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen, de 
gemeenteraad neemt evenwel kennis van de bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag SBV2-2016/00006. 
De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak 
van de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden 
met de zaak van de wegen of die niet het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag SBV2-
2016/00006. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

 

Bespreking

Wat de tijdelijke herlocalisatie en ontdubbeling van de huidige busterminal aan de noordzijde van 
het station betreft, komt de beoordeling van de opportuniteit of noodzaak ervan in de eerste plaats 
toe aan de vergunningverlenende overheid .

 

- De tijdelijke herlocalisatie en ontdubbeling van busterminal kan als een redelijke, logische en zelfs 
noodzakelijke ingreep beschouwd worden omwille van onderstaande redenen:

 Door de werfzone die de bouw van de ondergrondse parking inneemt, is er onvoldoende 
ruimte aan de noordzijde om er op een efficiënte manier de busterminal in te richten.

 Tijdens de werkzaamheden aan het knooppunt Panorama en Appel, ondertunneling van de 
Zandstraat en de bouw van de ondergrondse parking is geen vlotte verbinding mogelijk voor 
bussen tussen de zuid- en de noordzijde van het station. De 2 tijdelijke buszones aan de 
Minister Tacklaan organiseren het busverkeer naar het zuiden van de stad. De noordelijke 
buszones bedienen de buslijnen richting het noorden van de stad. 
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 De herlocalisatie van een tijdelijke busterminal dient georganiseerd te worden binnen een 
redelijke afstand van het stationsgebouw. Zichtbaarheid vanaf het station, korte looproutes 
en vlotte toegankelijkheid is cruciaal voor de organisatie van een efficiënt multimodaal 
knooppunt. 

Het inrichtingsvoorstel van vergunningsaanvrager voor de nieuwe tijdelijke busterminals, zowel ten 
noorden als ten zuiden van het station, is verkeerstechnisch aanvaardbaar. Het is bovendien 
georganiseerd op een wijze die het doorgaand verkeer zo min mogelijk hindert en de hinder voor de 
onmiddellijke omwonenden waar mogelijk beperkt.

 

- De overdekte tijdelijke fietsenstalling op het Stationsplein aan de noordzijde van het station kan 
positief beoordeeld worden. 

 De concentratie van de fietsenstallingen op 1 centrale locatie is wenselijk omwille van de 
zichtbaarheid, veiligheid en efficiënt beheer van de fietsvoorzieningen.

 De korte loopafstand tussen de fietsstallingen en de openbaar vervoersvoorzieningen (zowel 
trein als bus)

 

- De integratie van het bestaande noordelijke fietspad op de rijweg van de Minister Tacklaan met het 
Guldenspoorpad wordt in het licht van de verkeersveiligheid positief beoordeeld omdat het 
Guldenspoorpad een volledig afgescheiden en dus veilig fietspad is. 

 

Het profiel en het materiaalgebruik van de tijdelijke infrastructuur wordt afgestemd op deze van de 
bestaande wegenis, zodat een harmonieus en leesbaar geheel verkregen wordt. 

Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. 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.

 

- Het Gemeentedecreet

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing.

 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de stedenbouwkundige aanvraag.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over het zaak van de 
wegen.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

21 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, M. Seynaeve, S. Vanneste, 
C. Waelkens

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

 

Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
SBV2-2016/00006, mbt de inrichting van de tijdelijke busterminal en de tijdelijke fietsenstalling op 
het Stationsplein, goed te keuren.

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein

21:26 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
16 - 2016_GR_00051 - B.O.D. Bestrijkingen en slems 2016-2017 - 2016/1021 - Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen en slems 2016-2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

16 2016_GR_00051 B.O.D. Bestrijkingen en slems 2016-2017 - 
2016/1021 - Buitengewone 
herstellingswerken aan asfaltlagen: 
bestrijkingen en slems 2016-2017 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen



133/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en 
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor 
slijtagebestendige technieken.

Argumentatie
Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt omvat dit 
herstel:

1. het voorzien van een bestrijking / slem

2. het aanbrengen van reparatiegietasfalt

3. het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag (lagen)

4. het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen

5. het vervangen van de betonplaten

Het hierbij voorgelegde dossier (bestek B.O.D. Bestrijkingen en slems 2016-2017 - 2016/1021) heeft 
betrekking op herstellingswerken volgens punt 1, met andere woorden het voorzien van een 
bestrijking / slem.
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Op locaties waar de bestaande asfaltlaag uitschuurt, maar waarbij nog geen grote putten zijn, kan 
het aanbrengen van een bestrijking of slem op de bestaande verharding deze terug waterdicht 
maken waardoor de levensduur van deze verhardingen verlengd wordt.

Volgende straten komen in aanmerking voor herstel (niet-limitatieve stratenlijst):

UITVOERING VOORZIEN IN 2016

Straat Specifieke locatie

Leuzestraat Tussen Volksberg en Groenweg

Preisbergstraat Zijweg naar huisnr 62

Theodoor Sevenslaan - Dokter Snellaertstraat Plaatselijk, thv tunnel spoorweg

Zevekotestraat Volledig

Luignestraat Tussen Kruisboomstraat en Piro Lannoostraat

Zandbergstraat Vanaf huisnr 1 tot R8

Deerlijksestraat Vanaf huisnr 74 tot aan de Rijksweg

Zuster Parmentierstraat Volledig

UITVOERING VOORZIEN IN 2017

Straat Specifieke locatie

Vaartstraat Tussen Markebekestraat en Vestingsstraat

Tinnekeswijk  

Marktstraat  

Groenveld en stukje Parkietenlaan  

Wijk Dokter Dumortierlaan Zijstraten hoofdweg en tussen Lisdoddesraat en Essestraat

Vestingsstraat Volledig

Volksberg Hoofdweg

Tonnenkesstraat Volledig

Hellestraat Tussen Pottelberg en Slekkestraat

Waterhoennest Smal gedeelte

Oude Kasteelstraat Volledig uitgezonderd de kruispunten

Open Veld Tussen Bessenlaan en Parkietenlaan
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Vlaschaard Volledig

Oude Kasteelstraat Volledig, uitgezonderd de kruispunten

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan is in opmaak bij de BVBA Vecobo uit Waregem. De 
werken worden geraamd op een totaalbedrag van € 269 996,56 (incl. BTW). De nodige kredieten ter 
financiering van deze opdracht zijn voor het jaar 2016 voorzien op artikel 2016 / IE 14 / actie GBB-
CBS / 0200-01 / 2240000 en voor het jaar 2017 op artikel 2017 / IE 14 / actie GBB-CBS / 0200-01 / 
2240000.

Juridische grond
Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van 
gunnen conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

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

Advies
Ludo Debaere
Gunstig advies

OK

Heidi Debels
Automatisch ingetrokken
Heidi
Graag jouw advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen 
en slems 2016-2017 - bestek B.O.D. Bestrijkingen en slems 2016-2017 - 2016/1021", opgemaakt door 
het team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de Wet van 15 juni 2006 op 
de Overheidsopdrachten.

Bijlagen
 20161021_Raming.xls
 20161021_2016_02_04_Bestek - Model 3P.doc
 basisplan Slem en bestrijkingen 2016-2017.pdf

Planning en Openbaar Domein
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21:33 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

21:34 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting

21:35 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
17 - 2016_GR_00064 - Wevelgem Zuid - Heraanleg bedrijventerrein  - Voorwaarden en wijze van gunnen

17 2016_GR_00064 Wevelgem Zuid - Heraanleg 
bedrijventerrein  - 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; 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; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In opdracht van de gemeente Wevelgem heeft de Intercommunale Leiedal voor het bedrijventerrein 
Wevelgem-Zuid een revitaliseringsstudie laten opmaken, met als doel een globaal masterplan 
(schetsontwerp) uit te werken voor de herinrichting van het openbaar domein en bijkomend 
voorstellen te formuleren om de ruimtelijke, omgevings- en belevingskwaliteit van de 
bedrijventerreinen te verhogen.

Op basis van een analyse van de knelpunten werd gezocht naar een oplossing voor problemen inzake 
verkeersstructuur en –veiligheid, ontsluiting, afwatering, beeldkwaliteit,... De gemeente Wevelgem 
wenst nu over te gaan tot de effectieve uitvoering van de werken m.b.t. de herinrichting van het 
openbaar domein.

Voor de werken heeft de gemeente Wevelgem subsidies aangevraagd bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse 
Overheid in het kader van ‘subsidiëring van bedrijventerreinen’ (Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013). Er 
kan in principe 85% subsidies bekomen worden (op de subsidiabele werken). Van zodra 20% van de werken zijn 
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uitgevoerd kan 60% van de subsidies worden uitbetaald. De resterende 40% wordt betaald na de voorlopige 
overname. Indien de subsidies niet of slechts gedeeltelijk worden toegekend, zal de gemeente Wevelgem in overleg 
met de stad beslissen wat er dient te gebeuren. Met de gemeente Wevelgem zal hierover nog een 
samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

Het ontwerp beslaat de volledige herinrichting van het openbaar domein binnen de contouren van 
het bedrijventerrein Wevelgem Zuid met als basis de studie ‘Revitalisering bedrijventerrein 
Wevelgem Zuid – schetsontwerp openbaar domein’, optie ‘lange termijn’. Bijkomend wordt de 
Moraviestraat heraangelegd vanaf de Zuidstraat tot aan de N8 met het oog op een bijkomende 
ontsluiting vanuit de industriezone voor personenwagens, de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel (DWA- en RWA) en de aanpassingen van fietsvoorzieningen langs de Leie ter hoogte 
van het bedrijventerrein.

