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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Staf
1 2016_GR_00098 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke 

maatregelen. - Overeenkomst voor het 
werkingsjaar 2015. - Goedkeuren

1 - 2016_GR_00098 - Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen. - Overeenkomst voor het werkingsjaar 2015. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Koen Verhaege

Beknopte samenvatting
Aanaloog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk terug de kans om vanaf 1 januari '15 t.e.m. 31 
december '15 een overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het werkingsjaar 2015, 
af te sluiten met de Federale OverheidsDienst (verder F.O.D.) Justitie.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om comform artikel 42 van het gemeentedecreet deze 
overeenkomst goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks sluit de stad Kortrijk een "overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen" af met de 
FOD Justitie. Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast waaraan de stad moet voldoen om 
subsidies te krijgen voor de tewerkstelling van personeel dat invulling geeft aan:

- de opleiding in het kader van de probatiewet;

- de bemiddeling in strafzaken;

- de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis en

- de gratiemaatregelen.

Jaarlijks krijgt de stad maximaal € 104.115,28 voor de aanstelling van 1 voltijds personeelslid niveau 
A en 2 voltijdse personeelsleden niveau B. Voor het werkingsjaar 2015 worden deze subsidies 
opnieuw voorzien mits het afsluiten van de overeenkomst en het nakomen van de opgelegde 
voorwaarden.

Argumentatie
Opdat de stad Kortrijk terug subsidies kan krijgen voor de personeelsleden die invulling geven aan de 
"overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen" voor het werkingsjaar 2015 dient de stad - in 
concreto: de gemeenteraad - de overeenkomst goed te keuren. De overeenkomst 2015 wordt nu pas 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad omdat de 
overeenkomst 2015 pas op 17/03/2016 werd doorgestuurd (brief van Mevr. Martine 
Vangierdeghom).

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

Besluit
Punt 1
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de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het werkingsjaar 2015, zoals in bijlage, 
goed te keuren.

Bijlagen
- Brief mbt overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2015 en 2016.pdf
- Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen 2015.pdf
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Communicatie en Recht
2 2016_GR_00101 Financieringsintercommunale voor de 

gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag 
en toelichting

2 - 2016_GR_00101 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 17 juni 2015 stelt Figga het jaarverslag over 2015 
voor. 
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 17 juni 2016 stelt Figga het jaarverslag over 2015 
voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

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

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

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

Bijlagen
- 03-verslag van de raad van bestuur.pdf
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- 04-jaarrekening.pdf
- 05-resultaatsverdeling.pdf
- 06-verslag van de commissaris.pdf

3 2016_GR_00102 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - 
Algemene vergadering - Goedkeuren agenda 
- Bepalen mandaat

3 - 2016_GR_00102 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Figga nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 17 juni 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 30 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Figga op 17 juni 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994. 
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014. 
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

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

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

2. Jaarrekening 2015

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4. Kennisgeving resultaten bevraging deelnemers over Eandis Assets - bekrachtiging participatie

5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris

6. Statutaire benoemingen en mededelingen

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

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 17 juni 2016.

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

Bijlagen
- 01-uitnodiging.pdf
- 02-begeleidende nota.pdf
- 03-verslag van de raad van bestuur.pdf
- 04-jaarrekening.pdf
- 05-resultaatsverdeling.pdf
- 06-verslag van de commissaris.pdf
- GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
- geconsolideerde statuten 2014.pdf

4 2016_GR_00105 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting

4 - 2016_GR_00105 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 14 juni 2016 stelt Psilon het jaarverslag over 2015 voor. 
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 14 juni 2016 stelt Psilon het jaarverslag over 2015 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 juni 2014.
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Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

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

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).

Bijlagen
- 20160308 -  jaarverslag 2015 (goedgekeurd RvB).pdf

5 2016_GR_00106 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon) - Buitengewone 
algemene vergadering - Goedkeuren agenda 
en bepalen mandaat

5 - 2016_GR_00106 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Psilon 
op 14 juni 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze buitengewone algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze buitengewone 
algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 10 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon op 14 juni 2016.

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

Deze vergadering heeft als enig agendapunt: voorstel tot wijziging art. 4, art. 20 en art. 44 van de 
statuten.

Een eerste statutenwijziging werd beslist door de Algemene Vergadering op 19 juni 2014. 
Deze statutenwijziging zorgde voor enkele verduidelijkingen inzake naam en adres van de vereniging, 
alsook voor enkele actualiseringen inzake openbaarheid van bestuursdocumenten en 
communicatieafspraken conform de recentste Vlaamse regelgeving.

Thans ligt een voorstel voor een tweede statutenwijziging voor.
Deze omvat drie aanpassingen:
1. (art. 4) voorzien in de mogelijkheid om de dienstverlening exclusief voor te behouden voor de 
bevolking van de deelnemende gemeenten 
2. (art. 20) schrapping van de meldingsplicht aan de commissaris van de Vlaamse regering 
3. (art. 44) schrapping van de mogelijkheid tot dividenduitkering

1. Dienstverlening exclusief voorbehouden voor vennoten-gemeenten

De dienstverlening van Psilon, in het bijzonder de crematies in crematorium UITZICHT, staat ter 
beschikking van eenieder, ongeacht hij/zij inwoner of niet-inwoner is van een deelnemende 
gemeente.
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de crematievraag groter is dan de beschikbare 
technische of vergunde capaciteit, kan het aangewezen zijn om de dienstverlening bij voorrang voor 
te behouden voor de inwoners van deelnemende gemeenten. De keuze om de dienstverlening 
(tijdelijk) exclusief te reserveren voor eigen gemeenten kan worden beslist door de raad van bestuur 
van Psilon.

Voorstel van statutenwijziging:
Art. 4: (vette cursiefdruk is nieuw toegevoegd)

“De vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten. 
Zoals bepaald in art. 12,§2,3°lid van het decreet neemt de vereniging voor dit doel de volledige 
bevoegdheid over van de deelnemende gemeenten.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks met dat doel verband houden, zoals het uitvoeren 
van crematies, het organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten of het aanbieden van 
familiebijeenkomsten rond de koffietafel.
De werking van de vereniging is in principe niet beperkt tot de bevolking van haar deelnemende 
gemeenten. 
De raad van bestuur kan, onder meer inzake de tarieven voor de te leveren prestaties, bijzondere 
voorwaarden vaststellen voor de inwoners van de deelnemende gemeenten. 
De raad van bestuur kan daarenboven, in buitengewone omstandigheden, beslissen de 
dienstverlening exclusief voor te behouden voor de bevolking van de deelnemende gemeenten.”

2. Schrappen meldingsplicht aan Commissaris van de Vlaamse regering
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In de omzendbrief BB 2013/5 van de Vlaamse overheid wordt de functie van toezichthoudend 
“Commissaris van de Vlaamse regering” in de intergemeentelijke verenigingen afgeschaft en 
vervangen door het algemeen toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De verwijzing naar deze commissaris mag dus volledig geschrapt worden in de statuten.

Voorstel van statutenwijziging:
Art. 20: (schrapping van 12 woorden)

“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.
(…)
De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter of, in geval van verhindering of weigering, door de 
uitnodigende leden van de raad van bestuur. 
Een uitnodiging wordt steeds toegestuurd aan de commissaris van de Vlaamse regering.
Vijf of meer bestuurders mogen de inschrijving van een punt op de agenda eisen.”

3. Schrappen van de mogelijkheid tot dividenduitkering

Voorheen voorzag artikel 180, 1° WIB92 dat bepaalde gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals 
ook de opdrachthoudende verniging Psilon, automatisch buiten het toepassingsgebied van de 
vennootschapsbelasting waren gesloten, en dat zij bijgevolg onder toepassing van de 
rechtspersonenbelasting vielen.

De Programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29 december 2014) heft met ingang vanaf boekjaar 
2015 deze bepaling op.

Opdat een samenwerkingsverband met ingang vanaf het aanslagjaar 2016 aan de 
rechtspersonenbelasting onderworpen zou blijven, is vereist dat zij niet worden geacht een 
onderneming te exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezig te houden.

In casu is aan de wettelijke voorwaarden voldaan:
- Psilon houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard.
- Psilon exploiteert geen (handels)onderneming.

Een belangrijke toets hierbij vormt ook het al dan niet uitkeren van winstdividenden aan de 
vennoten.

Bij de oprichting van Psilon, hebben de stichtende gemeenten uitdrukkelijk gestreefd naar een 
maatschappelijk zinvol project dat bij voorrang gericht is op een publieke dienstbaarheid in 
bijzondere omstandigheden.

Uit de werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband blijkt ontegensprekelijk dat op 
vandaag en naar de toekomst toe door het samenwerkingsverband geen verrichtingen van 
winstgevende aard worden gesteld, noch op enige wijze winstmaximalisatie wordt nagestreefd. 
De werking wordt in hoofdzaak gedragen vanuit de inkomsten uit het uitvoeren van crematies en het 
organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten.
Deze houding sluit ook aan bij de Vlaamse regelgeving, die het crematiegebeuren uitdrukkelijk en 
exclusief heeft gereserveerd als een openbaar initiatief, in handen van gemeenten en/of 
intergemeentelijke verenigingen. 
Het organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten moet immers een niet-winstgevende activiteit 
zijn die van een zuiver levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke aard is.
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Psilon heeft, net als alle andere openbare crematoriumverenigingen in Vlaanderen, nooit enige 
intentie gehad om een winststreven met dividenduitkering te beogen. 
Dit staat haaks tegenover de basisfilosofie van deze verenigingen.
Er wordt vanuit maatschappelijk oogpunt gestreefd naar een zo laag mogelijke kostprijs (break-even), 
dat blijkt ook uit de gehanteerde tarieven. 
Zo ook wordt de crematie van een OCMW-behoeftige aan een heel lage prijs uitgevoerd.

De in de statuten gemaakte verwijzingen naar een mogelijkheid tot dividenduitkering beantwoordt 
niet aan de werking en realiteit van het samenwerkingsverband PSILON. 
Immers overeenkomstig haar wettelijke omkadering en werking streeft het samenwerkingsverband 
noch winst na, noch vermogensvoordelen voor de deelnemende gemeenten. 
Haar werking wordt principieel opgevat als een kostendelende organisatie, waarbij de werkingskost 
in hoofdzaak wordt gedragen door vergoedingen ontvangen van inwoners van de deelnemende 
gemeenten voor het uitvoeren van crematies en voor het organiseren en begeleiden van 
uitvaartdiensten. 
Na de aanzuivering van verliezen, kan in de toekomst een eventueel batig saldo van de werking 
principieel verrekend worden, hetzij via een verlaging van de vergoedingen voor de uitvoering van 
crematies en voor het organiseren en begeleiden van uitvaartdiensten, hetzij via het aanleggen van 
een buffer ter financiering van de lopende en toekomstige werking van het samenwerkingsverband.

Eventuele toekomstige overschotten zullen uitsluitend worden aangewend ter realisatie van 
verbeterings -en vervangingsinvesteringen en/of de bouw van nieuwe crematoria.
Gelet op voorgaande kan de mogelijkheid tot uitkering van dividenden uit de statuten worden 
geschrapt.

Voorstel van statutenwijziging:
Art. 44: (schrapping van 70 woorden)

Het batig saldo van de resultatenrekening in dewelke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn 
opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. 
Dit batig saldo zal als volgt verdeeld worden:
a) vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van de onbeschikbare reserve tot deze reserve 
één tiende van het vast kapitaal zal bereikt hebben ;
b) een door de algemene vergadering vast te stellen dividend aan de vennoten uit te betalen naar 
evenredigheid van het gestort bedrag op hun maatschappelijke aandelen ;
c) de overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserves.
De algemene vergadering heeft nochtans het recht op voorstel van de raad van bestuur, na de 
voorafneming van de wettelijke reserve, het geheel van de te verdelen winst naar de beschikbare 
reserve over te brengen of geheel of gedeeltelijk op het volgende boekjaar te boeken.

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
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Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 14 juni 2016.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen het enig agendapunt van deze buitengewone 
algemene vergadering, zijnde het voorstel tot statutenwijziging, goed te keuren.

Bijlagen
- 20160308 verslag commissaris jaarrekening 2015.pdf
- statuten Psilon - 19-06-2014.pdf
- GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf
- 20160309 brief uitnodiging vennoten buitengewone zitting AV.pdf
- 20160308 nota BAV voorstel tweede statutenwijziging.pdf
- 20160308 integrale tekst statuten met aanduiding wijzigingsvoorstellen.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Psilon op 14 juni 
2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Per brief van 23 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Psilon op 14 juni 2016.

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

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.  Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2015
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2.  Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2015
3.  Kwijting van bestuurders en commissaris
4.  Vervanging bestuurder namens de gemeente Avelgem

Voorafgaand aan deze algemene vergadering vindt een buitengewone algemene vergadering plaats 
met als enig agendapunt: voorstel tot wijziging art. 4, art. 20 en art. 44 van de statuten.

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

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

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 14 juni 2016.

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

Bijlagen
- 20160308 integrale tekst statuten met aanduiding wijzigingsvoorstellen.pdf
- 20160308 verslag commissaris jaarrekening 2015.pdf
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- statuten Psilon - 19-06-2014.pdf
- GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf
- uitnodiging AV Psilon.pdf
- 20160308 -  jaarverslag 2015 (goedgekeurd RvB).pdf

7 2016_GR_00104 Intercommunale Leiedal - Algemene 
vergadering - Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat

7 - 2016_GR_00104 - Intercommunale Leiedal - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Leiedal nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 24 mei 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 19 februari 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Leiedal op 24 mei 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 27 mei 2014. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

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

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.Verslag over de activiteiten in 2015
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuren van de jaarrekening per 31/12/2015
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Statutenwijziging Leiedal
6. Varia

Voor wat betreft agendapunt 4: “Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten” ging het CBS 
in zitting van 4 april 2016 principieel (dat wil zeggen: onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad) akkoord om de aangegane wederzijdse exclusiviteiten met de Intercommunale 
Leiedal uit te breiden met:
Ondersteuning/ advisering/ behandeling vergunningsaanvraag/ planmerscreening/ 
projectmerscreening/ ontheffingen van planmer/ ontheffingen van projectmer.
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Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 5: Statutenwijziging Leiedal.
Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst 7 artikels en werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur van 5/02/2016.

De statutenwijziging heeft drie doelstellingen:
1. Programmawet 2014 (artikel 54)
2. Beleidsplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd op de Bijzonder Algemene Vergadering van 
10 december 2013 (artikel 3)
3. Technische aanpassingen (artikels 4, 10, 14, 28 en 40)

1. Aanpassingen naar aanleiding van de Programmawet  2014

Artikel 54 (‘winst en verlies’)

De federale overheid stelt via de Programmawet 2014 in het vooruitzicht dat intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in de toekomst onder de vennootschapsbelasting zouden vallen. Terzake 
werd door het VVSG en Vlinter bij Advocatenkantoor Tiberghien juridisch advies ingewonnen in de 
mate dat het uitkeren van dividenden – of het niet statutair uitsluiten van de mogelijkheid daartoe – 
een beslissende rol speelt om te bepalen of een intercommunale onder de vennootschapsbelasting 
dan wel onder de rechtspersonenbelasting valt. Volgens het juridisch advies is het statutair uitsluiten 
van dividenduitkeringen van essentieel belang voor de kwalificatie van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband onder de rechtspersonenbelasting.

Dit impliceert de wenselijkheid tot aanpassing van Artikel 54 (Luik 1- Winst) waarbij wordt 
voorgesteld de mogelijkheid tot uitkeren van dividenden statutair uit te sluiten.

2. Aanpassingen in het kader van het Beleidsplan 2014-2019

Artikel 3 (‘doelstellingen’)

In de laatste jaren is het concept van Leiedal ‘als verlengstuk van de gemeenten’ sterk op de 
voorgrond getreden. Dit concept bekrachtigt de specifieke rol en positie van Leiedal, zoals gewenst 
door de gemeenten. Het concept evenwel staat niet als dusdanig vermeld in de statuten. Het 
ontwerp stelt voor de doelstelling van Leiedal in die zin aan te vullen.

3. Technische aanpassingen

Artikel 10 (‘bijdrage gemeenten/bepaling bevolkingscijfer’)

Om gemeenten toe te laten in de voorbereiding van hun begroting exact de gemeentelijke bijdrage 
te kunnen begroten wordt voorgesteld om de definitie te wijzigen naar de bepaling dat het 
bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op één januari van het jaar 
voorafgaand  aan het begrotingsjaar.

Artikel 14 (‘algemene werkingskosten’)

Artikel 14 §1 stelt dat de deelnemende gemeenten zich ertoe verbinden ieder jaar aan Leiedal een 
bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de kosten van algemeen 
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bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de groep gemeenten, omschreven in artikel 
4.

Doorheen de tijd evenwel werd de inhoud van Artikel 4 verruimd met inbegrip van de bepalingen 
betreffende wederzijdse exclusiviteiten, evenwel zonder correctie van Artikel 14. De voorgestelde 
aanpassing stelt dat de gemeentelijke bijdrage gebruikt wordt voor de algemene werkingskosten, 
zoals initieel bedoeld.

Artikel 28 (‘benoeming voorzitter en ondervoorzitters’)

Artikel 28 van de statuten stelt dat de raad van bestuur op de eerste vergadering na de 
jaarvergadering een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiest. Ze worden benoemd voor een 
periode van één jaar, weliswaar hernieuwbaar. Er wordt voorgesteld dit artikel in overeenstemming 
te brengen met de praktijk dat de voorzitter en ondervoorzitters voor zes jaar, zijnde de volledige 
legislatuur, worden benoemd.

Artikel 40 (‘algemeen directeur’)

Artikel 40 stelt dat de akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, door de directeur 
worden ondertekend.

Gezien Leiedal geen directeur heeft maar wel een algemeen directeur, wordt voorgesteld de statuten 
in overeenstemming te brengen met de actuele terminologie.

Artikel 4 § 3 (‘diensten’)

Aanleiding is de Richtlijn 2014/24/EU van 26/02/2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (de zogenaamde ‘in-house richtlijn’) 
die dient te worden omgezet en in te werking te treden om uiterlijk 18 april 2016. Op 25/01/2016 
werd het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten (DOC 54 1541/001), die de richtlijn 2014/24/EU 
moet omzetten, rondgedeeld in de Kamer.

De aanpassing van Artikel 4 § 3 laat toe een bepaling in te bouwen die Leiedal toelaat om haar 
besluitvorming inzake overheidsopdrachten af te stemmen op de verwachte nieuwe regelgeving 
inzake overheidsopdrachten zoals deze binnenkort van toepassing zal zijn en desgevallend verder 
tijdens de uitvoering zal worden geïnterpreteerd op basis van de rechtspraak van zowel het Europees 
Hof van Justitie, de Raad van State als de bevoegde rechtbanken.

------

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-
C Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt 
na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale 
Leiedal op 24 mei 2016.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de voorgestelde statutenwijziging (agendapunt 5) 
goed te keuren.

Punt 4
De aangegane wederzijdse exclusiviteiten met de Intercommunale Leiedal uit te breiden met: 
Ondersteuning/ advisering/ behandeling vergunningsaanvraag/ planmerscreening/ 
projectmerscreening/ ontheffingen van planmer/ ontheffingen van projectmer.

Punt 5
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 24 mei 2016, waarvoor een beslissing 
moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- 20160411 Leiedal Boekjaar 2015 - Verslag Commissaris-revisor.pdf
- 20160329 - Ontwerp Jaarrekening 2015.pdf
- 20160329 - Ontwerp Jaarverslag 2015.pdf
- GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf
- 20140527 Statuten Leiedal - gecoordineerd.pdf
- 01-uitnodiging.pdf
- 02-agenda.pdf
- 03-toelichtingsnota bij ontwerp statutenwijziging.pdf
- 04-ontwerp wijziging statuten.pdf
- 05-overzicht wederzijdse exclusieve samenwerking.pdf
- 06-aanstiplijst.pdf
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8 - 2016_GR_00108 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 17 mei 2016. 
De gemeenteraad dient hiertoe één of meerdere (maximaal 2) vertegenwoordiger(s) en eventueel 
een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Per brief van 31 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de WIV op 17 mei 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 
2015.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot 
beëindiging van de W.I.V.

6. Varia.

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te 
nemen:
" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in 
de vereniging bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en de volgende ambten, mandaten of functies:
- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;
- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen; 
- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;
- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;
- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier zijn;
- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;
- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar 
bestuur of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de 
lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de 
vereniging. 
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Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een 
niet-gemeentelijk deelnemer of er een mandaat waarneemt."

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Een persoon / twee personen als vertegenwoordiger(s) aan te duiden en al dan niet een persoon als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de West-
Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 17 mei 2016.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- uitnodiging.doc
- jaarverslag.doc
- jaarrekening.pdf
- WIV verslag commissaris JR 2015.pdf

9 2016_GR_00110 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene 
vergadering - Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat

9 - 2016_GR_00110 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 17 mei 2016. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 31 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de WIV op 17 mei 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.
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Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 
2015.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

5. Benoeming van de commissaris voor een nieuwe statutaire termijn van drie jaar of tot 
beëindiging van de W.I.V.

6. Varia.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 17 mei 2016.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger(s) op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 17 mei 
2016, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- uitnodiging.doc
- jaarverslag.doc
- jaarrekening.pdf
- WIV verslag commissaris JR 2015.pdf

10 2016_GR_00123 Intergemeentelijke maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen (Imog) - Vervanging van een 
bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

10 - 2016_GR_00123 - Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol
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Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de Intergemeentelijke maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog).

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 14 maart 2016 akte van het ontslag van mevrouw Eline Brugman 
als gemeenteraadslid.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de Intergemeentelijke Samenwerking.
Doel van de vereniging is de o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Statutair heeft de stad Kortrijk recht op 4 bestuursmandaten (bijlage 3 bij de statuten conform art. 
21).

De gementeraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van Imog voor een periode die eindigt na de Algemene 
Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019:
1 Eline Brugman
2 Kelly Detavernier
3 Bert Herrewyn
4 Marie Claire Vandenbulcke

Thans ligt de ververvanging van mevrouw Eline Brugman voor.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat alle mandatarissen, benoemd op voordracht van de 
deelnemers, van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van hun openbaar mandaat, 
uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

Artikel 23 bepaalt:
“Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal in zijn voorlopige vervanging worden voorzien 
door een besluit van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.
In zijn definitieve vervanging wordt voorzien tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
Zijn definitieve vervanging heeft plaats ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.
De nieuwe kandidaat woont, als waarnemer, de vergaderingen bij tot aan de volgende algemene 
vergadering waarin de benoeming wordt voorgelegd en bekrachtigd.
De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.”

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

Besluit
Punt 1
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een persoon voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de 
Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor 
een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Bijlagen
- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf

11 2016_GR_00111 Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij - Voordracht 
kandidaat bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

11 - 2016_GR_00111 - Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij - Voordracht kandidaat bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij, naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 mei 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Ruben Mayeur voor te dragen tot 
het vervullen van het mandaat van bestuurder van de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
Per brief van 25 maart 2016 (ontvangen op 31 maart 2016) nodigt de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij de stad uit voor haar algemene vergadering op 26 mei 2016.
Op de agenda staat o.a. de statutaire benoeming van een bestuurder, naar aanleiding van het vacant 
verklaren van een bestuursmandaat.

Argumentatie
De stad is aandeelhouder bij de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, opgericht op 
21 december 1936.
De laatste statutenwijziging dateert van 22 oktober 2015.

De algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij keurde in 
buitengewone zitting van 22 oktober 2015 een statutenwijziging goed. 
Onderwerp van deze statutenwijziging was de samenstelling van de raad van bestuur.

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 oktober 2015 werd beslist dat de inhoud van 
artikel 6 van de statuten van toepassing blijft tot en met 26 mei 2016 en zal vervangen worden door 
artikel 6 bis met ingang vanaf 27 mei 2016 en dit tot en met 23 mei 2019.

Artikel 6 bis bepaalt: Acht (was: zeven) mandaten van bestuurder worden voorbehouden aan de 
gemeenten, met dien verstande dat iedere gemeente maximaal twee bestuurders (was: slechts één 
bestuurder) kan afvaardigen in de raad van bestuur.

Agendapunt 6 van de algemene vergadering van 26 mei 2016 luidt: 
Statutaire benoemingen: 
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Ingevolge art. 6 bis van de statuten vervalt bij de algemene vergadering het mandaat van: 
- De heer Godefroid Jules, vertegenwoordiger van de Stad Waregem (steden en gemeenten).
- De heer Greve Werner, vertegenwoordiger van de Gezinsbond Kortrijk (andere inschrijvers). 
Dit mandaat wordt in overeenstemming met art. 6 bis van de statuten vacant verklaard voor steden 
en gemeenten met een maximale vertegenwoordiging van 2 bestuurders in de raad van bestuur per 
stad of gemeente.

Volgens art. 6 bis dienen nieuwe kandidaat bestuurders hun kandidatuur kenbaar te maken aan de 
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestings-maatschappij per gewoon schrijven of per mail, dit uiterlijk 
15 dagen voor de algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering (in casu vóór 
woensdag 11 mei 2016).

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

Besluit
Punt 1
een persoon voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij voor een periode die eindigt na de algemene vergadering 
die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Bijlagen
- uitnodiging.pdf
- STATUTEN.pdf

12 2016_GR_00112 Parko AGB - Vervanging van een lid van de 
raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

12 - 2016_GR_00112 - Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van Parko AGB.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-02-2013 mevrouw Ann-Pascale Mommerency te 
benoemen, namens CD&V, als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.
Mevrouw Anne-Pascale Mommerency legde op het einde van de vergadering van de raad van 
bestuur van Parko AGB, dd. 08-03-2016, om persoonlijke redenen haar mandaat als bestuurslid van 
Parko AGB neer.

Argumentatie
Per e-mail van 02-04-2016 laat de fractie CD&V weten mevrouw Ann-Pascale Mommerency te willen 
vervangen door mevrouw Daisy Vervenne als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.