Argumentatie
Een deel van de werken situeert zich op het grondgebied van de stad Kortrijk (het meest noordelijke 
deel van de Moraviestraat). De stad Kortrijk dient daarom het bestek en het ontwerp mee goed te 
keuren en akkoord te gaan met de raming van het aandeel van de stad Kortrijk. Voorstel is ook om de 
gemeente Wevelgem aan te duiden als aanbestedende overheid, gezien het gros van de werken zich 
situeert op het grondgebied van de gemeente Wevelgem. 

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

Financiële informatie
Visum verleend

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

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, S. Bral, L. Lybeer, F. 
Santy, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens

2 onthoudingen : C. Matthieu, M. Vandemaele 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht “Wevelgem: revitalisering bedrijventerrein Wevelgem-Zuid", zoals 
ze zijn vervat in het bijzonder bestek nr. 46160001, opgemaakt door het studiebureau Grontmij, vast 
te stellen.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor een open aanbesteding in toepassing van artikel 25 van de wet 
van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Punt 3
de gemeente Wevelgem aan te duiden als aanbestedende overheid.
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Bijlagen
 46160001_ONT_overzicht METING dd 2101016_Wevelgem Zuid_DBA_kdp.pdf
 46160001_WZ_I_BES_01-3.1.8.pdf
 46160001_WZ_I_RIO_01-4.2.8.pdf
 46160001_WZ_I_WEG_01-4.1.8.pdf
 46160001_WZ_I_X_INH_01.pdf
 29821_b_sonWevelgem.pdf
 M201504867  Wevelgem Zuid.pdf
 V&amp;G-plan Wevelgem - Revitalisering bedrijventerrein Wevelgem-Zuid.pdf
 46160001_ontw_bestek WZ 21012016_DBA_dba.pdf

21:39 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting

21:41 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
18 - 2016_GR_00063 - Samenwerkingsovereenkomst Fietsberaad Stad Kortrijk - Onderzoek fietsers in de voorrang op fietssnelwegen - Goedkeuren

18 2016_GR_00063 Samenwerkingsovereenkomst Fietsberaad 
Stad Kortrijk - Onderzoek fietsers in de 
voorrang op fietssnelwegen - 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; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Fietsberaad Vlaanderen, opgericht in de schoot van de VVSG, voert momenteel onderzoek op 
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basis van praktijksituaties waar en volgens welke principes de fietsers voorrang kunnen krijgen in een 
verkeersveilige omgeving.

Het Guldenspoorpad in Kortrijk geldt als 1 van de concrete cases hiervoor. De andere onderzochte 
cases zijn de fietssnelweg te Morstel (provincie Antwerpen) en de Leirekensroute te Londerzeel, 
Merchtem, Opwijk en Aalst (provincie Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant).

Op Kortrijks grondgebied zijn de kruisingen van het Guldenspoorpad met de lokale wegen (Kapel ter 
Bede en de Luipaardstraat) op vandaag reeds met fietsers op het Guldenspoorpad in de voorrang. 
Buiten Kortrijk zijn de kruisingen ofwel ongelijkvloers ingericht (ter hoogte van de N391c) ofwel met 
fietsers ondergeschikt aan het verkeer op de kruisende wegen.

Argumentatie
Het fietsberaad wil onderzoeken of op de andere kruisingen met het Guldenspoorpad ook de 
fietsweg in de voorrang kan. Hiervoor schrijft ze een onderzoeksopdracht uit en financiert  de 
opdracht. Het onderzoek verloopt wel in nauwe samenwerking met de stad Kortrijk en de 
gemeenten Zwevegem en Avelgem.

De stad Kortrijk verbindt zich via de voorliggende samenwerkingsovereenkomst:

-          te participeren aan de werkgroepvergaderingen voor uitvoering van het onderzoek. De 
vertegenwoordiger van de stad Kortrijk is gemandateerd om beslissingen te nemen. De werkgroep is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, politie, gebruikers, Infrabel, W&Z, 
De Lijn, Fietsberaad Vlaanderen.

-          de eigen politiezone steeds te betrekken binnen het onderzoek.

-          de betrokken bevolking, belanghebbenden en andere organisaties tijdig en op een positieve 
manier in te lichten over het project.

Voor Kortrijk zijn er met andere woorden geen financiële engagementen verbonden aan de 
samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten Zwevegem en Avelgem engageren zich wel om 
proefopstellingen met fietsers in de voorrang op hun grondgebied op hun kosten te realiseren.

De meerwaarde van participatie aan dit onderzoek voor Kortrijk is dat we kunnen leren van de 
proefopstellingen (inrichting, signalisatie, evaluatie op vlak van verkeersveiligheid en van 
gebruikers,…) én dat we samen met Fietsberaad, provincie, AWV, Zwevegem en Avelgem,... het 
Guldenspoorpad zo verder vormgeven als bovenlokale fietssnelweg.  Deze doelstelling maakt deel uit 
van actieplan Kortrijk Fietst.

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 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

37 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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-
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Ala, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. 
Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens

1 onthouding : S. Vanneste

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen Fietsberaad en de stad Kortrijk, zoals opgenomen in bijlage, 
 goed te keuren.

Bijlagen
 SO_Fietsers in voorrang_Kortrijk.docx
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Kernadministratie

21:46 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting

21:48 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19 - 2016_GR_00065 - Jaarrekening 2014 BBC AGB Parko  - Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening BBC van AGB Parko over 2014  - Goedkeuren

19 2016_GR_00065 Jaarrekening 2014 BBC AGB Parko  - 
Algemene beleidsrapportering. 
Begrotings- en jaarrekening BBC van AGB 
Parko over 2014  - 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art 171-175 van het Gemeentedecreet moet de jaarrekening 2014 van AGB Parko 
worden goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Argumentatie
Budgettair resultaat:

We hebben een positief exploitatiebudget van 1.776.003 € ten opzichte van 676.350 € geraamd. 
We hebben een positief investeringsbudget van 774.420 € ten opzichte van 351.164 € geraamd.

Hierdoor budgettair resultaat van het boekjaar van 1.578.120 € ten opzichte van 46.514 € geraamd.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar is 1.215.997 €.

Resultaat op kasbasis op 31/12/2014: 2.794.117 €.
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Autofinancieringsmarge op 31/12/2014: 803.700 €.

Bedrijfsboekhouding:

Balanstotaal: 14.361.361 €

Totaal van de opbrengsten: 6.802.553 €

Totaal van de kosten: 6.772.270 €

Winst van het boekjaar: 30.283 €

Het resultaat uit de bedrijfsboekhouding bedraagt 30.283 €. Het verschil met het budgettaire 
resultaat van 1.578.120 € is enerzijds te verklaren door afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen en anderzijds door boekingen overlopende rekeningen.

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moeten deze rekeningen 
verstuurd worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art 171-175 van het Gemeentedecreet.

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

24 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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,  C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete,C. Waelkens

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De jaarrekening 2014 van AGB Parko goed te keuren.

Bijlagen
 jaarrekening 2014.pdf
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20 - 2016_GR_00066 - Parko AGB - Aanpassing MJP II 2014-2019 / Budgetwijziging I 2015 / Budget 2016  - Goedkeuren

20 2016_GR_00066 Parko AGB - Aanpassing MJP II 2014-2019 
/ Budgetwijziging I 2015 / Budget 2016  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 BBC van AGB Parko kunnen we de 
aanpassing MJP II 2014-2019, de budgetwijziging I 2015 en budget 2016 laten goedkeuren door de 
Gemeenteraad.

Argumentatie
Het meerjarenplan II 2014-2019 van AGB Parko wordt verder geconcretiseerd zowel op 
exploitatievlak als investeringsvlak.

Er is jaarlijks een geraamd positief exploitatieresultaat. Er wordt zowel rekening gehouden met extra 
kosten ivm de nieuwe parkings als met opbrengsten hieromtrent.

De investeringen worden gefinancierd via doorgeefleningen van de stad kortrijk.

Er is ieder jaar een geraamd positief resultaat op kasbasis en een geraamde positieve 
autofinancieringsmarge.

Resultaat op kasbasis:
2015: 3.401.259 €
2016: 2.032.206 €
2017: 1.750.544 €
2018: 1.768.111 €
2019: 2.280.352 €
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Autofinancieringsmarge:
2015: 568.642 €
2016: 437.947 €
2017: 212.338 €
2018: 230.067 €
2019: 88.241 €

Budgetwijziging 2015

- verhoging investeringen van 5 911 500 € naar 5 961 500 €. 
De investering van 150 000 € voor parking Kasteelstraat wordt geschrapt. Maar er wordt 150.000 € 
voorzien voor Parking Hospitaal/Texture. Er wordt 50.000 € extra budget voorzien voor aankoop 
fietsmeubilair.

- Op exploitatieniveau stijgen de kosten van 5.128.500 € naar 5.180.958 €. De opbrengsten stijgen 
van 6.653.600 € naar 6.778.600 €.

Er wordt een doorgeeflening voorzien in 2015 ten belope van 6.000.000 € om de investeringen te 
financieren.

Geraamd resultaat op kasbasis 31/12/2015: 3.401.259 €. 
Geraamd AFM 31/12/2015: 568.642 €.

Budget 2016

- geraamd positief exploitatieresultaat van 1.872.947 €. In 2014 hebben we een postief resultaat van 
1 776 003 €. Voor 2015 wordt er een positief resultaat geraamd van 1.597.642 €. 
De exploitatie van 2016 is in analogie met vorige jaren, rekening houdend met de evolutie van parko, 
mn opening nieuwe parkings, meer personeelsbezetting,...