Artikel 11 van de statuten van Parko AGB bepaalt dat wanneer een bestuursmandaat voortijdig 
eindigt, de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering een opvolger benoemt. 
De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.
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Thans ligt de vervanging van mevrouw Ann-Pascale Mommerency door mevrouw Daisy Vervenne 
voor.

Juridische grond
art. 236 §2 van het gemeentedecreet 

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

Besluit
Punt 1
mevrouw Daisy Vervenne te benoemen als lid van de raad van bestuur van Parko AGB, namens 
CD&V, ter vervanging van mevrouw Ann-Pascale Mommerency.

Bijlagen
- statuten Parko.pdf
- GRbesluit van 04.02.2013, punt 5 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van 

Parko AGB.pdf
- Parko - Verslag RvB 8 maart 2016.pdf
- mail Hannelore Vanhoenacker 02-04-2016.pdf

13 2016_GR_00126 Parko AGB - Vervanging van een lid van de 
raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

13 - 2016_GR_00126 - Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van Parko AGB.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan de heer Marniek De Bruyne te willen 
vervangen door de heer Christian Verdin als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.
Dit aangezien de heer Marniek De Bruyne niet langer lid is van de N-VA.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 16 december 2013 de heer Marniek De Bruyne te benoemen 
als lid van de raad van bestuur van Parko AGB, ter vervanging van de heer Frederik Maes.

Thans ligt het ontslag van van de heer Marniek De Bruyne en de vervanging van de heer Marniek De 
Bruyne door de heer Christian Verdin voor.

Artikel 11 van de statuten van Parko bepaalt, overeenkomstig artikel 236 §2 van het 
Gemeentedecreet, dat de gemeenteraad de leden van de raad van bestuur benoemt en dat de 
bestuurders te allen tijde door de gemeenteraad kunnen worden ontslagen.

Juridische grond
art. 236 §2 van het gemeentedecreet 

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

Besluit
Punt 1
De heer Marniek de Bruyne te ontslaan als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.

Punt 2
De heer Christian Verdin te benoemen als lid van de raad van bestuur van Parko AGB, namens N-
VA, ter vervanging van de heer Marniek de Bruyne.

Bijlagen
- mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf
- mail Liesbet Maddens 07-03-2016.pdf
- statuten Parko.pdf

14 2016_GR_00122 Buda AGB - Vervanging van een lid van de 
raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

14 - 2016_GR_00122 - Buda AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van Buda AGB.

Beschrijving
Aanleiding en context
De heer Arne Vandendriessche neemt per e-mail van 18 april 2016 ontslag als lid van de raad van 
bestuur van Buda AGB.
Per e-mail van 19 april 2016 laat de fractie Open Vld weten de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen door de heer Koen Byttebier als lid van de raad van bestuur van Buda AGB.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04 februari 2013 de heer Arne Vandendriessche te 
benoemen, namens Open Vld, als lid van de raad van bestuur van Buda AGB.

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door de heer Koen Byttebier voor.

Artikel 11 van de statuten van Buda AGB bepaalt dat wanneer een bestuursmandaat voortijdig 
eindigt, de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende vergadering een opvolger benoemt. 
De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

Juridische grond
art. 236 §2 van het gemeentedecreet 

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

Besluit
Punt 1
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De heer Koen Byttebier te benoemen als lid van de raad van bestuur van Buda AGB, namens Open 
Vld, ter vervanging van de heer Arne Vandendriessche.

Bijlagen
- mail Wouter Allijns 19-04-2016.pdf
- statuten BUDA.doc
- GR 04-02-2013.pdf
- mail Arne Vandendriessche 18-04-2016.pdf

15 2016_GR_00124 vzw AjKo - Vervanging van een lid van de 
algemene vergadering - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

15 - 2016_GR_00124 - vzw AjKo - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van de algemene vergadering van vzw AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 14 maart 2016 akte van het ontslag van mevrouw Eline Brugman 
als gemeenteraadslid.
Per e-mail van 19 april 2016 laat de fractie Open Vld weten mevrouw Eline Brugman te willen 
vervangen door mevrouw Stephanie Demeyer als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de 
algemene vergadering van VZW AjKo.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 mei 2015 mevrouw Eline Brugman af te vaardigen, 
namens Open Vld, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW 
AjKo, ter vervanging van mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Eline Brugman door mevrouw Stephanie Demeyer voor.

Artikel 10 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk 
in de algemene vergadering eindigt door het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad.

Artikel 8 van de statuten bepaalt:
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider 
van hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.”

De voordrachtsakte werd ondetekend door 5 fractieleden en is toegevoegd als bijlage.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
mevrouw Stephanie Demeyer af te vaardigen, namens Open Vld, als vertegenwoordiger van de stad 
Kortrijk in de algemene vergadering van VZW AjKo, ter vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Bijlagen
- mail Wouter Allijns 19-04-2016.pdf
- voordrachtsakte 19-04-2016.pdf
- Statuten vzw AjKo.pdf

16 2016_GR_00121 VZW AjKo - Vervanging van een bestuurder - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

16 - 2016_GR_00121 - VZW AjKo - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van VZW AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 18 april 2016 neemt mevrouw Katrien Bossuyt ontslag als bestuurder van VZW AjKo.
Per e-mail van 19 april 2016 geeft de fractie Open Vld aan mevrouw Katrien Bossuyt te willen 
vervangen als bestuurder van VZW AjKo door de heer Abbas Ladha.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 mei 2015 mevrouw Katrien Bossuyt voor te dragen, 
namens Open Vld, als bestuurder van VZW AjKo, ter vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Katrien Bossuyt door de heer Abbas Ladha voor.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig 
ontslag van een bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“……
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:

§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid.
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.
......"

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
De heer Abbas Ladha voor te dragen, namens Open Vld, als bestuurder van VZW AjKo, ter vervanging 
van mevrouw Katrien Bossuyt.

Bijlagen
- mail Katrien Bossuyt 18-04-2016.pdf
- mail Wouter Allijns 19-04-2016.pdf
- Statuten vzw AjKo.pdf

17 2016_GR_00125 vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Vervanging 
van een lid van de algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

17 - 2016_GR_00125 - vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van de algemene vergadering van vzw Cultuurcentrum 
Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad nam in zitting van 14 maart 2016 akte van het ontslag van mevrouw Eline Brugman 
als gemeenteraadslid.
Per e-mail van 22 april 2016 laat de fractie Open Vld weten mevrouw Eline Brugman te willen 
vervangen door mevrouw Hilde Verduyn als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene 
vergadering van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 mevrouw Eline Brugman af te vaardigen, namens 
Open Vld, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van vzw 
Cultuurcentrum Kortrijk.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Eline Brugman door mevrouw Hilde Verduyn voor.

Artikel 10 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk 
in de algemene vergadering eindigt door het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider 
van hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
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fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.
......”

De voordrachtsakte werd ondetekend door 5 fractieleden en is toegevoegd als bijlage.

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

Besluit
Punt 1
mevrouw Hilde Verduyn af te vaardigen, namens Open Vld, als lid van de algemene vergadering van 
vzw Cultuurcentrum Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Bijlagen
- voordrachtakte 19-04-2016.pdf
- mail Wouter Allijns 22-04-2016.pdf
- statuten Cultuurcentrum Kortrijk.doc

18 2016_GR_00130 Gemeenteraadsfracties - Fractietoelage 
2012, 2013, 2014 en 2015 - verslag - 
Aktename

18 - 2016_GR_00130 - Gemeenteraadsfracties - Fractietoelage 2012, 2013, 2014 en 2015 - verslag - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en 
provinciale mandataris, d.d. 05 juni 2009 en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
wordt jaarlijks aan elke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad ter ondersteuning een toelage 
toegekend.
De fracties moeten in een nota met bewijsstukken toelichten hoe ze de ontvangen middelen gebruikt 
hebben. Daarvan wordt een verslag gemaakt, dat openbaar is en dat voorgelegd wordt aan de raad.
Hierbij worden de verslagen van 2012 t.e.m. 2015 voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 36 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris bepaalt dat ter ondersteuning van de gemeenteraadsfracties 
jaarlijks aan elke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, een toelage kan toegekend worden 
ten laste van het gemeentebudget.
Conform artikel 50 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt jaarlijks ter 
ondersteuning van de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad een maximale toelage van 
€153 per raadslid aan de fracties toegekend, met een minimum bedrag van €500 per fractie.

Volgens voormelde bepalingen werden aan de fracties volgende toelagen toegekend:
Dienstjaar 2012
CD&V: €2.754
Open Vld: €1.377
Sp.a-Groen: €1.224
Vlaams Belang: €918
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Dienstjaar 2013
CD&V: €2.295
Open Vld: €1.377
N-VA: €1.071
Sp.a: €918
Groen: €500
Vlaams Belang: €500

Dienstjaar 2014 
CD&V: €2.295 
Open Vld: €1.377 
N-VA: €1.071 
Sp.a: €918 
Groen: €500 
Vlaams Belang: €500

Dienstjaar 2015
CD&V: €2.295 
Open Vld: €1.377 
N-VA: €1.071 
Sp.a: €918 
Groen: €500 
Vlaams Belang: €0  Er is geen Vlaams Belang-fractie meer aanwezig in de raad.

 

Eveneens conform voormeld artikel 36 van het Besluit van de Vlaamse Regerng en artikel 50  van het 
huishoudelijk reglement kan de fractie de ontvangen toelage alleen gebruiken voor de ondersteuning 
van de eigen werking en van de werking van de raden waar ze deel van uitmaken. De middelen 
mogen niet gebruikt worden voor partijwerking of verkiezingen, ter compensatie van presentiegeld 
of wedde.
De fractie dient op het einde van het werkjaar in een nota met bewijsstukken toe te lichten hoe ze de 
ontvangen middelen heeft gebruikt. Daarvan wordt een overzicht opgemaakt, dat openbaar is.
Het huishoudelijk reglement bepaalt verder dat dit overzicht wordt voorgelegd aan de raad.

Argumentatie
Van de fracties mochten we kostennota's ontvangen met bijhorende bewijsstukken voor de 
dienstjaren 2012, 2013, 2014 en 2015.
Deze documenten werden door de stadssecretaris nagezien. Inzake deze controle bevestigde het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat een efficiënte en afdoende controle op de besteding van 
de toelagen in eerste instantie dient gericht te zijn op het opsporen van manifest oneigenlijk gebruik 
van de toelagen. Een beoordeling daarentegen van de opportuniteit van bepaalde uitgaven lijkt niet 
tot de doelstelling van deze controle te behoren omdat dit zou kunnen leiden tot willekeur.
De bevindingen van de stadssecretaris werden opgenomen in de verslagen van 18 maart, 11 april 
en 18 april 2016. In deze verslagen komt de stadssecretaris tot de conclusie dat er geen manifest 
oneigenlijk gebruik is van de fractietoelage.
Deze verslagen werden eveneens voorgelegd aan het bureau van de fractieleiders.
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Daar waar de toegekende bedragen hoger liggen dan de verantwoorde bedragen wordt het niet-
verantwoorde bedrag terug gevorderd van de betreffende fractie/politieke partij of verrekend met 
de volgende uit te betalen fractietoelage.

Juridische grond
We verwijzen in het bijzonder naar het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris en naar het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij naar artikel 50 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de verslagen van de stadssecretaris betreffende de aanwending van de 
fractietoelagen van de dienstjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 van de fracties CD&V, Open Vld, N-VA, 
Sp.a, Groen en Vlaams Belang.

Bijlagen
- CBSbeslissing betaalbaarstellen fractietoelage 2012.pdf
- kostenstaten en bewijsstukken frractietoelage 2012.pdf
- Overzicht fractietoelage 2012.doc
- CBS beslissingen betaalbaarstelling fractietoelage 2013.pdf
- kostenstaten en bewijsstukken fractietoelage 2013.pdf
- Overzicht fractietoelage 2013.doc
- CBSbeslissing betaalbaarstelling fractietoelage 2014.pdf
- kostenstaten en bewijsstukken fractietoelage 2014.pdf
- Overzicht fractietoelage 2014.doc
- CBSbeslissing betaalbaarstelling fractietoealge 2015.pdf
- Kostenstaten en bewijsstukken fractietoelage 2015.pdf
- Overzicht fractietoelage 2015.doc

19 2016_GR_00099 Gebruiksovereenkomst, dd.29 augustus 
2011, gesloten met de cvba Kortrijk Voetbalt 
- Vierde aanhangsel - Goedkeuren

19 - 2016_GR_00099 - Gebruiksovereenkomst, dd.29 augustus 2011, gesloten met de cvba Kortrijk Voetbalt - Vierde aanhangsel - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
Op 29 augustus 2011 werd een nieuwe gebruiksovereenkomst gesloten met de cvba Kortrijk 
Voetbalt. Deze gebruiksovereenkomst werd inmiddels gewijzigd bij middel van drie aanhangsels. 
Thans is het de bedoeling deze overeenkomst te wijzigen bij middel van een vierde aanhangsel in 
functie van de integratie van het UiTPAS-systeem binnen de werking van de voetbalclub. De cvba 
Kortrijk Voetbalt gaf al te kennen hiermede akkoord te kunnen gaan mits de gebruiksovereenkomst 
aan te passen in die zin vooral dat in het artikel 20 van de overeenkomst de clausule geschrapt wordt 
dat per wedstrijd telkens opnieuw zitkaarten (met een maximum van 500) moeten ter beschikking 
gesteld worden van de stad ter verdeling onder bijzondere doelgroepen en voor win-win situaties 
binnen stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid, cultuur, toerisme, inburgering 
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en city marketing in het algemeen. Omtrent het thans voorgelegde ontwerp van tekst (vierde 
aanhangsel) is er een akkoord met de cvba Kortrijk Voetbalt.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 29 augustus 2011 werd een nieuwe gebruiksovereenkomst gesloten met de cvba Kortrijk 
Voetbalt. Deze gebruiksovereenkomst werd inmiddels gewijzigd bij middel van drie aanhangsels. 
Thans is het de bedoeling deze overeenkomst te wijzigen bij middel van een vierde aanhangsel in 
functie van de integratie van het UiTPAS-systeem binnen de werking van de voetbalclub. De cvba 
Kortrijk Voetbalt gaf al te kennen hiermede akkoord te kunnen gaan mits de gebruiksovereenkomst 
aan te passen in die zin vooral dat in het artikel 20 van de overeenkomst de clausule geschrapt wordt 
dat per wedstrijd telkens opnieuw zitkaarten (met een maximum van 500) moeten ter beschikking 
gesteld worden van de stad ter verdeling onder bijzondere doelgroepen en voor win-win situaties 
binnen stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid, cultuur, toerisme, inburgering 
en city marketing in het algemeen.

Argumentatie
Een voorstel van tekst tot wijziging van het artikel 20 van de gebruiksovereenkomst (vierde 
aanhangsel) werd  besproken en overeengekomen tussen stad en voetbalclub.

Het bestaande artikel 20 van de gebruiksovereenkomst luidt als volgt:

"KVK kan voor iedere wedstrijd in de competitie en nacompetitie, alsook voor elke 
vriendschappelijke wedstrijd die georganiseerd wordt in het stadion, tickets ter beschikking stellen 
aan de Stad.

Op afroep vanwege de Stad is KVK gastheer voor ontvangst van prominenten of in kader van 
netwerkactiviteiten met betrokkenheid van de Stad. Hierbij is het niet de bedoeling om leden van het 
college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van VIP 
kaarten of -arrangementen.

KVK stelt zitkaarten (met een maximum van 500 per wedstrijd) ter beschikking. De community 
manager (of een andere door het college van burgemeester en schepenen te benoemen ambtenaar) 
staat in voor de verdeling van deze kaarten. De verdeling gebeurt op basis van door KVK, Stad 
Kortrijk, zijnde het college van burgemeester en schepenen en OCMW Kortrijk nader te bepalen 
objectieve criteria . Hierbij gaat evenveel aandacht uit naar bijzondere doelgroepen, zoals 
vrijwilligers, mensen met een beperkt inkomen en kansengroepen als naar stimulerende initiatieven 
en win - win situaties binnen stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties 
i.s.m. het handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen.

KVK engageert zich om een sociaal abonnement te voorzien. De community manager (of een andere 
door het college van burgemeester en schepenen te benoemen ambtenaar) bekijkt met de 
verschillende partners hierboven opgesomd (Stad Kortrijk, zijnde het college van burgemeester en 
schepenen, OCMW Kortrijk en KVK) hoe en waar sociale correcties kunnen worden geoptimaliseerd 
en uitgebreid. Dit betreft zeker, maar niet uitsluitend, het mogelijk maken van gespreide betaling van 
sociale abonnementen, het toeleiden van kansengroepen naar bestaande tegemoetkomingen in het 
kader van sociale, culturele en sportieve participatie en het uitbreiden van sociale correcties naar 
andere doelgroepen zoals senioren, studenten (17-21 jaar) en scholieren. Voor mensen in armoede 
neemt KVK een specifieke regeling op zich en werkt die technisch uit met de Stad, zijnde het college 
van burgemeester en schepenen en het OCMW Kortrijk."
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Het voorstel tot wijziging van dit artikel 20, zoals reeds onderhandeld met de voetbalclub, resulteert 
in navolgende tekst:

"Op vraag vanwege de Stad is KVK gastheer voor ontvangst van prominenten. Een kwaliteitsvolle 
ontvangst van deze prominenten wordt steeds nagestreefd. Hierbij is het niet de bedoeling om leden 
van het college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van 
VIP kaarten of -arrangementen.

De communitywerking van KVK zet zich in voor stimulerende initiatieven en win - win situaties 
binnen de stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties i.s.m. het 
handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen. 

KVK engageert zich om op structurele wijze sociale correcties door te voeren door met het volledige 
aanbod van de reguliere competitie en play offs – nacompetitie(s) (welke vorm die ook aannemen) in 
te stappen in de UiTPAS. Dit gebeurt voor abonnementen en individuele tickets voor zowel zittribune 
4 (familietribune) als staantribune 2. Bij bekerwedstrijden en andere wedstrijden die gespeeld 
worden onder het principe van “gedeelde recette” wordt het systeem van de UiTPAS niet toegepast.

KVK voert een actief promotiebeleid inzake werking van UiTPAS. Dit voor het systeem van 
puntensparen en voor het toekennen van sociale tarieven."

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

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de voorgestelde wijziging van het artikel 20 van de gebruiksovereenkomst van 29 
augustus 2011, conform het bijgevoegde vierde aanhangsel.

Bijlagen
- vierde aanhangsel,variante.pdf
- ondertekende ov met 3 bijvoegsels.pdf
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20 2016_GR_00128 Juridische Zaken (D.488) - Concessie van de 
uitbating van het cafetaria bij de 
Groothandelsmarkt Vier Linden te K.-Heule. 
Aanpassing concessieovereenkomst. - 
Goedkeuren

20 - 2016_GR_00128 - Juridische Zaken (D.488) - Concessie van de uitbating van het cafetaria bij de Groothandelsmarkt Vier Linden te K.-Heule. Aanpassing concessieovereenkomst. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
In zitting van 09 september 2013 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan het voorgelegde 
ontwerp van lastenkohier betreffende de uitbating van het cafetaria bij de Groothandelsmarkt Vier 
Linden te K.-Heule. Het college van burgemeester en schepenen gunde deze concessie in zitting van 
04 november 2013 aan de enige inschrijfster. In de gemeenteraad d.d. 08 september 2014 werd er 
reeds een eerste wijziging van de concessieovereenkomst goedgekeurd met betrekking tot de 
betalingsmodaliteiten (artikel 2.) Binnenkort starten de werken voor de realisatie van een 
erfgoeddepot op de terreinen van de Groothandelsmarkt. Aangezien het momenteel niet bekend is 
welke impact deze zullen hebben op de verdere uitbating van het cafetaria, werd er in het belang van 
beide partijen (de stad en de uitbaatster) voorgesteld om de driejaarlijkse opzegmogelijkheid in 
artikel 3 te wijzigen in een jaarlijkse opzegmogelijkheid. Deze aanpassing van de 
concessieovereenkomst vergt een beslissing van de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 09 september 2013, punt 8, verleende de gemeenteraad goedkeuring aan het 
voorgelegde ontwerp van lastenkohier betreffende de uitbating van het cafetaria bij de 
Groothandelsmarkt Vier Linden te Heule. Het college van burgemeester en schepenen gunde deze 
concessie in zitting van 04 november 2013, punt 15, aan de enige inschrijfster, de BVBA Beni uit 
Kuurne.

Op vraag van de inschrijfster werd in zitting van de gemeenteraad d.d. 08 september 2014, punt 9, 
ingestemd met een aanpassing van de betalingsmodaliteiten. Artikel 2§2 van het toepasselijke 
lastenkohier werd daarbij als volgt gewijzigd: "Dit bedrag is maandelijks betaalbaar, telkens voor een 
twaalfde van het totale jaarbedrag en dit tegen uiterlijk de laatste kalenderdag van elke maand, door 
storting op het door de stad opgegeven rekeningnummer, met vermelding van de reden van 
betaling."

Naar aanleiding van de toekomstige werken voor de bouw van het erfgoeddepot op de terreinen van 
de Kortrijkse Groothandelsmarkt werd er een brief gericht aan mevrouw Benita Devos d.d. 11 maart 
2016 met vraag of ze akkoord kan gaan met een wijziging van artikel 3 van het lastenkohier als volgt:

"...

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst 
te beëindigen op het einde van het derde (3°) jaar (dus per 31 oktober 2016) en vanaf dan jaarlijks, 
mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te 
stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van 
de lopende periode.

..."
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Mevrouw liet met een brief d.d. 05 april 2016 weten dat zij met dit voorstel akkoord kan gaan.

Argumentatie
Artikel 3 van het door de gemeenteraad goedgekeurde lastenkohier stelt dat zowel de Stad als de 
concessiehouder het recht hebben de lopende concessieovereenkomst te beëindigen op het einde 
van het derde (3e) jaar (dus per 31 oktober 2016) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 31 
oktober 2019), mits de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) 
hiervan in kennis te stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor 
de beëindiging van de lopende periode van drie (3) jaar.

De impact van de werken voor de realisatie van een erfgoeddepot op de terreinen op de 
Groothandelsmarkt voor de uitbating van het cafetaria zijn momenteel niet bekend. Conform de 
huidige bepalingen van de concessieovereenkomst zou de stad de lopende overeenkomst nu reeds 
moeten opzeggen, terwijl mevrouw wel de uitbating wenst verder te zetten.

De wijziging van de opzegtermijn van 3 naar 1 jaar in het door de gemeenteraad goedgekeurde 
lastenkohier behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Besluit
Punt 1
In te stemmen dat artikel 3§2 van het toepasselijke lastenkohier als volgt gewijzigd wordt: "Zowel de 
Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende concessieovereenkomst te 
beëindigen op het einde van het derde (3°) jaar (dus per 31 oktober 2016) en vanaf dan jaarlijks, mits 
de andere partij (naar gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te 
stellen bij middel van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van 
de lopende periode."

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad 09 sept 2013.pdf
- Beslissing CBS 04 nov 2013.pdf
- Brief aan BVBA Beni.pdf
- Brief van BVBA Beni.pdf

Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme
21 2016_GR_00139 Werkbrug - Aanpassing aan de lopende 

samenwerkingsovereenkomst. - Goedkeuren
21 - 2016_GR_00139 - Werkbrug - Aanpassing aan de lopende samenwerkingsovereenkomst. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
Met Werkbrug heeft stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst lopen met de verschillende 
brugprojecten deeltijds onderwijs in Kortrijk, een samenwerkingsovereenkomst die er kwam na een 
doorgedreven harmoniserings - en efficiëntieoefening met betrokken projecten en stadsdienst. Nu 
deze samenwerkingsovereenkomst zijn tweede jaar bijna beëindigt, stellen we vast dat er 
enkele bepalingen ontbreken of moeten aangepast worden. Deze zijn beperkt tot het bijvoegen van 
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een resultaatscode, een accuratere beschrijving van een return en een contactpersoon en hebben 
geen inhoudelijke of financiële gevolgen. De bestaande en aangepast versie zijn beiden opgenomen 
in bijlage.

Beschrijving
Aanleiding en context
Toets aan het plan Nieuw Kortrijk :

 engagement 2 :een stad die verjongt en vergroent. Meer bepaald het bieden van 
ondersteuning aan de uitbouw van het onderwijs in al zijn vormen en niveaus en die af te 
stemmen op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. Bijzondere 
aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven 
en levenslang leren;

 engagement 3 : een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst 
in het ontwikkelen van partnerschappen binnen de sociale pijler met diverse actoren op de 
lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. WerkBrug als 
project draagt bij tot het terugdringen van de spijbelproblematiek, de ongekwalificeerde 
uitstroom en de jeugdwerkloosheid;

 engagement 10 : een stadsbestuur te zijn transparant en sober is. WerKbrug stimuleert 
bijkomende coördinatie, synergie en afstemming tussen de verschillende partners binnen 1 
concept (cfr bijlage Conceptnota) en binnen 1 samenwerkingsovereenkomst (inclusief 
afspraken met betrekking tot het mobiliteitsproject Snorko);

Het deeltijds onderwijs is er op gericht jongeren een beroep aan te leren door het systeem van leren 
(2 dagen/week) en werken (3 dagen/week). De realiteit toont echter dat er niet voor elke leerling 
werk is of gevonden wordt of dat de jongere klaar is om de stap te zetten naar werk. Desondanks 
wordt van de scholen verwacht dat ze een voltijds engagement voorzien voor hun leerlingen. 
Afhankelijk van de reden waarom de jongere nog niet kan gaan werken (motivatie, technische 
vaardigheden, arbeidsattitude) wordt deze voorbereid in één van de stappen voorafgaand aan de 
arbeidsdeelname/tewerkstelling meer bepaald de Persoonlijke OntwikkelingsTrajecten, de 
voortrajecten of de brugtrajecten. De brugprojecten vormen met hun interne en externe ateliers een 
essentiële stap richting arbeidsmarkt waar jongeren via begeleide opleidingservaring kunnen schaven 
aan noodzakelijke generieke of technische competenties. De organisatie en inrichting van 
verschillende interne ateliers bij de aanbieders naast de externe ateliers, zorgt ervoor dat de 
jongeren van nabij en maatgericht opgevolgd kunnen worden. Het hoge percentage voltijds 
engagement en tewerkstellingsgraad waardoor Kortrijk bij de betere leerlingen van de klas is in 
Vlaanderen is daar een rechtstreeks gevolg van.