- geraamd negatief investeringsresultaat van 8.807.000 €

De grootste projecten in 2016 zijn Parking Budabrug en parking Houtmarkt die in 2016 afgewerkt 
worden.
Budget Budabrug: 4.200.000 €
Budget Houtmarkt: 3.025.000 €
Voor parking Appel wordt 650.000 € voorzien.

Er wordt een doorgeeflening voorzien om de investeringen te financieren ten belope van 7.000.000 
€.

Geraamd resultaat op kasbasis 31/12/2016: 2.032.206,88 €. 
Geraamd AFM 31/12/2016: 437.947 €

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 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 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, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens

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

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Aanpassing meerjarenplan II 2014 - 2019 van AGB Parko goed te keuren.

Punt 2
Budgetwijziging I 2015 van AGB Parko goed te keuren.

Punt 3
Budget 2016 van AGB Parko goed te keuren.

Bijlagen
 bw 1.pdf
 budget 2016.pdf
 aangepast mjp tm2 .pdf

Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Servicepunt

22:00 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

22:01 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
21 - 2016_GR_00049 - Belasting voertuigen - Kilometerheffing, wijze van betalen en aanvragen van de On Board Units - Goedkeuren

21 2016_GR_00049 Belasting voertuigen - Kilometerheffing, 
wijze van betalen en aanvragen van de On 
Board Units - 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; 
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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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 1 april 2016 wordt in België de kilometerheffing ingevoerd voor voertuigen met een maximum 
toegelaten massa van meer dan 3,5 t. 
Het eurovignet vervalt.

Argumentatie
Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen (voertuigen van meer dan 3,5 ton) een kilometerheffing 
betalen op bepaalde gewestwegen en snelwegen.

Voor de stadsdiensten zullen dit voornamelijk onderstaande wegen zijn:

 N8 (Meensesteenweg en Oudenaardsesteenweg)

 N50 (Brugsesteenweg en Doorniksesteenweg)

 R8 (Ring rond Kortrijk)

 E17 (Gent - Kortrijk - Rijsel)

 E403 (Brugge - Kortrijk - Doornik)

Het bedrag van de kilometerheffing wordt berekend op basis van het maximum toegelaten massa en 
de uitstoot (emissie klasse) van de voertuigcombinatie (voertuig inclusief sleep).
Deze heffing vervangt het eurovignet. In 2015 bedroeg de uitgave voor de eurovignetten 3.750,00 
euro.
Het eurovignet was enkel van toepassing voor vrachtwagens van meer dan 12 ton. De stad had een 
vrijstelling van eurovignet kunnen bekomen voor de huisvuilwagens en vrachtwagens die ingezet 
worden voor het onderhoud van de wegen.
Echter voor de kilometerheffing is er geen vrijstelling voorzien voor lokale overheden.

Rekening houdend met het aantal gereden kilometers afgelopen jaar en met als uitgangspunt 
dat één derde van de afgelegde kilometers gebeuren op deze tolwegen, wordt de jaarlijkse uitgave 
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hiervoor geraamd op 17.000,00 euro, dit bedrag zal wijzigen in functie van de gereden kilometers, 
wijzigingen in het wagenpark en eventuele wijziging van de toltarieven.

De gereden kilometers op de tolwegen worden geregistreerd aan de hand van een On Board Unit 
(OBU). Dit toestel bevat een GPS en registreert het aantal gereden kilometers op de tolwegen. Deze 
gegevens worden dan automatisch geüpload naar de firma die de heffing int.

De overheid heeft de firma nv Satellic (BE 0556.799.596), Airport Plaza Stockholm Building Leonardo 
Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, aangeduid om in naam van de gewesten de kilometerheffing (tol) te 
innen.

De OBU's kunnen enkel worden aangevraagd bij de firma Satellic. Het toestel blijft eigendom 
van Satellic en het gebruik ervan is gratis, er moet enkel een waarborg worden gestort van 135,00 
euro per toestel. Deze waarborg wordt teruggestort als het toestel terug wordt ingeleverd in goede 
staat.
Op basis van de huidige toestand van het wagenpark komen 43 voertuigen in aanmerking voor het 
plaatsen van een OBU.

De controle op het gebruik van de OBU zal gebeuren door vaste en mobiele installaties langsheen de 
tolwegen. Elke inbreuk met betrekking tot het gebruik van de OBU's kan beboet worden met 
1.000,00 euro.
Om accidentieel uitschakelen van de OBU te vermijden zullen deze vast worden geïnstalleerd in de 
betrokken voertuigen. Ook zullen de chauffeurs geïnformeerd worden over het gebruik van de OBU.

De firma Satellic stelt enkel volgende betalingsmodaliteiten voor:

1. Pre paid systeem: per voertuig wordt een bepaald bedrag gestort waarvan de 
kilometerheffing wordt gedebiteerd

2. Post paid systeem: de kilometerheffing wordt aangerekend op een kredietkaart

3. Post paid systeem met een erkende zakenpartner: de zakenpartners fungeren als 
derdebetaler inzake de kilometerheffing. De zakenpartner rekent de kilometerheffing door 
aan de stad. 
De zakenpartners zijn: Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV); FEBETRA; Gabriëls; OCTA+; 
Brandstoffen Maes, Power. 
De kilometerheffing wordt aangerekend aan de zakenpartner, de zakenpartner betaalt de 
heffing namens de stad, deze wordt dan op zijn beurt aangerekend aan de stad. Na betaling 
door de zakenpartner wordt de factuur van Satellic opgemaakt op naam van de stad.

Optie 1 heeft als nadeel dat het tegoed per voertuig continu moet gecontroleerd worden, de 
bijstorting zal niet alleen tijdrovend zijn maar kan ook de continuïteit van de dienstverlening in het 
gedrang brengen.

Optie 2 is niet mogelijk gezien de stad niet beschikt over kredietkaarten hiervoor.

Optie 3 is de meest voor de hand liggend keuze voor de stad. 
Beide transportorganisaties TLV & FEBETRA komen niet in aanmerking gezien zij enkel werken met 
een betaling via domicilëring.
Bij de brandstofleveraniers wordt deze dienst enkel aangeboden aan de klanten die reeds gebruik 
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maken van hun tankkaartsysteem.
Enkel de firma Power Oil, met wie we reeds een raamoverkomst hebben voor de tankkaarten, kan 
voor ons optreden als zakenpartner inzake de kilometerheffing.

De raamovereenkomst met de firma Power Oil eindigt op 31 december 2018. 
In het kader van de nieuwe prijsvraag voor de tankkaarten zal dan met dit aspect rekening gehouden 
worden.

Daarom stelt de directie bedrijfsvoering voor:

 een mandaat te geven aan de firma nv Power Oil, Vlamingstraat 33-35, 8560 Wevelgem, 
(BE 0405.478.014). De duur van dit mandaat is van onbepaalde duur maar loopt ten einde op 
het ogenblik dat de raamovereenkomst met de firma Power Oil  voor de tankkaarten wordt 
beëindigd. Aan deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 de waarborg van 135,00 euro per voertuig te reserveren zodat voor elk voertuig een OBU kan 
worden aangevraagd.

De installatie van de OBU's zal deel uitmaken van een aparte prijsvraag.

Juridische grond
Het decreet van 3 juli 2015 van de Vlaamse overheid tot invoering van de kilometerheffing en 
stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 
december 2013 in dat verband.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
De kilometerheffing wordt aangerekend op budgetsleutel: GBB-CBS/0119-01/6400009. De jaarlijkse 
uitgave wordt geraamd op 17.000,00 euro.
Voor het jaar 2016, vanaf 1 april, wordt de uitgave geraamd op ongeveer 12.750,00 euro. Dit bedrag 
kan wijziging in functie van de gereden kilometers, wijzigingen in het wagenpark en toekomstige 
wijziging in het kilometer tarief. Deze uitgave blijft van kracht zolang de wetgeving hieromtrent van 
toepassing blijft.
De waarborg van de On Board Units wordt niet budgettair geboekt. 
Voor het huidige wagenpark bedraagt de waarborg 43 x 135,00 euro = 5.805,00 euro, behoudens 
wijziging in het wagenpark en eventuele wijziging in de regelmentering.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de werkwijze voor het aanvragen en het betalen van de kilometerheffing goed te keuren.
De raming op jaarbasis bedraagt 17.000,00 euro. Voor 2016 bedraagt de raming 12.750,00 euro 
aangezien de heffing pas van start gaat op 01/04/2016.

Punt 2



153/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Een mandaat te geven aan de firma nv Power Oil, Vlamingstraat 33-35, 8560 Wevelgem 
(BE0405.478.014) als zakenpartner inzake kilometerheffing, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 algemene voorwaarden satellic
 Mandaat Power - kmheffing
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22 - 2016_GR_00061 - 2016/IOD-Online betalingen - Opzetten digitaal betaalplatform - Goedkeuren

22 2016_GR_00061 2016/IOD-Online betalingen - Opzetten 
digitaal betaalplatform - 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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van het volledig digitaal laten verlopen van de aanvragen tot inname van het openbaar 
domein, behelst dit dossier het gedeelte van de online betalingen van de vergunningen.
Voor het opzetten van een digitaal betaalplatform zijn er een aantal partners nodig. 
Deze nota omschrijft het traject hiervan, alsook een simulatie van de kosten en de goedkeuring.