Argumentatie
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst WerKbrug loopt en is ondanks de veranderingen die er op 
Vlaams niveau doorgevoerd zijn succesvol te noemen. Gedurende het tweede werkjaar stellen we 
vast dat er een aantal bepalingen ontbreken of onvolledig beschreven zijn waardoor ze vatbaar zijn 
voor misvatting. Via deze nota zetten we daar puntjes op de i. De aanpassingen zijn terug te vinden 
in de samenwerkingsovereenkomst maar betreffen :

1. de aanpassing van een contactpersoon bij één van de aanbieders : Vicky Coryn ipv Johan 
Gaudissabois;
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2. het aanvullen van een resultaatscode (202) of warme overdracht naar VDAB. Een code die 
werd over het hoofd gezien bij het opmaken van de samenwerkingsovereenkomst maar 
altijd al beschouwd werd en nog wordt als positieve doorstroom;

3. de projecten worden ondersteund door stad Kortrijk vanwege hun maatschappelijke, 
pedagogische en sociaaleconomische meerwaarde. Door de organisatie van de 
brugprojecten zowel intern (gesimuleerde werkomgeving met effectieve opdrachten) als 
extern (effectieve werkomgeving binnen vzw en openbare diensten)  realiseren deze 
projecten een 'return' voor de stad (binnen DBO omschreven als begeleide 
opleidingservaring). In de eerste versie van de samenwerkingsovereenkomst werd deze in 
het geval van Jongerenatelier verkeerd beschreven. De inspanningen die Jongerenatelier 
levert binnen WerkBrug betreffen de inrichting, onderhoud en herstel van speelpleinen 
en de renovatie van de Pontforthoeve. Ondersteuning in activiteiten voor andere 
stadsdiensten of bij andere stadsprojecten zijn hier nog nooit inbegrepen geweest. De 
bepaling die daar naar verwijst : ' en andere medewerking aan diensten en evenementen van 
het stadsbestuur' wordt dan ook geschrapt na overleg met team jeugd en financiën.

  

Ter verduidelijking schetsen we het verschil tussen sokkel-, basis- en resultaatsfinanciering zoals 
opgenomen in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst en verder gerespecteerd in de 
aangepaste versie die hier voorligt. Voorjaar 2014 werd door de betrokken stadsdienst en op 
uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen een harmoniserings- en 
optimaliseringsoefening gemaakt voor de ondersteuning van de stad in de brugprojecten van het 
deeltijds onderwijs. Deze oefening werd gehouden samen met de betrokken CDO en brugprojecten 
en resulteerde in april 2014 in conclusies die de basis vormden voor een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst onder de naam Werkbrug die werd goedgekerud door Gemeenteraad 
en college van burgemeester en schepenen.

In dat werkstuk 'Harmonisering en optimalisering brugprojecten Kortrijk'  concludeerden alle 
partners en de stad dat er 3 soorten financiering in de samenwerkingsovereenkomst moesten 
opgenomen zijn (2.2 Inkijk in subsidiestromen):

Voor de nieuwe cofinanciering stellen we een volgende sleutel voor binnen een gesloten enveloppe te 
bepalen door het College van Burgemeester en Schepenen :

1. Sokkelfinanciering : 30.000€ ten voordele van het Jongerenatelier die we toepassen teneinde het 
bestaande verschil tussen Groep Intro en Jongerenatelier (ateliers, instructeurs) te bestendigen (cfr 
1.2-1.3-1.4).

2. Basisfinanciering : 50% van het resterend bedrag (de totale toelage  – sokkelfinanciering) evenredig 
verdeeld over Jongerenatelier en Groep Intro.    

3. Inspannings- en resultaatsfinanciering: De resterende 50% (totale toelage – sokkelfinanciering – 
basisfinanciering) wordt verdeeld op basis van inspanning/resultaten conform de codes (102-109 en 
code 305) opgenomen, bepaald en gemonitord door DBO.

De bepaling en berekening van de bedragen van de financiering is afhankelijk van de totale som van 
de toelage zoals nog te bepalen door het CBS.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Nathalie Desmet
Automatisch ingetrokken

Nathalie Desmet
Automatisch ingetrokken

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- SOK2014-2019.docx
- oorspronkelijke SOK2014-2019.docx
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder
22 2016_GR_00114 Rekening 2015 - Algemene 

beleidsrapportering. Begrotings- en 
jaarrekening van de stad over 2015 - 
Vaststellen

22 - 2016_GR_00114 - Rekening 2015 - Algemene beleidsrapportering. Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2015 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
De jaarrekening 2015 van de stad Kortrijk wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2015 
ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie
Jaarrekening 2015

Resultaat op kasbasis: 50.481.073,47€

Autofinancieringsmarge: 11.222.454,11€

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

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel beheerder in 
het kader van artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

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
Punt 1
De jaarrekening 2015 van de stad vast te stellen.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de artikels 94 en 
165 van het gemeentedecreet.

Bijlagen
- Jaarrekening 2015

23 2016_GR_00132 Intekening door Figga op 
kapitaalsverhoging Eandis Assets - Opdracht 
aan Figga tot intekening op 
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kapitaalsverhoging Eandis Assets - 
Goedkeuren

23 - 2016_GR_00132 - Intekening door Figga op kapitaalsverhoging Eandis Assets - Opdracht aan Figga tot intekening op kapitaalsverhoging Eandis Assets - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
De financieringsvereniging Figga is op verzoek van en voor rekening van de aangesloten steden en 
gemeenten aandeelhouder van verschillende vennootschappen die actief zijn in de energiesector, 
waaronder de transportnetbeheerders Fluxys (via Publigas) en Elia (via Publi-T).

Aan FIGGA wordt nu de mogelijkheid geboden een kapitaalsverhoging van de 
distributienetbeheerder Eandis Assets te onderschrijven voor een totaalbedrag van 18.231.100,00 €.

FIGGA organiseert nu een bevraging van de steden en gemeenten of zij wensen dat FIGGA voor hun 
rekening aandeelhouder van Eandis Assets wordt; dat telkens voor het hen proportioneel 
toegekende bedrag.

Beschrijving
Aanleiding en context
Eandis Assets, de gefuseerde distributienetbeheerder die onder opschortende voorwaarden is 
opgericht uit Imewo, Gaselwest, Intergem, Iverlek, Imea, Iveka en Siblegas, wil een 
kapitaalsverhoging van 100 miljoen € doorvoeren door de uitgifte van B-aandelen, bestemd voor de 
Vlaamse financieringsverenigingen.

Onder voorbehoud van een aanpassing van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, bestaat 
het kapitaal van Eandis Assets voortaan uit A-aandelen en B-aandelen.  De A-aandelen zijn 
voorbehouden voor de gemeenten, de B-aandelen voor een toekomstige privaatrechtelijke vennoot 
en publiekrechtelijke aandeelhouders zoals de financieringsverenigingen.  Vandaar ook de nieuwe 
rechtsvorm die Eandis Assets aanneemt, met name een "opdrachthoudende vereniging met private 
deelname".

Deze operatie moet samen worden gezien met de exit van de provincies uit het distributienetbeheer 
in het bijzonder IVEKA, de kapitaalsvermindering die Sibelgas eind vorig jaar reeds doorvoerde en 
een kapitaalsverhoging die eerder voor de gemeenten was voorbehouden maar niet  was 
onderschreven (op niveau van ex-Intergfem).

Aan de B-aandelen worden geen specifieke governance rechten toegekend.  Belangrijk bij dit alles is 
weliswaar dat de financieringsverenigingen aanzien worden als een verlengstuk van de steden en 
gemeenten en derhalve kunnen terugvallen op de specifieke governance rechten die voortspruiten 
uit de A-aandelen.   Er zijn dan ook geen uittredingsmodaliteiten voorzien.  Enkel wanneer een stad 
of gemeente zou beslissen uit Eandis Assets te stappen, zou een analoge procedure binnen de 
financieringsvereniging kunnen worden gevolgd.

De uitgifteprijs van de aangeboden aandelen zal worden bepaald op basis van het eigen vermogen 
van Eandis Assets en de bestaande A-aandelen die door de steden en gemeenten worden 
aangehouden.

De winstverdeling voor de financieringsverenigingen zal op dezelfde manier worden bepaald als voor 
de privé partner.  De aandelen zullen voor een eerste maal een dividend ontvangen pro rata 
temporis vanaf de datum van volstorting.  Ermee rekening houdend dat de uitgifteprijs van de 
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nieuwe aandelen zal gebaseerd zijn op het eigen vermogen van de onderneming en vertrekkend van 
een gemiddelde pay out ratio van 90%, kan het dividendrendement dus op 5,13% worden 
geschat.  Deze rendementen vertrekken van het bestaande regulatoire kader.  Momenteel bevindt 
de regulering zich in een overgangsfase die mogelijks tot en met  2017 kan gelden, waarna een 
nieuwe tariefperiode in 2018 zou starten voor vier jaar.  Aangezien de investering van FIGGA 
beduidend meer dan 2,5 mio zou bedragen vallen de dividendinkomsten onder het regime van 
Definitief Belaste Inkomsten die voor 95% zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.  Wel zal 
27% roerende voorheffing moeten betaald worden die pas vanaf de eerste definitieve afrekening zal 
kunnen worden gerecupereerd. De situatie is analoog als voor de dividendinkomsten van Publi-T en 
Publigas. 

Aan FIGGA wordt nu de mogelijkheid geboden een kapitaalsverhoging van de 
distributienetbeheerder Eandis Assets te onderschrijven voor een totaalbedrag van 18.231.100,00 €.

FIGGA organiseert nu een bevraging van de steden en gemeenten of zij wensen dat FIGGA voor hun 
rekening aandeelhouder van Eandis Assets wordt; dat telkens voor het hen proportioneel 
toegekende bedrag.

De gemeenten worden bevraagd om

* hun akkoord te verlenen bij het intekenen voor het volledige bedrag

* opdracht te geven aan FIGGA om namens het bestuur volgens het proportioneel toegekende deel 
in Eandis Assets te investeren

* optioneel, indien niet alle aandelen rechtstreeks opgenomen worden, bijkomend namens de 
gemeente in te tekenen, weliswaar, te financieren door inbreng van eigen middelen.

Argumentatie
FIGGA stelt dat gelet op de huidige marktomstandigheden en de vaststelling dat de intrestlasten 
fiscaal kunnen ingebracht worden, het opportuun is om een lening aan te gaan om deze investering 
te dekken, en dus geen kapitaalsverhoging of opvraging van gemeentelijke middelen te organiseren.  
Voor deze lening zal geen formele borgstelling worden opgevraagd, de opdracht tot intekening 
volstaat.

Behoudens onvoorziene omstandigheden, laat de actuele regulatoire vergoeding toe naast het 
betalen van de intrestlasten, reserves op te bouwen die geleidelijk kunnen worden aangewend voor 
schuldaflossing.

Op basis van het aandeelhoudersregister van ex-Gaselwest bedraagt het proportioneel aandeel voor 
Kortrijk 2.118.281,14 € en zou daarnaast optioneel nog een mogelijke bijkomende inbreng met eigen 
middelen mogelijk zijn voor 2.118.281,14 €.

Door de voorgestelde kapitaalsverhoging kan de stad bijkomende gereguleerde inkomsten 
verwerven zonder de begroting of balans te vatten met een investering en bijbehorende inbreng van 
eigen middelen, schulden of waarborgen.

In deze nota wordt voorgesteld akkoord te gaan met het door Figga intekenen op het proportioneel 
toegekende bedrag van de kapitaalsverhoging van Eandis Assets, gefinancierd door Figga, en niet in 
te tekenen op een mogelijke bijkomende deelname met eigen middelen.
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De voorgestelde deelname door Kortrijk zou dan gebeuren zonder inbreng van middelen of waarborg 
van Kortrijk, maar binnen Figga gefinancierd worden met een lening.  De dividenden uit de 
kapitaalsverhoging in Eandis Assets zouden dan in eerste instantie gebruikt worden om de lening af 
te betalen.  Pas als de lening afbetaald is zal Figga de dividenden hieruit doorstorten naar de 
gemeenten.

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

Besluit
Punt 1
FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Eandis Assets voor een 
totaalbedrag van 18.231.100,00 € en FIGGA te verzoeken deze investering te financieren door middel 
van leningen  die FIGGA zelf aangaat bij financiële instellingen, hierbij rekening houdend met 
eventuele inbreng van eigen middelen door gemeenten.