Argumentatie
Lokale overheidsdiensten kunnen gebruik maken van een e-payment platform van de Federale 
Overheidsdienst ICT (FEDICT). Door hierop beroep te doen, dient er geen overheidsopdracht 
gelanceerd te worden.  Zij hebben namelijk reeds vooraf via een overheidsopdracht scherpe prijzen 
bedongen bij de leveranciers. De schaalvoordelen staan hiervoor garant. FEDICT heeft de opdrachten 
gegund aan Ingenico Payment Services (voorheen Ogone Payment Services) en aan Atos Worldline 
nv. 
Daarnaast biedt FEDICT ook documentatie aan zodoende dat het integratieproces tussen de 
applicaties opgezet door Geosparc en het e-payment platform zo optimaal mogelijk tot stand kunnen 
komen. Op het gebied van beheer van de elektronische betalingen voldoet het platform aan de 
veiligheidsnormen en –standaarden.

Om een digitale betalingsomgeving op te zetten, zijn er verschillende partijen noodzakelijk, namelijk 
een leverancier van het betaalplatform en een acquirer.
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1. Leverancier van het betaalplatform.
Ingenico Payment Services is de leverancier van het platform en zorgt voor de technische aspecten. 
Zij zorgt dat de betaalgegevens op een veilige manier worden verstuurd. Zij zijn een leidende 
provider in het bieden van betaaloplossingen wereldwijd.
 
2. Een acquirer.
Een acquirer is een financiële instelling die ervoor zorgt dat het geld op de bankrekening komt. 
FEDICT werkt samen 
met Atos Worldline nv. Zij zijn Europees leider op het gebied van betaal- en transactiediensten.

Om de e-payment dienst te lanceren dient men een vastgelegd traject te doorlopen bij FEDICT. Na de 
aanvraag voor de gratis testaccount kan men een testtraject ontwikkelen. Daarna kan er overgegaan 
worden tot de aanmaak van een productie account. Hiervoor dient men een contract af te sluiten 
tussen FEDICT en Stad Kortrijk. Om het online betalingssysteem volledig op te zetten is het ook 
noodzakelijk dat er een contract afgesloten wordt met Ingenico Payment Services en Atos Worldline 
nv.

De gratis testaccount werd aangevraagd bij FEDICT. Geosparc heeft met succes de koppeling kunnen 
maken tussen het betaalplatform (in testomgeving) en het e-loket van inname openbaar domein.
 
Volgende betaalmethodes werden getest:
-via kredietkaart
-via debet kaart
-via QR-code (de bancontact app)
Deze betaalwijzen verzekeren een onherroepelijke betaling. Omdat dit niet het geval is bij een 
gewone offline bankoverschrijving is deze manier niet getest geweest.

De betalingen zullen ontvangen worden op de Belfius rekening van de stad Kortrijk.
Om de stroom goed te kunnen opvolgen werd er een nieuwe scharnierrekening hiervoor 
aangemaakt. Dit is kosteloos. Op deze scharnierrekening zullen alle betalingen worden verzameld en 
periodiek worden doorgestort naar de zichtrekening van stad Kortrijk. Hierbij zullen zij een 
opsplitsing maken gebaseerd op de betaalwijze: debet kaart, kredietkaart of QR-verrichting.

De beheermodule van Ingenico Payment Services biedt de mogelijkheid om gedetailleerde rapporten 
te genereren in reële tijd. Verschillende formaten kunnen gedownload worden.

De kostprijs voor de online betalingen bestaat uit de kostprijs voor het gebruik van het e-Payment 
platform en uit de kostprijs voor de gebruikte betaalwijze. De facturatie verloopt rechtstreeks tussen 
de verschillende partijen, met name Ingenico Payment Services en Atos Worldline nv.

Kostprijs voor het gebruik van het kadercontract bij FEDICT:
Het gebruik van de e-paymentdienst is gratis.

Kostprijs eigen aan het platform (Ingenico Payment Services): 
• Eenmalig:
 • Activatie: 297,47 EUR + BTW
 • Fraude detectiemodule: 75 EUR + BTW (verplichte bij gebruik van kredietkaarten)
  
• Per maand: 
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 • Abonnement: 30,99 EUR + BTW
 • aantal transacties x 0,14 EUR + BTW
 • Fraude detectie module: 10 EUR + BTW
   
Kostprijs verbonden met de gebruikte betaalwijze (Atos Worldline nv):
• Kredietkaart: 1,90% x maandelijks omzet
• Debet kaart: 1% x maandelijks omzet (met een minimum van 0,15€ en maximum van 3,00€)
• QR code: geen kosten
 
Kostprijs van Belfius
Er zijn geen kosten verbonden bij Belfius aan betalingen die binnen komen.

Totale kostprijs:
Er werden kostensimulaties gemaakt die gebaseerd zijn op het aantal transacties en omzet van 2015 
(ongeveer 350.000 EUR)

Simulatie 1: enkel betalingen via debetkaarten incl vaste kosten: 2.983,29 EUR
Simulatie 2: enkel betalingen via kredietkaarten incl vaste kosten: 7.751,43 EUR
Simulatie 3: de helft via debetkaarten/kredietkaarten incl vaste kosten: 5.367,36 EUR
Simulatie 4: enkel betalingen via QR-codes: 1.065,96 EUR (dit zijn enkel de vaste kosten)
Deze simulaties zijn op jaarbasis en zijn inclusief BTW.

De looptijd van het afsluiten van de overeenkomsten/contracten:

De gebruiksovereenkomst met FEDICT verloopt voor onbepaalde duur en kan steeds door één van de 
partijen beëindigd worden mits naleving van een "redelijke" opzeggingsperiode.

Het contract met Ingenico Payment Services treedt in werking voor een periode van 12 maanden 
vanaf de activering van de account. Op het einde van deze periode zal het telkens stilzwijgend met 
een periode van 12 maanden vernieuwd worden. Beëindiging kan via schriftelijke kennisgeving door 
beiden aan de andere partij, ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de huidige periode.

Het contract met Atos Worldline nv wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Elke partij mag het 
contract op elk ogenblik opzeggen. De opzeggingstermijn bedraagt 30 dagen.

De directie bedrijfsvoering stelt voor:
 -een productie account te laten aanmaken bij FEDICT via ondertekening van de 
gebruiksovereenkomst.
 -een contract af te sluiten met Ingenico Payment Services voor het aanleveren van het 
betaalplatform.
 -een contract af te sluiten met Atos Worldline nv die ervoor zorgt dat het geld op de rekening van 
onze bank terecht komt.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
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De raming van de kosten op jaarbasis komt op ongeveer 5900,00 EUR voor 2016 en volgende jaren. 
Dit bedrag kan wijzigen in functie van het gebruik van de verschillende betaalmethodes en het aantal 
verrichtingen per jaar.

Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de gebruiksovereenkomst met FEDICT zoals opgenomen in bijlage goed te keuren. 

Punt 2
het contract goed te keuren met Ingenico Payment Services zoals opgenomen in bijlage.

Punt 3
het contract goed te keuren met Atos Worldline nv zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 ogone alg.vwdn_20160303092846.pdf
 FEDICTKORTRIJK_Contract (2).pdf
 GO_ Fedict dienst_E-Payment_NL_1 1.pdf
 Algemene voorwaarden_ Fedict diensten_2.pdf
 Stad Kortrijk - E COM BCMC (002).docx
 Stad Kortrijk - eAcq (002).docx
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An Vandersteene

Sport

23 - 2016_GR_00062 - Cafetaria Lange Munte  - langdurige concessieovereenkomst tussen stad Kortrijk en vzw Trigger For Sport - Goedkeuren

23 2016_GR_00062 Cafetaria Lange Munte  - langdurige 
concessieovereenkomst tussen stad 
Kortrijk en vzw Trigger For Sport - 
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 Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; 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; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De concessieovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de heer Dirk Levrau eindigde op 30 juni 2014. 
Dit was een opportuniteit voor de Kortrijkse clubs. Na overleg waren 2 clubs, Kortrijk Sport CB 
(basket) en Volleyteam Kortrijk, bereid om de cafetaria gezamenlijk in handen te nemen. De 
voorlopige concessie werd na 1 jaar verlengd om alles (juridische structuur, uitbating, deelnemende 
clubs...) op punt te stellen in functie van een langdurige overeenkomst.

Het tweede luik van de sporthal op de sportcampus Lange Munte is gerealiseerd met het oog op de 
verdere ontwikkeling naar 'top'basket, - volley en - handbal. De topsportevents die de laatste jaren in 
deze site plaats vonden zijn daar een duidelijk bewijs van. Het is echter ook de bedoeling om de 
betreffende Kortrijkse clubs te stimuleren naar een hoger niveau zodat er 'ieder weekend' een 
wedstrijd op topniveau plaats vindt in de sportcampus. Bij deze doorgroei is het financieel aspect 
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essentieel. Het zelfstandig uitbaten van de cafetaria door de betreffende clubs kan enerzijds voor die 
extra inkomsten zorgen en anderzijds, als de clubs zelf de exploitatie in handen nemen, leidt dit 
ongetwijfeld naar het gegeven dat het sportkaffee in de sportcampus Lange Munte een dynamische, 
levendige ontmoetingsplek wordt.

Het is hierbij belangrijk dat dit initiatief gedragen wordt vanuit verschillende sportdisciplines. 
Volleyteam Kortrijk en Kortrijk Sport Cb konden na het eerste proefjaar handbalclub Apolloon 
overtuigen om mee in dit project te stappen. Tijdens de voorbije testperiode werden afspraken 
gemaakt en een juridische regeling uitgewerkt in functie van een langdurige overeenkomst van 9 
jaar. Deze overeenkomst is te vinden als bijlage. Er wordt geen concessievergoeding aangerekend, 
maar er is de verplichting (artikel 3) dat de eventuele winst geïnvesteerd wordt in het aantrekken van 
sportevents naar de sportcampus Lange Munte en de sportwerking van de betreffende Kortrijkse 
sportverenigingen.

Plan Nieuw Kortrijk

Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad, veel mensen zijn bereid hun handen uit de mouwen 
te steken... daar moeten we dankbaar op inspelen (p48)

Sport moet nog meer het visitekaartje van de stad worden en het hip en bruisend karakter in de verf 
zetten (p54)

De stad erkent in de sport een ambassadeursfunctie en instrument van city marketing.

Argumentatie
De opgerichte vzw Trigger For Sport, waarbij verschillende Kortrijkse sportclubs de krachten 
verenigen, heeft aangetoond dat het praktisch haalbaar is om de cafetaria van de Lange Munte uit te 
baten. Dit project is bovendien een opportuniteit om extra stimulansen te geven aan volleybal, 
basketbal en handbal om:

 door te groeien naar een hoger niveau

 grote, promotionele events aan te brengen

 een synergetische samenwerking uit te bouwen over sportdisciplines heen

en op die manier is deze uitbating een positieve meerwaarde voor de stad Kortrijk.

Het verlengen van de huidige concessieovereenkomst met een langdurige overeenkomst van 9 
jaar geeft de kans aan de clubs om de samenwerking verder uit te bouwen en samen, in een stabiele 
omgeving, te groeien.

De bestaande absolute voorwaarden blijven behouden:

 iedereen kan blijven toetreden tot dit project.

 In de vzw moet een vertegenwoordiging zijn vanuit verschillende sportclubs/disciplines.

 de overige cateringruimtes in de Lange Munte blijven vrij van de concessie (catering kan niet 
gemonopoliseerd worden)
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 er wordt geen concessievergoeding aangerekend, maar er is de verplichting dat eventuele 
winst geïnvesteerd wordt in de modernisering van de cafetaria, het aantrekken van events of 
de jeugdwerking

Juridische grond
Voor de samenwerking tussen vzw Trigger For Sport en de stad Kortrijk werd een langdurige 
concessieovereenkomst (bijlage 3) opgesteld. Deze werd door Communicatie en Recht goedgekeurd.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de langdurige concessieovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage, tussen vzw 
Trigger For Sport en stad Kortrijk over de uitbating van de cafetaria in de sportcampus Lange Munte.

Bijlagen
 alg.vwdn_20160303110458.pdf
 Concessieovereenkomst cafetaria SC Lange Munte 2.pdf
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Philippe De Coene

Welzijn

22:20 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

22:22 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

22:22 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
24 - 2016_GR_00050 - Oprichting Huis van het Kind - Kortrijk vzw - Stad Kortrijk als partner binnen samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk vzw - Goedkeuren

24 2016_GR_00050 Oprichting Huis van het Kind - Kortrijk vzw 
- Stad Kortrijk als partner binnen 
samenwerkingsverband Huis van het Kind 
- Kortrijk vzw - 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Francis Rodenbach, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Kind en Gezin besliste Huis van het Kind - Kortrijk vanaf 1 november 2014 te erkennen. Daaraan 
gekoppeld kende Kind en Gezin Huis van het Kind - Kortrijk vanaf 1 januari 2015 een subsidie toe van 
29 444,24 euro. Deze subsidie wordt jaarlijks herberekend naargelang het aantal minderjarigen en 
percentage uit kansengroepen in Kortrijk en deelgemeenten. 
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Het decreet omschrijft dat het lokaal bestuur initiatief moet nemen om een Huis van het Kind op te 
richten, indien geen enkele andere organisatie in het werkingsgebied dit doet. Deze situatie deed 
zich in Kortrijk voor, waardoor Stad Kortrijk optrad als trekker van het samenwerkingsverband Huis 
van het Kind. Een kerngroep bestaande uit CAW Zuid-West-Vlaanderen, Soetkin vzw, Thuishulp vzw, 
LOGO Leieland, Kind en Gezin regioteam Kortrijk, Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk hebben statuten 
uitgeschreven om van het samenwerkingsverband een vzw te maken.

Argumentatie
Het samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk is opgestart als feitelijke vereniging. Er werd 
begin 2015, op vraag van verschillende partnerorganisaties, beslist om te opteren voor een vzw-
structuur en statuten uit te schrijven. De motivatie hiervoor is tweeledig. Enerzijds kunnen zo de 
engagementen en verantwoordelijkheden van elke partner formeel vastgelegd worden. De gedeelde 
verantwoordelijkheid wordt in een raad van bestuur verankerd. Dit zorgt voor een groot draagvlak 
voor Huis van het Kind in Kortrijk. Maar tegelijkertijd brengt dit ook met zich mee dat partners die 
minder betrokken zouden zijn, hierop aangesproken kunnen worden. Anderzijds zorgt de structuur 
van een vzw voor een juridische bescherming wanneer het gaat over aansprakelijkheid in geval van 
problemen of moeilijkheden. Voor een aantal partners werd het oprichten van de vzw gezien als een 
voorwaarde voor een goede samenwerking. De kerngroep, bestaande uit CAW Zuid-West-
Vlaanderen, Kind en Gezin regioteam Kortrijk, Thuishulp vzw, Soetkin vzw, Logo Leieland, OCMW 
Kortrijk en Stad Kortrijk, schreef een voorstel van statuten uit.

De partners die wensen toe te treden (CLB Groeninge, Gezondheidscentrum, de Speelvogel vzw, 
Expertisepunt Kraamzorg de Wieg en Effect vzw) kregen de mogelijkheid om feedback te geven op de 
statuten. Kind en Gezin regioteam Kortrijk is waarnemend lid. Een aantal organisaties zijn een 
eventuele toetreding nog intern aan het bekijken: Kind en preventie vzw, CLB Mandel en Leie, Vives 
afdeling gezondheidszorg, Gezinsbond, AZ Groeninge, Auricula en MPI Zonnebloem. 

De doelstellingen van Huizen van het Kind worden duidelijk omschreven in het decreet van 
29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. Deze zijn opgesplitst in 
doelstellingen ten aanzien van individuele gebruikers en ten aanzien van actoren. Ten aanzien van 
individuele gebruikers, beoogt de Vlaamse Gemeenschap met de oprichting van Huizen van het Kind:

 het geheel van maatregelen en aanbod inzake preventieve gezinsondersteuning dat 
ingebracht wordt in een Huis van het Kind, maximaal toegankelijk te maken voor alle 
gezinnen en af te stemmen op de vragen en noden van de gebruikers;

 maatregelen en aanbod binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen te 
brengen, onder meer door maatregelen en aanbod dat gericht is op deze doelgroep aan te 
sluiten op het aanbod als vermeld in punt 1;

 het aanbod eveneens te ontsluiten voor alle professionals die werken met gezinnen met 
kinderen en jongeren die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van preventieve 
gezinsondersteuning;

 het faciliteren van zorgafstemming. Op het niveau van de organisatie van het aanbod, beoogt 
de Vlaamse Gemeenschap met de oprichting van Huizen van het Kind de totstandkoming van 
een geïntegreerd aanbod preventieve gezinsondersteuning dat afgestemd is op de lokale 
noden en behoeften. Daarvoor voorzien de Huizen van het Kind in participatie voor 
gebruikers.
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Ten aanzien van de actoren van de preventieve gezinsondersteuning werkzaam in Huizen van het 
Kind, wordt met de oprichting van Huizen van het Kind gestreefd naar :

 competentieverhoging bij de betrokken actoren, onder meer door het uitwisselen van kennis 
en expertise;

 efficiëntieverhoging door maximaal rendement van de middelen die elke betrokken actor 
inzet voor onder meer communicatie, coördinatie en infrastructuur en door het bundelen 
van krachten waar mogelijk.

 

Vanuit haar regierol is de Stad een essentiële partner binnen deze vzw. De vzw focust zich immers op 
het stimuleren van samenwerking tussen actoren binnen preventieve gezondheidszorg, 
opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Daarnaast heeft de vzw de ambitie hiaten in het aanbod 
preventieve gezinsondersteuning op te sporen en weg te werken. Iedere partner die de vzw mee 
opricht, vaardigt twee vertegenwoordigers af. Voor stad Kortrijk zijn dit: programmaregisseur 
kindvriendelijke stad Hannes Vanmeenen en directeur welzijn Nele Hofman. Eén vertegenwoordiger 
van de stad volgt de werking van de vzw op als lid van de raad van bestuur. OCMW Kortrijk treedt 
tevens op als stichtend lid en vaardigt eveneens 2 vertegenwoordigers af, waarvan 1 in de raad van 
bestuur zetelt. 

Juridische grond
 Decreet van 29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

 Besluit van de Vlaamse regering van 28/03/2014 tot uitvoering van het decreet van 
29/11/2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

 Ministrieel besluit van 6/05/2014 betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van 
Huizen van het Kind

 

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

Advies
Hannes Vanmeenen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akkoord te gaan dat Stad Kortrijk optreedt als stichtend lid van de vzw Huis van het Kind - Kortrijk en 
de statuten, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Punt 2
2 vertegenwoordigers vanuit Stad Kortrijk aan te duiden om te zetelen in bestuursorganen van de 
vzw, zijnde: de programmaregisseur kindvriendelijke stad en de directeur welzijn.
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Bijlagen
 20160205 Statuten Huis van het Kind.docx



219/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



220/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



221/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



222/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



223/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



224/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



225/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



226/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



227/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



228/241 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Aanvullende punten

Voorstellen

Vragen en interpellaties

22:27 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De 
komst van Ikea

IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De komst van Ikea

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Er was al een hele tijd buzz rond een Ikea in de buurt. Roeselare werd vermeld, maar de voorkeur 
van Ikea zou naar Wevelgem gaan.