Punt 2
FIGGA te verzoeken voor rekening van de stad Kortrijk de kapitaalsverhoging van Eandis Assets te 
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 2.118.281,14 €, zonder inbreng van 
gemeentelijke middelen.

Punt 3
FIGGA geen opdracht te geven om een bijkomend bedrag te onderschrijven dat door eigen middelen 
gefinancierd moet worden.

Bijlagen
- brief Eandis 23-03 - Investeringen.pdfie

Kernadministratie
24 2016_GR_00113 Politiezone VLAS - Dotatie aan de 

politiezone voor het dienstjaar 2016 - 
Vaststellen

24 - 2016_GR_00113 - Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sandra Decostere

Beknopte samenvatting
Jaarlijks dient de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage aan de Politiezone Vlas vast te stellen. 
Deze nota regelt de vaststelling van de dotatie 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 12 november 2015 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van 
14.074.868,00 EUR in te schrijven in het budget 2016 van de stad Kortrijk als gemeentelijke toelage 
voor de zone.

Argumentatie
Politiezone Vlas wordt in 2016 opnieuw geconfronteerd met enkele stijgingen en dit vooral op de 
personeelskosten en de financiële kosten.
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Voor de personeelskosten dient een eenmalige valorisatie van de vorige dienstjaren voorzien te 
worden voor de calog-personeelsleden, een bijkomende stijging van 3% van de basisbijdrage van de 
patronale pensioenbijdrage voor de operationele personeelsleden en een indexaanpassing.

De financiële kosten stijgen door de half jaar intrest van de lening aangegaan voor de tweede 
aankoopschijf van 4,1 mio van de site van Howest.

Het politiecollege heeft in het budget 2016 de eerder overeengekomen 2% stijging van de 
gemeentelijke toelages voorzien.

De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2016 is ingeschreven in het budget 2016 van de stad 
Kortrijk voor het bedrag van 14.074.868,00 EUR.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen.

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

Besluit
Punt 1
de dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2016 vast te stellen op 14.074.868,00 EUR.
Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, Koning AlbertI-laan 1/5 
bus 6 te 8200 Brugge.

Bijlagen
- pz vlas dotatie.pdf

25 2016_GR_00120 Algemeen retributiereglement 2016 - 
Wijzigingen met onmiddellijke ingang - 
Goedkeuren

25 - 2016_GR_00120 - Algemeen retributiereglement 2016 - Wijzigingen met onmiddellijke ingang - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Het algemeen retibutiereglement 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/12/2015, moet 
aangepast worden met 2 wijzigingen:

1. Punt 6.1. & 6.2. Groothandelsmarkt "Vier Linden":

De bouw van het Regionaal Erfgoeddepot op het terrein van de Kortrijkse Groothandelsmarkt (KGM) 
aan de Vier Linden in Heule heeft voor gevolg dat een groot deel van de beschikbare parkeerplaatsen 
voor detailhandelaars/aankopers verdwijnt.

Voor het verderzetten van de activiteiten in de groothandelsmarkt dringt een reorganisatie 
(herschikking) van het resterende beschikbare terrein zich op.
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2. Punt 10.1. Zwembaden - F. Schoolzwemmen:

Een wijziging in de formulering dringt zich op.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Punt 6.1. & 6.2. Groothandelsmarkt "Vier Linden":

Door de bouw van het erfgoeddepot verdwijnt een deel van de beschikbare parkeerruimte. Een 
reorganisatie (herschikking) van het resterende beschikbare terrein dringt zich op waardoor ook het 
bestaande retributiereglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 14 december 2015, 
gewijzigd dient te worden.

2. Punt 10.1. Zwembaden - F. Schoolzwemmen:

Omdat er onder punt 10.1. Zwembaden - F. Schoolzwemmen (vanaf september 2016) een 
onduidelijkheid staat die vatbaar is voor interpretatie, is er een kleine aanpassing aangewezen.

Argumentatie
* Voor wat betreft de wijziging van punt 6.1. & 6.2. Groothandelsmarkt "Vier Linden":

Door de bouw van het erfgoeddepot verdwijnt een deel van de beschikbare parkeerruimte, een 
essentieel onderdeel voor een activiteit als groothandel. Een reorganisatie (herschikking) van het 
resterende beschikbare terrein dringt zich op waardoor ook het bestaande retributiereglement, 
goedgekeurd door de Gemeenteraad op 14 december 2015, gewijzigd dient te worden.

Binnen de verkoophal worden volgende plaatsen opgeheven en vervangen door parkeerplaatsen 
voor aankopers:

 stelplaats voor steekkarren en heftrucks

 standplaats type D voor groothandelaars en toevallige benemers

Ook de parkeerplaatsen voorbehouden tijdens de marktdagen voor opleggers van de 
groothandelaars en de voorbehouden parkeerplaatsen voor bezoekers van het dienstencentrum 
(cafetaria) verdwijnen; opleggers worden voortaan achter de desbetreffende magazijnen gestald, 
klanten van het dienstencentrum en personeel van de magazijnen parkeren langs de straatkant.

* Voor wat betreft de wijziging van punt 10.1. Zwembaden - F. Schoolwzwemmen (vanaf september 
2016):

Om onduidelijkheden en verschillende interpretaties te vermijden wordt voorgesteld de 
oorspronkelijke tekst aan te passen met onderstaande toevoegingen (onderlijnd):

Baantarief per zwembaan en instructiebad per sessie van 30 minuten uit te breiden met minimum 15 
minuten of een veelvoud van 15 minuten.

Alle scholen, basisonderwijs en secundair onderwijs 10,00 EUR

Toevoeging: Sessies kunnen met minimum 15 minuten of een veelvoud van 15 minuten worden 
uitgebreid: 5 EUR per extra sessie van 15 minuten.
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Alle instellingen voor personen met een handicap en de instellingen 6,00 EUR voor bijzondere 
jeugdzorg

Toevoeging: Sessies kunnen met minimum 15 minuten of een veelvoud van 15 minuten worden 
uitgebreid: 3 EUR per extra sessie van 15 minuten.

Administratieve kost, éénmalig aangerekend per dag bij niet aangekondigde 10,00 EUR afwezigheden

Gezien het algemeen retributiereglement al voorgelegd werd aan het CBS en goedgekeurd werd 
door de Gemeenteraad op 14 december 2015 dringt een aparte aanpassing hiervan zich op.

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

Besluit
Punt 1
Het punt "6.1. Groothandelsmarkt Vier Linden" van het algemeen retributiereglement 2016, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015, te schrappen.

Punt 2
Het punt "6.2. Stand- en plaatsrechten Groothandelsmarkt Vier Linden” van het algemeen 
retributiereglement 2016, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015, als 
volgt te wijzigen:

A. Er wordt op de Groothandelsmarkt en aanhorigheden een standrecht geheven ten laste van de 
groothandelaars, die hun waren voor verkoop opstellen of aanbieden, ten bedrage van :

 vaste standplaats type A: 20 m x 4 m = 80,00 m²: 745,00 EUR per kwartaal

 vaste standplaats type B: 14 m x 4 m = 56,00 m²: 521,00 EUR per kwartaal

 vaste standplaats type C: 12 m x 4 m = 48,00 m²: 446,00 EUR per kwartaal

 vaste standplaats type E: 9 m x 4 m = 36,00 m²: 335,00 EUR per kwartaal

 vaste standplaats type F: 8 m x 3 m = 24,00 m²: 225,00 EUR per kwartaal

 

B. Voor toevallige benemers van een standplaats wordt het standrecht per marktdag vastgesteld op :

 standplaats type A: 20 m x 4 m = 80,00 m²: 26,00 EUR per marktdag

 standplaats type B: 14 m x 4 m = 56,00 m²: 19,00 EUR per marktdag

 standplaats type C: 12 m x 4 m = 48,00 m²: 16,00 EUR per marktdag

 standplaats type E: 9 m x 4 m = 36,00 m²: 12,00 EUR per marktdag

 standplaats type F: 8 m x 3 m = 24,00 m²: 8,00 EUR per marktdag
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Het recht van inname van m² standplaats vóór de magazijnen, is uitsluitend voorbehouden aan 
diegene die het exclusieve gebruiksrecht heeft van het aanpalend magazijn en wordt beperkt tot 
maximum 2 meter vóór het magazijn.

Tijdens de uren van de groothandelsmarkt wordt er voor de ingenomen m² standplaats vóór de 
magazijnen geen standrecht gevorderd.

Buiten de uren van de groothandelsmarkt zal bij inname van m² standplaats vóór de magazijnen een 
standrecht gevorderd worden van: 0,20 EUR per m² per dag.

C. Er wordt op het parkeerterrein van de Groothandelsmarkt, tijdens de dagen van de 
groothandelsmarkt, een plaatsrecht voor voertuigen geheven ten bedrage van: 

 kleine parkeerruimte buiten: 15,00 EUR per kwartaal

 grote parkeerruimte buiten: 30,00 EUR per kwartaal

 kleine parkeerruimte binnen: 20,00 EUR per kwartaal

 grote parkeerruimte binnen: 40,00 EUR per kwartaal

 

Het stand- of plaatsrecht is eisbaar van zodra de groothandelsmarkt of aanhorigheden betreden of 
benomen worden, met het oog op het verkopen, kopen, opstellen, laden of lossen van koopwaren.

Behoudens uitdrukkelijk en voor ieder geval te verlenen machtiging door het college van 
burgemeester en schepenen, wordt er geen teruggave van de stand- en plaatsrechten gedaan.

Punt 3
Het punt "10.1. Zwembaden, F. Schoolzwemmen (vanaf september 2016)" van het algemeen 
retributiereglement 2016, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015, als 
volgt te wijzigen:

Baantarief per zwembaan en instructiebad per sessie van 30 minuten uit te breiden met minimum 15 
minuten of een veelvoud van 15 minuten:

Alle scholen, basisonderwijs en secundair onderwijs                                                                  10,00 EUR

Sessies kunnen met minimum 15 minuten of een veelvoud van 15 minuten worden uitgebreid: 5 EUR 
per extra sessie van 15 minuten.

Alle instellingen voor personen met een handicap en de instellingen voor bijzondere 
jeugdzorg                 6,00 EUR

Sessies kunnen met minimum 15 minuten of een veelvoud van 15 minuten worden uitgebreid: 3 EUR 
per extra sessie van 15 minuten.

Administratieve kost, éénmalig aangerekend per dag bij niet aangekondigde 
afwezigheden                     10,00 EUR

Punt 4
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Deze wijzigingen als addendum toe te voegen aan het algemeen retributiereglement 2016, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
26 2016_GR_00109 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem (WIV) - Verslag en 
toelichting

26 - 2016_GR_00109 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 17 mei 2016 stelt de WIV het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2015 voor.
Een bestuurder van de WIV geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 17 mei 2016 stelt de WIV het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2015 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

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

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marc Lemaitre in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
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akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem.

Bijlagen
- jaarverslag.doc
- jaarrekening.pdf
- WIV verslag commissaris JR 2015.pdf

Wout Maddens

Communicatie en Recht
27 2016_GR_00141 SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe  - 

Fusie door splitsing  - Goedkeuren
27 - 2016_GR_00141 - SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe  - Fusie door splitsing  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tiene Castelein

Beknopte samenvatting
In het Plan Nieuw Kortrijk wordt een aanzet gegeven tot de omvorming van de verschillende 
huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie.

Ook het Streekpact van RESOC beoogt de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de 
oprichting van één centraal inschrijvings- en wachtregister tegen 2018 als resultaat van de deelactie 
Warmer wonen.

In het meest recente visitatierapport van SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe werd door de 
visitatiecommissie nog de aanbeveling meegegeven om na te denken over de argumenten pro en 
contra een fusie.

In het Vlaams Regeerakkoord wordt de rol van de steden en gemeenten als dé regisseur van het 
lokaal woonbeleid beklemtoond.

In beleidsbrief voor de periode 2014 – 2019 stelt de Minister van Wonen fusie voorop als methode 
om schaalvergroting en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen.

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier 
uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks patrimonium vervat zit in één grote 
fusiemaatschappij.

De finale bedoeling van het thans voorgelegde dossier is om in samenspraak met Menen te komen 
tot een fusie door splitsing van de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe waarbij het patrimonium 
op grondgebied Kortrijk van de maatschappij bij de SHM Goedkope Woning en het patrimonium op 
het grondgebied Menen bij de SHM Ons Dorp Menen wordt gevoegd.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
In het Plan Nieuw Kortrijk (Blz.35) wordt een aanzet gegeven tot de omvorming van de verschillende 
huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie.
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Ook het Streekpact van RESOC beoogt de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de 
oprichting van één centraal inschrijvings- en wachtregister tegen 2018 als resultaat van de deelactie 
Warmer wonen.

In het meest recente visitatierapport van SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe werd door de 
visitatiecommissie nog de aanbeveling meegegeven om na te denken over de argumenten pro en 
contra een fusie.

In het Vlaams Regeerakkoord wordt de rol van de steden en gemeenten als dé regisseur van het 
lokaal woonbeleid beklemtoond.

In beleidsbrief voor de periode 2014 – 2019 stelt de Minister van Wonen fusie voorop als methode 
om schaalvergroting en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen.