Het spreekt voor zich dat het aan Wevelgem is om te beslissen of ze voorkeur geven aan de 
opportuniteit van zo'n grote investering op hun grondgebied. Vorige week heeft de raad van bestuur 
van KvK zich evenwel gemengd in het debat door te stellen dat een nieuw stadion wordt overwogen 
en dat een vestiging in Wevelgem in de omgeving van IKEA diende onderzocht te worden.

Daardoor is ook de stad Kortrijk betrokken partij en spreken we eigenlijk van een regionaal dossier. 
Ook de ligging in de omgeving van de Kortrijkse ring, de spoorweg en de regionale luchthaven toont 
het regionaal karakter. Globaal gaat het over een gebied dat potentieel 100ha groot is waar de 
huidige bewoning en de huidige landbouwactivieiten ook in overweging moeten worden genomen.

Dit gebied werd door Leiedal al weerhouden in het kader van de oproep naar regionale "complexe 
dossiers". Vanuit Kortrijk is het evident dat voor alles Wevelgem de keuze moet maken in overleg 
met het Vlaamse Gewest.

Dit gaat om een groot gebied, dat kwalitatief afgewerkt moet worden. Daarvoor is er ook maar 1 
kans.

Als de Ikea -investering overwogen wordt is het van belang de mogelijkheden te onderzoeken voor 
aanvullende afwerking van de aansluitende ruimte.

Zijn er andere functies die daar kunnen worden ingeplant? Heeft de regio andere noden? Zijn er 
opportuniteiten voor de opwaardering van het spoor of de luchthaven? Is er ruimte voor sport en 
recreatie? Dit gaat om een groot gebied, dat kwalitatief afgewerkt moet worden. Daarvoor is er ook 
maar 1 kans.

Hoe kan bijkomende retail beperkt blijven? Hoe moet de mobiliteit volgen? Kan KVK daar investeren? 
Bestaat er complementariteit tussen IKEA en andere mogelijke functies?

Vele vragen die best op streekniveau onderzocht worden? Leiedal volgt al langer het dossier.
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Vandaar volgend voorstel dat alleen voorwerp heeft in de mate Wevelgem wel degelijk de inplanting 
van een IKEA-vestiging gunstig adviseert:

Beslist de gemeenteraad van Kortrijk:

Opdracht te geven aan de intercommunale Leiedal een visienota te maken over de mogelijkheden 
om een regionaal relevante invulling te voorzien voor de gronden die gelegen zijn te Wevelgem 
,aansluitend op de mogelijke komst van Ikea aldaar.

Desgevallend onder de vorm van een RUP deze visie te doen aansluiten op de Ikea-ontwikkeling en 
het RUP dat voor hen wordt gemaakt.

Rekening te houden met mogelijke regionale vragen zoals voldoende groenontwikkeling, recreatieve 
mogelijkheden, sportaccomodaties (KVK?), lokale kmo-ontwikkeling etc...

Geen bijkomende retailmogelijkheden te weerhouden om het regionale retail-landschap niet verder 
te belasten.

Na te gaan welke effecten deze ontwikkelingen hebben op het vlak van de mobiliteit.
Desgevallend dit project als "complex dossier" verder te laten begeleiden door de Vlaamse Regering.

Regionaal overleg te organiseren over dit dossier met terugkoppeling naar de geïnteresseerde 
gemeenteraden.

Antwoord
De raad hoort:

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

- de tussenkomst van raadslid Mattias Vandemaele,

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

"Mevrouw Vanhoenacker,

Beste collega’s,

Dank voor uw vraag.

Uiteraard zijn wij als stad op de hoogte zijn van de plannen van Ikea voor de bouw van een 
woonwarenhuis in West-Vlaanderen.

Wevelgem is daarvoor een mogelijke locatie.

Belangrijk om te vermelden, is dat Ikea -voor zover we weten- hiervoor nog geen officiële vraag heeft 
gesteld.
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Juist omwille van de regionale impact van dit dossier werd de mogelijke komst van Ikea naar de regio 
al meermaals besproken op de Conferentie van Burgemeesters. En dit specifiek op de vergaderingen 
van januari, februari en maart, vrijdag jl ook dus.

Bedoeling is tot om een eensluidend standpunt te komen in de streek.

Ook Kortrijk is nauw betrokken.

Het OCMW van Kortrijk heeft enkele belangrijk grondposities in het gebied.

Een aantal mobiliteitsdossiers zijn van belang. De aansluiting van de R8 met de A19 is voor Kortrijk 
daarbij van belang.

 

Wat is de houding van het burgemeestersoverleg tot nog toe?

1. We hebben geen bezwaar tegen de komst van Ikea naar onze regio.

2. We zijn ons bewust dat het dossier een hefboom kan zijn om bepaalde investeringen te versnellen. 
Maar dit mag er echter niet toe leiden dat andere regionale mobiliteitsdossiers worden vertraagd.

3. De regionale aanpak wordt gecoördineerd door Leiedal. De intercommunale zal de potenties van 
het ganse gebied bekijken. Daarin zullen alle mogelijke inplantingen worden onderzocht. Uiteindelijk 
zal een gewestelijk RUP moeten worden opgemaakt omdat er een bestemmingswijziging nodig is. Die 
bestemmingswijziging wordt voorafgegaan door een plan-MER: daarin zullen onder meer 
mobiliteitseffecten worden bestudeerd.

4. Over bijkomende retail is het burgemeestersoverleg duidelijk: "de komst van Ikea mag niet leiden 
tot additionele retail in het gebied.”

5. Tenslotte moet er met zorg naar de belangen van de landbouwers worden gekeken, inclusief het 
overwegen van herlokalisatie.

Het spreekt voor zich dat het stadsbestuur van Kortrijk het hier mee eens is.

 

Uw vraag van 'complex dossier'. Het is een complex dossier maar u bedoelt waarschijnlijk 'complex 
project'. Er zijn er 2 in K: kanaal Bossuit-Kortrijk met W&Z in lead en een in voorbereiding voor Hoog 
Kortrijk. Dit project zou kunnen uitmonden in 'complex project' maar momenteel ziet het er niet naar 
uit omdat die procedure meer op maat geschreven is van grote verkeersinfrastructuurwerken. Dat 
zal blijken tijdens het proces.

We zijn ook bereid om over dossier terug te koppelen indien hier om gevraagd wordt. Dat kan in een 
raadscommissie.

Gelet op het feit dat alle vragen beantwoord zijn, vinden we het als meerderheid niet opportuun om 
het voorliggend voorstel te stemmen."
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Raadslid H. Vanhoenacker vraagt niet langer de stemming.

22:33 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
22:35 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: 
Nederlandstalige communicatie met de burger

IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Nederlandstalige communicatie met de burger

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Geacht college,

 

Met verbijstering heb ik vernomen dat er een brochure circuleert die een regelrechte aanfluiting 
is van het Plan Nieuw Kortrijk.

Het betreft een brochure van het OCMW, uit 2011, in het Nederlands, met een éénduidige Arabische 
vertaling. Op de voorkant wordt tevens een oudere moslim afgebeeld. Los van het feit dat het 
vreemd is dat een brochure, gericht naar alle ouderen, een Arabische vertaling heeft, is het vooral 
een aanfluiting van de taalwet en een bijzonder fout signaal naar de allochtone gemeenschap. 

Ondanks de beloftes in het Plan Nieuw Kortrijk is het bijzonder spijtig dat een dergelijke brochure, 5 
jaar later, nog altijd circuleert. 

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, wens ik volgend voorstel in te dienen.

 

Elke mondelinge en schriftelijke communicatie van het stadsbestuur met de burger dient éénduidig in 
het Nederlands te gebeuren. Dit geldt zowel voor stad Kortrijk als voor de dochterbedrijven (agb's, 
stedelijke vzw's).

mvg

 

Steve Vanneste

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van raadslid Steve Vanneste, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Philippe De Coene, waarvan de tekst luidt als volgt:
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"We willen in elk geval alle brochures wegnemen (als die er nog zijn), want ze is gedateerd. De 
brochure werd gemaakt in 2011. 

Al zou het taaltoezicht daar geen overtreding van de taalwetgeving in zien volgens de cumulatieve 
voorwaarden. Omdat bijvoorbeeld het Nederlands erbij stond en het voor een specifieke en beperkte 
doelgroep was bestemd. Maar ik heb formeel geen advies opgevraagd van een initiatief van het 
vorige bestuur. Tevens werd het niet door ons herhaald. Ik verwijs ook naar PNK p.48 over de 
ambities hoe we burgers te woord staan.

We hebben intussen nog één doosje met dergelijke brochures gevonden in een buurtcentrum en nu 
zit die doos achter slot en grendel."

De raad gaat over tot de stemming waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

2 ja-stemmen :  S. Vanneste, C. Waelkens

35 neen-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. 
Demeyer, 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, S. Bral, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

1 onthouding : L. Lybeer

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

22:40 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:42 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
22:43 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond 
Kerkenplan 

IR 3 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond Kerkenplan 

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
Bij de start van deze legislatuur werd beslist om de dotatie aan de kerkfabriek niet te indexeren. 
Terwijl de kosten stijgen stuurt het stadsbestuur aan op grote besparingen op de onderhouds-en 
investeringsuitgaven aan de kerkgebouwen. Het stadsbestuur bestelde een studie rond de staat van 
de kerken en de mogelijke scenario’s voor de toekomst.

De burgers, waaronder toch een heel aantal reguliere kerkgangers maar ook veel occasionele 
kerkgangers, hebben het recht om te weten welke toekomstige scenario’s er leven rond de 
kerkgebouwen.

Vandaar volgende vragen aan de schepen van Kerkfabrieken:
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Welke zijn de scenario’s die voorliggen rond de toekomst van de kerken in Kortrijk en in de 
deelgemeenten?

Wie zal daarover beslissen en wat zijn de criteria om deze beslissingen te nemen?

Hoe zal men de ruime  gemeenschap betrekken bij deze beslissingen?

Christine Depuydt

Gemeenteraadslid CD&V

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Christine Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Kelly Detavernier, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Vraag 1 : Welke scenario’s liggen voor rond de toekomst van de kerken in Kortrijk en de deelgemeenten

Het bestuur gaf opdracht aan Urbain architectencollectief om studiewerk te verrichten rond de 
eerste opstap naar een toekomstig kerkenplan. Dit studiewerk gebeurde in de periode februari tot 
juli 2015. In september 2015 werd dit aan alle betrokken partijen toegelicht.

 

Binnen de inventarisatie werd rekening gehouden met heel verschillende factoren: de organisatie, de 
ruimtelijke context, de architectuur, financiën, de intensiteit van gebruik op dit moment, enz…

 

Er is vastgesteld dat de huidige parochiegrenzen niet meer overeenkomen met de huidige 
capaciteitsvraag en nood aan kerkgebouwen voor de realisatie van Kerk in Kortrijk.

 

Het bestuur heeft in dit verband een kader aangereikt waar de Deken en de kerkbesturen verder 
mee aan de slag kunnen om een kerkenplan uit te werken en de bereidheid om in dit plan mee te 
stappen is groot van hun kant. Maar het blijft ook belangrijk om als stad zinvolle herbestemmingen 
voor te stellen.

 

In die zin is het geen of verhaal maar een en/en verhaal, op basis van vertrouwen en intensief 
overleg.  De resultaten van die studie zijn raadpleegbaar via een bundel ter beschikking gesteld door 
Urbain.

Vraag 2 :  Wie zal daarover beslissen en wat zijn de criteria om deze beslissingen te nemen

De beslissing over het uiteindelijke kerkenplan zal genomen worden op het niveau van de 
gemeenteraad. Dit is ook belangrijk voor de gedragenheid. Want zoals de visienota van minister 
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Bourgeois uit 2011 voorschrijft is het belangrijk dat de visie op het toekomstig gebruik van de 
parochiekerken geen dode letter blijft.

Gelet op de mix van eigendomsituaties is het aangewezen dat de ontwikkeling van het kerkenplan in 
overleg tussen Kerk en stad gebeurt en dat de gemeenteraad dit mee bekrachtigt.

 

De kerkbesturen werden met onze aanzet en de nodige info aan het werk gezet, en op 5 april 
verwachten wij hierover een eerste stand van zaken te ontvangen.

Wij zijn m.a.w. even benieuwd als U.

Vraag 3 :  Hoe zal men de ruime gemeenschap betrekken bij het kerkenplan

De opmaak van het kerkenplan gebeurt vanuit de kerkfabrieken. Zij zijn dus rechtstreeks betrokken. 
Gelet op dit feit wordt er uiteraard gedragenheid verondersteld.

Op 29 september werden alle bestuurders en vrijwilligers vanuit de verschillende parochies 
samengebracht en er werd gevraagd actief mee te werken en mee te stappen in het verhaal van de 
toekomst.  Dit werd onder meer ook duidelijk onderstreept door de Deken.

 

We hopen na 5 april finaal te kunnen landen rond de zomer van 2016.

 

Na goedkeuring van het kerkenplan en bij het verder concreet worden van het kerkenplan zullen de 
verschillende bestuurders en vrijwilligers van de kerkfabrieken uiteraard blijvend betrokken worden."

 

22:47 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
22:49 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond het 
weggaan van topambtenaren bij cultuur 

IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond het weggaan van topambtenaren bij cultuur 

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
Naast de natuurlijke afvloeiing van een aantal ambtenaren in cultuur is nu bekend dat twee 
topambtenaren uit de cultuur de stad verlaten. Beiden hebben op hun cultureel domein heel veel 
gerealiseerd, maar zij gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit betekent dat zij in Kortrijk niet 
verder uitgedaagd werden om zich te ontplooien. Bijgevolg is de culturele staf die overblijft erg 
uitgedund.
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1. Hoe verklaart u het feit dat veel sterke ambtenaren hun heil elders zoeken?

2. Hoe plant u dit verlies op te vangen? Is er een open sollicitatieprocedure voor alle vacante 
betrekkingen? Is deze al op gang getrokken?

3. Hoe zal u er in de toekomst voor zorgen dat ambtenaren in cultuur wel uitgedaagd worden?

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Christine Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen An Vandersteene, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Dank voor uw vraag.

Zoals uw wellicht wel weet, leven we al lang niet meer in de tijd dat werknemers hun hele of halve 
leven voor dezelfde werkgever werken. Er zijn meer en meer opportuniteiten en kansen worden nu 
eenmaal gegrepen. De twee ambtenaren waarvan sprake in uw vraag hebben een lange loopbaan 
achter de rug bij Stad Kortrijk en zij hebben dan ook een zeer grote bijdrage geleverd aan het 
culturele Kortrijk dat de stad nu is. Met spijt in het hart zien we ze nu vertrekken, maar ook voor hen 
is de stad verlaten geen evidentie. Talent, wat beiden in overvloed hebben, moet ontbolsteren en als 
zij dat zelf elders menen te kunnen, wie zijn wij dan om dit tegen te houden? En het omgekeerde 
gebeurt uiteraard ook: er komen ook sterke mensen bij, ik verwijs naar de recente indiensttredingen 
op financiën (interim manager), bij economie (horecamanager), bij het OCMW (communicatie), enz.

 

Ter info: recent voerden wij een interne bevraging bij het personeel. De resultaten worden nog 
verwerkt maar alvast één zaak springt eruit: maar liefst 97% geeft aan trots te zijn om voor de stad te 
kunnen werken, dat horen wij uiteraard graag.

 

De functie ‘directeur cultuur- en muziekcentrum’ werd vacant verklaard op CBS 7 maart. Het profiel 
dat we zoeken werd bepaald door het betrokken team en de raad van bestuur. Publicatie van de 
vacature is in voorbereiding. De selectie zal gebeuren via een open sollicitatieprocedure. We mikken 
op een indiensttreding tegen 15 augustus.

 

De functie ‘directeur musea’ is nog niet vacant verklaard. Het profiel van deze functie is nog in 
opmaak.

 

Uw derde vraag is uiteraard pure ironie? Uitdagingen in de Kortrijkse cultuurwereld zijn er altijd 
geweest, en zullen er altijd zijn, het tegendeel zou voor onze stad en haar inwoners zeer triest zijn. 
De inhoudelijke invulling van Texture, de invulling van Museum X, de werking van het nieuwe 
muziekcentrum, het nieuwe erfgoeddepot, de Schouwburg enz. uitdagingen legio zou ik zeggen. CK 
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heeft een recordjaar achter de rug, onze musea en tentoonstellingen ontvingen vorig jaar bijna 40 
000 bezoekers, de lat ligt hoog. Dus geen gebrek aan werk en zeker ook niet aan uitdagingen.

 

Ik hoop dat we mensen met van hetzelfde kaliber met de dezelfde inzet en ijver kunnen aantrekken 
om de voortreffelijke werking verder te zetten.

 

Ik dank u."

22:54 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
22:55 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Betaalbaar 
wonen via erfpacht/CLT voor grondoverdracht, ook in Kortrijk?

IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Betaalbaar wonen via erfpacht/CLT voor grondoverdracht, ook in Kortrijk?

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
De stadscoalitie voert betaalbaar wonen hoog in het vaandel, terecht trouwens. Een 
veelvoorkomend struikelblok voor inwoners met plannen is de hoge grondkost. Grondoverdracht kan 
in principe op verschillende manieren: Via verkoop, met opstalrecht, via een erfpacht of via een 
Community Land Trust (CLT). Volgens de Groen fractie kunnen die laatste 2 opties een belangrijke 
hefboom vormen om tot betaalbaar wonen te komen in de (binnen)stad. Daarom deze vragen:

1. Ziet de stad een rol voor het concept van grondoverdracht via erfpacht of CLT om de ambitie 
betaalbaar wonen mee te realiseren? 

2. Nu er bij cohousing op de kop van Prado geen sprake meer is van CLT stelt zich de vraag of de stad 
(zelf of via SOK, OCMW, één van de sociale huisvestingsmaatschappijen, ...) een nieuwe 'kans' wil 
creëren voor dit concept. Zo ja, welke?

3. Wat denkt de stad van het oprichten van een GrondFonds waar stad, AGB en eventueel andere 
partners in participeren (SOK/ocmw/sociale huisvestingsmaatschappijen/... zouden bvb 
grond/patrimonium kunnen inbrengen) als werkinstrument om via erfpacht/CLT een sturende rol te 
spelen in het oplossen van de problematiek van betaalbaar wonen. 

4. Ziet de stad andere dan de hier voorgestelde partners: stad, SOK, OCMW en Sociale 
huisvestingsmaatschappijen? Zo ja welke?