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier 
uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks patrimonium vervat zit in één grote 
fusiemaatschappij.

De finale bedoeling van het thans voorgelegde dossier is om in samenspraak met Menen te komen 
tot een fusie door splitsing van de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe waarbij het patrimonium 
op grondgebied Kortrijk van de maatschappij bij de SHM Goedkope Woning en het patrimonium op 
het grondgebied Menen bij de SHM Ons Dorp Menen wordt gevoegd.

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 11 april 2016 reeds een aantal 
principiële beslissingen met betrekking tot dit dossier. De gemeenteraad wordt nu verzocht met dit 
alles te willen instemmen.

 

Argumentatie
1.Plan Nieuw Kortrijk en bovenlokale regelgeving

Naast het Plan Nieuw Kortrijk en het Streekpact van RESOC is er dus ook het meest recente 
visitatierapport van SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe, waarin de visitatiecommissie nog de 
volgende aanbeveling gaf:

“De visitatiecommissie raadt aan om in ieder geval na te gaan op welke manier nog meer 
samengewerkt kan worden tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, na te denken 
over de argumenten pro en contra een fusie en te analyseren welke de sterktes en zwaktes zijn van de 
maatschappij in een ruimer en diepgaande samenwerkingsverband.”

Het Vlaams Regeerakkoord maakt gewag van het volgende:

“De Vlaamse Regering blijft ook in de toekomst de intergemeentelijke samenwerkingsprojecten 
ondersteunen.

Steden en gemeenten zijn dé regisseur van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse overheid zal de 
regelgeving waar mogelijk beperken tot een regelgevend kader, dit met het oog op het bevorderen 
van maatwerk door de lokale besturen in functie van noden, behoeften en wenselijkheden van hun 
woonbeleid.
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Door middel van prioritering worden visitaties verdergezet om de werking van sociale 
huisvestingsmaatschappijen in functie van prestatie-indicatoren verder te optimaliseren en te 
professionaliseren.

Elke sociale huisvestingsmaatschappij zal tegen 2019 een minimale schaalgrootte van 1000 sociale 
woningen in een al dan niet aaneengesloten werkingsgebied moeten hebben.”

In de beleidsbrief voor de periode 2014 – 2019 stelt Minister van Wonen Homans fusie voorop als 
methode om schaalvergroting en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen.

2.Doel

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier 
uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks patrimonium vervat zit in één grote 
fusiemaatschappij.

Doel is beter te kunnen inspelen op de noden van de sociale woonmarkt vanuit de kennis van de 
Kortrijkse en regionale woonmarkt. Centraal daarbij staat de dienstverlening aan de specifieke 
doelgroep van sociale huurders.

Om te beslissen tot fusie is een ¾ meerderheid nodig in de Algemene Vergadering.

3.Strategie

a.SHM Goedkope Woning

In de Algemene Vergadering van Goedkope Woning kan eenvoudig met ¾ meerderheid beslist 
worden tot fusie.

Kortrijk is samen met OCMW Kortrijk immers hoofdaandeelhouder met 76,03% van de aandelen.

b.SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe

1.

SHM Eigen Haard is Goud Waard voldoet op vandaag met zijn 850 woningen niet aan de minimale 
schaalgrootte opgelegd tegen 2019. Een fusie met een andere SHM dringt zich op.

2.

In SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe hebben Stad Kortrijk en Stad Menen en OCMW Menen 
samen een ¾ meerderheid en kunnen ze beslissen tot fusie.

De optie bestaat van fusie door splitsing waarbij het patrimonium LAUWE –REKKEM – MENEN 
gevoegd wordt bij SHM Ons Dorp Menen en het patrimonium gelegen op grondgebied KORTRIJK bij 
een Kortrijkse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Op die manier kan ook het historisch versnipperd territoriaal patrimonium van deze maatschappij, 
dat zich uitstrekt over Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke en Rollegem, worden gecentraliseerd bij 
Menen enerzijds en Kortrijk anderzijds.
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Patrimonium bij SHM Goedkope Woning voegen is realiseerbaar omdat Kortrijk in de algemene 
vergadering van SHM Goedkope Woning de noodzakelijke meerderheid van 75% van de aandelen 
eenvoudig kan bekomen.

Tweede voordeel van het voegen van patrimonium bij SHM Goedkope Woning is het gegeven dat in 
SHM Goedkope Woning al 100% Kortrijks patrimonium aanwezig is.

3.

Intussen werd in CBS MENEN en CBS KORTRIJK beslist dat in de raad van bestuur van SHM Eigen 
Haard is Goud Waard Lauwe opdracht wordt gegeven aan de bedrijfsrevisor om over te gaan tot 
inventarisatie en waardebepaling van het patrimonium dat enerzijds gelegen is op grondgebied 
Menen en anderzijds op grondgebied Kortrijk.

De directeur van Eigen Haard is Goud Waard Lauwe heeft hierop zelf een interne waardebepaling 
opgemaakt van de waarde van elke woning op grondgebied Kortrijk en grondgebied Menen.

Menen en OCMW Menen hebben 44,72 % aandelen. Kortrijk heeft 31,886% aandelen.

4.

Gezien 75% meerderheid kan worden gevonden in de algemene vergadering van SHM Goedkope 
Woning en er ook dezelfde meerderheid kan worden gevonden in de algemene vergadering SHM 
Eigen Haard is Goud Waard Lauwe met aandeelhouders Menen, Ocmw Menen en Kortrijk, is in een 
eerste stap de fusie van SHM Goedkope Woning en het Kortrijks Patrimonium van SHM Eigen Haard 
is Goud Waard Lauwe aangewezen.

In een eerste fase kan zo een fusie door splitsing worden doorgevoerd van SHM Eigen Haard is Goud 
Waard Lauwe waarbij het Kortrijks patrimonium bij SHM Goedkope Woning wordt gevoegd en het 
Menens patrimonium bij SHM Ons Dorp Menen.

Zo wordt een eerste stap naar een grote slagkrachtige maatschappij gerealiseerd, met 100% 
huurpatrimonium in Kortrijk.

 

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

Besluit
Punt 1
In te stemmen met het navolgende:

1.Fusie door splitsing van de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe, waarbij het patrimonium van 
de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe op grondgebied Kortrijk wordt gevoegd bij de SHM 
Goedkope Woning en het patrimonium van de maatschappij op grondgebied Menen wordt gevoegd 
bij de SHM Ons Dorp Menen.
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2.Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de raad van bestuur van de SHM 
Eigen Haard is Goud Waard Lauwe om op de eerstvolgende raad van bestuur volgend agendapunt te 
laten agenderen en zich hiermee formeel akkoord te verklaren:

“Verzoek om beslissing tot fusie door splitsing van de maatschappij te laten agenderen op de 
eerstvolgende Algemene Vergadering van de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe waarbij het 
patrimonium van de SHM op grondgebied Kortrijk zal worden gevoegd bij de SHM Goedkope Woning 
en het patrimonium op grondgebied Menen zal worden gevoegd bij de SHM Ons Dorp Menen”.

3.Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de Algemene Vergadering van 
de SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe om zich in de eerstvolgende Algemene Vergadering 
formeel akkoord te verklaren met de fusie door splitsing van de maatschappij SHM Eigen Haard is 
Goud Waard Lauwe waarbij het patrimonium op grondgebied Kortrijk zal worden gevoegd bij de 
SHM Goedkope Woning en het patrimonium op grondgebied Menen zal worden gevoegd bij de SHM 
Ons Dorp Menen.

4.Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de raad van bestuur van de SHM 
Goedkope Woning om het volgend agendapunt in de eerstvolgende raad van bestuur van de SHM 
Goedkope Woning te laten agenderen en zich hiermee formeel akkoord te verklaren:

“Verzoek om beslissing tot fusie van de SHM Goedkope Woning met patrimonium van de SHM Eigen 
Haard is Goud Waard Lauwe op grondgebied Kortrijk te agenderen op de eerstvolgende algemene 
vergadering.”

5.Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de Algemene Vergadering van SHM 
Goedkope Woning om zich in de eerstvolgende Algemene Vergadering formeel akkoord te verklaren 
met de fusie van de SHM Goedkope Woning met patrimonium van de SHM Eigen Haard is Goud 
Waard Lauwe op grondgebied Kortrijk.

6.De stad zal in samenwerking met de betrokken huisvestingsmaatschappijen en andere betrokken 
actoren (OCMW,...) een kader uitwerken om te komen tot de uitvoering van het PNK, m.n. 1 sociale 
huisvestingsmaatschappij op het grondgebied Kortrijk.

28 2016_GR_00142 Juridische zaken - KMO-zone EMDEKA. 
Overeenkomst. - Goedkeuren

28 - 2016_GR_00142 - Juridische zaken - KMO-zone EMDEKA. Overeenkomst. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Op 07.04.2016 verleende de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar vergunning aan de 
intercommunale Leiedal voor infrastructuurwerken in het kader van het bouwrijp maken van de 
KMO-zone EMDEKA. Een van de voorwaarden waaronder deze vergunning verleend werd, is het 
volgen van de voorwaarden zoals gesteld in het advies van de stad Kortrijk (beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen dd. 11.01.2016). Het advies van het college van burgemeester en 
schepenen dd. 11.01.2016 voorziet onder andere dat een overeenkomst tussen de intercommunale 
Leiedal en de stad Kortrijk afgesloten dient te worden tot regeling van een aantal zaken. Vanuit de 
intercommunale Leiedal werd een voorstel van overeenkomst overgemaakt. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst.

Beschrijving
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Aanleiding en context
Op 07.04.2016 verleende de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar vergunning aan de 
intercommunale Leiedal voor het uitvoeren van infrastructuurwerken op de site EMDEKA, gelegen 
aan de Manpadstraat te Bellegem. Een van de voorwaarden waaronder deze vergunning verleend 
werd is het volgen van de voorwaarden zoals gesteld in het advies van de stad Kortrijk (beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen van 11.01.2016). Het advies van het college van 
burgemeester en schepenen dd. 11.01.2016 voorziet onder andere dat een overeenkomst tussen de 
intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk afgesloten dient te worden tot regeling van een aantal 
zaken. Vanuit de intercommunale Leidal werd een voorstel van overeenkomst overgemaakt.

Argumentatie
De belangrijkste bepalingen van de, af te sluiten, overeenkomst zijn de volgende:

 infrastructuurwerken,

De kosten voor de aanleg van riolering, wegenis en groen zijn ten laste van de 
intercommunale Leiedal. De wetgeving op de overheidsopdrachten zal door de intercommunale 
Leiedal nageleefd worden en de stad zal ingelicht worden van de verschillende stappen in de te 
volgen procedure.

 nutsleidingen,

De intercommunale Leiedal zorgt voor de planning, de coördinatie en het aanleggen van de 
nutsleidingen. De bestekken worden ter goedkeuring aan de stad voogelegd en de stad zal 
regelmatig ingelicht worden over het verloop der werken.

 bewegwijzering,

De intercommunale Leiedal zal instaan, en ook de hiermee gepaard gaande kosten ten laste 
nemen, voor de plaatsing van de signalisatieborden intern op het bedrijventerrein en de individuele 
naamaanduiding van de bedrijven. De stad staat in voor de plaatsing en/of de aanvraag tot 
bewegwijzering naar de zone op de lokale en bovenlokale wegen, dit rekening houdend met de 
bestaande reglementering.

 oplevering en overdracht,

De stad zal uitgenodigd worden bij de voorlopige en definitieve oplevering van de diverse werken. 
Tot op het moment van het verlijden van de akte tot kosteloze grondafstand staat de 
intercommunale Leiedal in voor het onderhoud van de over te dragen gronden en zal ook de 
volledige verantwoordelijkeid voor deze gronden op zich nemen. De stad zal van zijn kant het nodige 
doen om de akte tot afstand ten spoedigste te verlijden, na hiervoor een vraag van de 
intercommunale Leiedal ontvangen te hebben.

 bedrijventerreinmanagement,

De intercommunale Leiedal heeft de intentie om een vorm van bedrijventerreinmanagement te 
organiseren. Onder dit management vallen onder meer het sturen van de inrichting en het beheer 
van het bedrijventerrein met als doel het verkrijgen van een blijvend hoog kwaliteitsniveau van 
openbare en private ruimte. Daar op heden onvoldoende elementen gekend zijn, kan nog geen 
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systeem in concreto uitgewerkt worden, de concrete invulling van dit bedrijventerreinmanagement 
zal aldus nog in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd worden.

 coördinatieafspraken inzake de bedrijfsvestigingen,

De intercommunale Leiedal stelt in samenspraak met de stad de contractuele 
inplantingsvoorschriften op die aan de kopers opgelegd zullen worden. De stad verbindt er zich toe 
om bij ieder bouwvergunningsdossier van private bedrijven advies in te winnen bij de 
intercommunale Leiedal.

In de loop van de ontwikkeling zal de intercommunale Leiedal alle aanvragen tot vestiging noteren. 
De stad van haar kant zal de aanvragen die bij haar diensten terechtkomen overmaken aan de 
intercommunale Leiedal of de coördinaten van de geïnteresseerden aan de intercommunale Leiedal 
bezorgen.