5. Wie neemt de lead in dit verhaal? En welke timing is er voorzien voor een eerste concrete stap?

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
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- het antwoord van schepen Wout Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Ik kan u bevestigen dat we openstaan voor alle vormen van betaalbaar wonen en CLT wordt al sinds 
enkele jaren voorgesteld als een mogelijk, laat ons dit maar een instrument noemen. Er zijn pro’s en 
contra’s, u hebt ernaar verwezen. Recent ben ik uitgenodigd geweest waar we onze mening daarover 
mochten ventileren vanuit de ervaringen binnen de stad. Dat was inderdaad genuanceerd maar 
interessant nu. Er zijn daar inderdaad pro’s en contra’s maar er zijn ook nog een aantal wettelijke 
beperktheden en bij mijn weten is er al één of nog net niet één volledig CLT op poten gezet in 
Vlaanderen. Zelf, en u verwijst er ook naar, zitten wij niet stil want ik verwijs nog eens naar de 
oproep die we inderdaad gedaan hebben voor het co-housingproject op de kop van de Prado. Daarin 
hadden we niet minder dan 4 mogelijkheden voorgesteld voor de grondoverdracht, gaande van 
koop, opstal, erfpacht en tenslotte CLT. Ik heb met jullie vertegenwoordiger in de raad van het SOK 
moeten vaststellen dat het ene voorstel dat we gekregen hebben van co-housing Kortrijk niet de 
optie van CLT heeft weerhouden en dus eigenlijk gaat voor rechtstreekse koop maar helemaal 
afschrijven doe ik niet. Misschien is dit sowieso toepasbaar op andere gronden, ik zou zeggen geval 
per geval te bekijken en te bespreken, maar laat in ieder geval de gesprekken in verband met co-
housing nog alle kansen en er is binnenkort een tweede gesprek om het aanbod verder te verfijnen 
en uit te diepen. Dus u vraagt wie kan daarin de lead nemen, kunnen we het elders nog toepassen. Ik 
sta daar voor open binnen de schoot van het SOK. Ik denk dat de statuten van het SOK en van het 
pandenfonds dit bovendien mogelijk maken. U verwijst ook naar andere partners. Zoals u weet 
verandert het landschap van de sociale huisvestingssector ook zeer snel, ook de financieringsvormen. 
Ik verwijs naar de wijzigingen in de financiële mechanismen in verband met koopwoningen, dus dat 
zijn uitdagingen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen en ook voor hen ligt hier zeker een taak 
weggelegd in het formuleren van oplossingen voor betaalbaar wonen. Dus ik sluit mij daar principieel 
zeker bij aan. Laat dit een opdracht zijn van het SOK, laat uw vertegenwoordiging in de raad van 
bestuur van het SOK mee oordelen, dossier per dossier. Zo ook Hannelore, over de wijze waarop we 
de woningen in de Zwevegemstraat wensen te realiseren."

IR 6 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Moraliteitsverslag 
politie bij aanwerving stadspersoneel

IR 6 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Moraliteitsverslag politie bij aanwerving stadspersoneel

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Geacht college,

 

Bij sollicitaties van vaste aanwervingen vraagt het stadsbestuur steevast een uittreksel uit het 
strafregister. Zo kan men nagaan of de sollicitant al dan niet zaken op de kerfstok heeft die een 
mogelijke aanwerving in de weg staan.

Het is algemeen geweten dat vonnissen niet altijd onmiddelijk uitgesproken worden vanwege 
gerechtelijke achterstand of vanwege andere redenen. Personen wiens zaak nog in behandeling is, 
ondanks het onomstotelijk bewezen is dat ze misdrijven gepleegd hebben, ontspringen zo de dans. 
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Ze kunnen zonder probleem solliciteren bij stad Kortrijk of één van de dochterbedrijven (agb's, 
stedelijke vzw's). Een recent zwaarwichtig voorval met een stadsmedewerker is een bijzonder spijtig 
voorbeeld van een dergelijke aanwerving.

 

Mijns inziens is het aangewezen om zo'n situaties te vermijden door bij elke sollicitatie een 
moraliteitsverslag van de sollicitant op te vragen bij de politie. Dit om de medewerkers van de stad te 
beschermen, maar zeker ook de Kortrijkzanen zelf.

 

-Kan het college zich vinden in dit voorstel tot opvraging moraliteitsverslag?

-Wordt het uittreksel uit het strafregister ook opgevraagd bij tijdelijke aanwervingen?

 

mvg

 

Steve Vanneste

Antwoord
De raad hoort:

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

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

"1. Het opvragen van het moraliteitsonderzoek is op vandaag de praktijk.  Deze praktijk heeft echter 
geen rechtsgrond. Het college kan zich dus niet vinden in uw voorstel om die praktijk te bevestigen of 
uit te breiden naar stadsgerelateerde organisaties.  De opvraging van een moraliteitsverslag kan 
enkel voor medewerkers met politionele bevoegdheid, nl. de gemeenschapswachten.  En daar zal 
dat wel gebeuren.

Sinds het begin van dit jaar zijn we met OCMW in overleg hieromtrent met de bedoeling een 
uniforme houding te bepalen en ook leerwerknemers de kans te geven die ze verdienen.  Voor het 
overige verwijzen we naar de kleinschalige teams waar de positieve rol van de teamcoach en andere 
leidinggevenden bepalend is.   Hiermee sluiten wij ons ook aan bij de regel die in alle andere 
centrumgemeenten van toepassing is.  Het OCMW heeft hiervoor een benchmarks gedaan via het 
VVSG. 

 

2. Het uittreksel uit het strafregister werd reeds opgevraagd bij reguliere aanwervingen en in het 
voorstel werd opgenomen om dat ook voor tijdelijke aanwervingen te doen. " 
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IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Gevaarlijke situatie thv de bomen rond de vijver aan het 
Markebekepad;

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Gevaarlijke situatie thv de bomen rond de vijver aan het Markebekepad;

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker signaleert een gevaarlijke situatie thv de bomen rond de vijver aan 
het Markebekepad. Wanneer worden de populieren gerooid ? Ook de oever van de vijver is 
afgekalfd. Wanneer wordt deze hersteld ?

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat de bomen regelmatig worden gecontroleerd. We willen ze 
maximaal behouden, waar ze niet zelfstandig kunnen blijven staan worden ze gerooid maar we gaan 
niet over tot een algemene kap. De problematiek van de oever is het gevolg van het eroderen van de 
bodem van de vijver waardoor er ook onder de bomen holtes komen. We bereiden een bestek voor 
om de vijver te herstellen.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Verkoop vuilniszakken.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Verkoop vuilniszakken.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker signaleert dat heel wat handelaars zijn gestopt met de verkoop 
van vuilniszakken. Dit komt omdat men de commissie apart moet factureren vanaf 1 juni 2016. 
Waarom is men veranderd van werkwijze ?

Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat ze dit zal navragen.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Aangereden 
fietser aan de Hoge Dreef in Heule.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Aangereden fietser aan de Hoge Dreef in Heule.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat er opnieuw een fietser van de weg gereden is aan de Hoge 
Dreef in Heule terwijl daar een vrijliggend fietspad kan gelegd worden. Waarom gebeurt dit niet ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit niet kan omdat de straat tot het beschermd landschap van 
Preetjesmolen behoort en men laat dergelijke herinrichting niet toe. We kunnen wel de 
snelheidscontroles opdrijven. Daarenboven zullen we er ook regelmatig de signalisatieborden die de 
snelheid van een voertuig weergeven opstellen.
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IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Onderhoud 
braakliggend perceel aan het voetbalveld in de Mellestraat.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Onderhoud braakliggend perceel aan het voetbalveld in de Mellestraat.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat de bewoners van de Mellestraat 9 maand geleden een brief 
stuurden met betrekking tot een braakliggend perceel aan het voetbalveld in de Mellestraat dat niet 
wordt onderhouden. Hun voorstel was daar een buurtparking aan te leggen. Hij wil graag een 
antwoord op korte termijn.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij dit zal laten onderzoeken.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Extra 
verlichting ter hoogte van Tranzit.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Extra verlichting ter hoogte van Tranzit.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Raadslid Catherine Matthieu vraagt om extra verlichting te voorzien ter hoogte van Tranzit, het is er 
donker 's avonds.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat dit bij de heraanleg zal in orde komen. Binnenkort starten de 
werken voor de nieuwe fuifzaal waardoor Tranzit tijdelijk niet meer bruikbaar zal zijn.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Jeugdhuis 
Bellegem.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Jeugdhuis Bellegem.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn meldt dat er in Bellegem een jeugdhuis geopend is in café De Smisse. Kan er 
voor het café iets geplaatst worden dat de veiligheid van de bezoekers van het jeugdhuis beschermt 
bij het verlaten van de zaak.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij de suggestie zal laten bekijken.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Sensibiliserende 
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signalisatie aan de Hoge Dreef.
IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Sensibiliserende signalisatie aan de Hoge Dreef.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Patrick Jolie

Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie meldt dat hij 1 jaar geleden voorgesteld heeft sensibiliserende signalisatie aan 
te brengen aan de Hoge Dreef. Is een fietspad langs de Heulebeek geen oplossing ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat het niet de bedoeling is om permanente sensibiliserende 
signalisatie aan te brengen, studies wijzen uit dat deze geen effect hebben. Een fietspad langs de 
Heulebeek is inderdaad het alternatief.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Gas-boetes.
IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Gas-boetes.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Patrick Jolie

Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie signaleert dat er gas-boetes worden uitgeschreven voor mensen die voor hun 
garage parkeren. Is dit een bewuste politiek of niet ? Veelal hinderen de bewoners niemand.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat men dit inderdaad zal bestuderen naar aanleiding van de vraag 
van raadslid Stefaan Bral. Voetpadparkeren blijft wel verboden.

15 maart 2016 0:05 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