 Aanduiding intercommunale Leiedal als begunstigde overeenkomstig het decreet ruimtelijke 
economie,

In het kader van het decreet ruimtelijke economie van 13.07.2012 wordt de stad in tweede rangorde 
aangeduid als begunstigde van een recht van terugkoop/wederovername indien bepaalde 
voorwaarden niet nageleefd zouden worden. In concreto wil dit zeggen dat iedere doorverkoop of 
overdracht van een perceel de voorafgaandelijke toestemming van de stad dient te genieten. Om de 
administratieve formaliteiten echter tot een minimum te beperken wordt de intercommunale Leiedal 
aangeduid als begunstigde conform artikel 27§2 van het decreet ruimtelijke economie.

 solidariteitsbijdrage en trekkingsrecht,

Overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van intercommunale Leiedal van 28.03.2014 
en 27.02.2015 wordt voor de ontwikkeling van KMO-zone een solidariteitsbijdrage gevraagd door de 
intercommunale Leiedal. De solidariteitsbijdrage is een bijdrage in de realisatiekost van 
bedrijventerreinen en dient als volgt betaald te worden:

 1/3 van de bijdrage is te betalen binnen de 30 dagen na de voorlopige oplevering van de 
infrastructuurwerken,

 2/3 van de bijdrage kan naar keuze van de stad in verschillende schijven betaald worden. 
Indien het volledige saldo betaald wordt binnen het jaar na de voorlopige oplevering dan is 
er geen toerekening van intrestlasten. Bij latere betalingen, al dan niet in verschillende 
schijven, is er telkens proportionele toerekening van de intrestlasten vanaf de datum van 
voorlopige oplevering + 1 jaar. De toerekening gebeurt op basis van de intrestvoet van de 
lening die aangegaan is voor de realisatie van het bedrijventerrein of de gemiddelde 
intrestvoet bij verschillende leningen. Het volledig saldo moet uiterlijk 5 jaar na de voorlopige 
oplevering zijn betaald.

Conform de beslissing van de raad van bestuur dd. 27.02.2015 van de intercommunale Leiedal werd 
voorzien in een 'trekkingsrecht' voor de stad. Dit trekkingsrecht houdt in dat 50% van de betaalde 
bijdrage, na volstorting van de volledige solidariteitsbijdrage, gereserveerd blijft voor de 
gemeente. De stad kan het trekkingsrecht aanwenden voor de realisatie van een (deel) project dat 
past binnen de krachtlijnen van het beleidplan van Leiedal, dit voor regionale - en/of reconversie- en 
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ontwikkelingsprojecten. Het (deel) project moet een minimale schaal hebben en het opgevraagde 
deel van het trekkingsrecht moet daartoe minimaal 25.000,00 euro bedragen. Het trekkingsrecht kan 
niet aangewend voor de 'klassieke' betaalde opdrachten die vallen onder de exclusiviteiten (vb. 
opstellen van een RUP). Intercommunale Leiedal dient uitvoerder te zijn of een belangrijke betrokken 
partij bij de uitvoering. Bij twijfel oordeelt de raad van bestuur van de intercommunale Leiedal of een 
voorgesteld project voldoet aan de voorwaarden om het trekkingsrecht aan te wenden.

Voor de uitbreiding van de KMO-zone bedraagt de voorziene solidariteitsbijdrage ten laste van de 
stad Kortrijk 43.272,00 euro.

 vergoeding door intercommunale Leiedal aan de stad,

Net zoals bij andere overeenkomsten die uitvoering geven aan een stedenbouwkundige vergunning 
wordt gevraagd aan de intercommunale Leiedal om een forfaitaire vergoeding van 1% van de 
afrekeningskostprijs der uit te voeren riolerings- en wegeniswerken (exclusief BTW), met een 
maximum van 12.500,00 euro, te betalen. Deze vergoeding is verschuldigd voor het administratief 
werk verbonden aan de uitwerking van de overeenkomst en anderzijds de prestaties verricht voor de 
coördinatie van de werken en het nazicht op de degelijkheid en volledigheid van de uitvoering ervan 
door stadsmedewerkers.

 waarborg leningen.

Voor de financiering van de verwervings-en uitrustingskosten, worden door intercommunale Leiedal 
leningen aangegaan. De stad waarborgt dit leningsbedrag. Het te waarborgen bedrag wordt geraamd 
op maximaal 1.300.000,00 euro. Er kan opgemerkt worden dat in zitting van 07.12.2015 de 
gemeenteraad reeds instemde met een borgstelling voor een lening aan te gaan door Leiedal in het 
kader van de financiering van gronden binnen EMDEKA voor een bedrag van 300.000,00 euro.

Gezien de wederzijdse engagementen komt het aan de gemeenteraad toe om de overeenkomst met 
Leiedal inzake de realisatie van het bedrijventerrein EMDEKA goed te keuren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De intercommunale Leiedal vraagt een bijdrage van 43.272,00 euro, als solidariteitsbijdrage, voor de 
realisatie van het bedrijventerrein EMDEKA. Voor deze uitgave werd een gunstig visum verkregen (zie 
bijlage). Daarnaast vraagt de intercommunale Leiedal dat de stad zich borg stelt voor de financiering 
van de verwervingskosten en de uitrustingskosten (Leiedal gaat voor deze kosten leningen aan).
De intercommunale Leiedal op haar beurt is 1% verschuldigd van de afrekeningskostprijs der uit te 
voeren riolerings-en wegeniswerken (exclusief BTW), met een maximum van twaalfduizend 
vijfhonderd euro (12 500 EUR).

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de overeenkomst, af te sluiten met de intercommunale Leiedal, in het kader van 
de infrastructuurwerken ter ontwikkeling van de KMO-zone EMDEKA, zoals opgenomen in bijlage.
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Bijlagen
- overeenkomst.pdf
- stedenbouwkundige vergunning dd. 07.04.2016.pdf
- plan.pdf
- verslag RvB Leiedal 28.03.2014.pdf
- verslag RvB Leiedal 27.02.2015.pdf
- GR 07.12.2015 borgstelling ikv EMDEKA.pdf
- gunstig visum.pdf
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Bouwen, Milieu en Wonen
29 2016_GR_00140 bouwdossier 2015/00784 - het bouwen van 

41 woongelegenheden (5 rijwoningen en 36 
gegroepeerde woningen ) - wijziging aan de 
rooilijn - Goedkeuren

29 - 2016_GR_00140 - bouwdossier 2015/00784 - het bouwen van 41 woongelegenheden (5 rijwoningen en 36 gegroepeerde woningen ) - wijziging aan de rooilijn - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van 
41 woongelegenheden (5 rijwoningen en 36 gegroepeerde woningen ) i.k.v. het sociaal 
vervangbouwproject ‘Wijk de Knock’. Het woonproject maakt deel uit van een totaalvisie op de wijk 
De Knock. Het projectgebied behelst 2 zones, de zone rond de vijver, die hoofdzakelijk bestaat uit 
appartementen en de zone aan het Kersouwpad, die uit rijwoningen bestaat.

In de eerste fase wordt de zone rond de vijver aangepakt, waarbij 33 woongelegenheden worden 
gesloopt en door 36 woongelegenheden worden vervangen. In de 2de fase worden de rijwoningen 
aan het Kersouwpad volledig herbekeken.

De aanvraag betreft een herindeling van het openbaar domein met wijziging aan de rooilijn. De 
bouwaanvraag wordt vergund door het College van Burgemeester en schepenen, het rooilijnplan 
moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het studiebureau Cnockaert heeft, in opdracht van de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
het rooilijnplan voor de eerste fase van het sociaal vervangbouwproject ‘Wijk de Knock’ opgemaakt. 
Op het plan is de wijziging van de bestaande rooilijn aangeduid.

In de eerste fase wordt de zone rond de vijver aangepakt, waarbij 33 woongelegenheden worden 
gesloopt en door 36 woongelegenheden worden vervangen. In de 2de fase worden de rijwoningen 
aan het Kersouwpad volledig herbekeken.

De aanvraag betreft een herindeling van het openbaar domein met wijziging aan de rooilijn. Het 
voorontwerp van de omgevingswerken is bij de aanvraag gevoegd, de bouwaanvraag voor het 
bouwen van de infrastructuur zal afzonderlijk ingediend worden.

Bouwplaats: 

De plaats van de aanvraag is het bestaande sociaal woonproject Kersouwpad gelegen in de 
Burgemeester Thiersstraat, het Kersouwpad, de Egelantierstraat, de Daliastraat en de Spijkerstraat te 
Bissegem. Momenteel bestaat de sociale woonsite uit 4 appartementsblokken met telkens 6 
woongelegenheden, gebouwd ±1975, gelegen rondom een oude visvijver.

Omgeving:

De omgeving is een randstedelijke omgeving die gekenmerkt wordt door sociale woningbouw, 
hoofdzakelijk huurwoningen.Deze omgeving sluit aan met het centrum van de deelgemeente 
Bissegem en bevindt zich ten noorden van de spoorlijn van Kortrijk naar Poperinge.
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De bestaande woonwijk is vnl. opgebouwd uit bouwblokken van 4 tot 6 aaneengesloten woningen, 
met 1 tot 3 bouwlagen en afgewerkt met hellende of platte daken, al dan niet gekoppeld door 
garagevolumes. In het midden van de woonwijk bevindt zich een bestaande groenzone met visvijver.

Historiek:

Het College van Burgemeester en Schepenen is in zitting van 09.02.2015 principieel akkoord gegaan 
met het vervangbouwproject, wijk De Knock (2015_CBS_00364). Het project werd in een aantal 
vergaderingen met de stadsdiensten besproken. Het ontwerp omvat de globale herinrichting van het 
bestaande openbaar domein: het openbaar domein, de wegen en open ruimte zal heringericht 
worden. De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij heeft hiervoor het studiebureau Cnockaert 
Architecture aangesteld, dat in nauw overleg met de stad het project zal realiseren.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

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

Ligging volgens plannen van aanleg:

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

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

Openbaar onderzoek:
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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 11.01.2016 tot 09.02.2016. Er werden 2 
bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend. De 2 bezwaarschriften werden ingediend binnen de 
gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de bouwaanvraag de 
bezwaarschriften ongegrond verklaard.

Adviezen:

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 22.02.2016 en referentie 2016-0686 is 
gunstig met voorwaarden. Het ontwerp van de omgevingsaanleg is onvoldoende uitgewerkt en 
wordt niet beoordeeld binnen deze vergunningsaanvraag. Er moet een afzonderlijke aanvraag voor 
de omgevingsaanleg worden ingediend met een verdere detaillering in samenspraak met de 
betrokken stedelijke instanties. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 en referentie ST is gunstig. Het project 
betreft een herbouwproject waarbij het openbaar domein, de wegen en open ruimte zal heringericht 
worden. Er is afgesproken dat het huidige openbaar domein aan de bouwmaatschappij zou 
overgedragen worden, zodat zij de werken op dit domein kunnen uitvoeren. Na de werken zal het 
openbaar domein kosteloos terug aan de stad worden overgedragen. Hiervoor zal een overeenkomst 
met de stad worden overgemaakt. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 18.02.2016 en referentie 2016-0186 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Hulpverleningszone Fluvia met datum 27.01.2016 en referentie BVK/U1600044 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
Het projectgebied behelst 2 zones, de zone rond de vijver, die hoofdzakelijk bestaat uit 
appartementen en de zone aan het Kersouwpad, die uit rijwoningen bestaat.

Het vervangbouwproject zal globaal en grondig worden aangepakt:

 de woontypologieën zullen aangepast worden aan de hedendaagse normen en wachtlijsten,

 de woningen en tuinen worden compacter, 

 het openbaar domein, de wegen en open ruimte, zal heringericht worden.

De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij heeft hiervoor het studiebureau 
CnockaertArchitecture aangesteld, dat in nauw overleg met de stad het project zal 
realiseren. 

In de eerste fase wordt de zone rond de vijver aangepakt, waarbij 30 woongelegenheden 
worden gesloopt en door 36 woongelegenheden worden vervangen. In de 2de fase worden 
de rijwoningen aan het Kersouwpad volledig herbekeken. 
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De huidige bouwaanvraag bestaat uit 2 onderdelen, het vervangen van 3 rijwoningen door 5 
rijwoningen in de Spijkerstraat en het vervangen van 24 appartementen en 6 
bejaardenwoningen door 36 grondgebonden gestapelde woningen. De gestapelde woningen 
worden voorzien in 12 woonblokken, telkens met 3 woongelegenheden. In de bouwaanvraag 
is ook het rooien en bouwrijp maken van het perceel inbegrepen. Het voorontwerp van de 
omgevingswerken is bij de aanvraag gevoegd, de bouwaanvraag voor het bouwen van de 
infrastructuur zal afzonderlijk ingediend worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen is in het cbs van 09.02.2015 principieel 
akkoord gegaan met het vervangbouwproject, wijk De Knock. (2015_CBS_00364)

Inplanting:

De 36 woongelegenheden t.h.v de Daliastraat, Egelantierstraat, Kersouwpad en 
Burgemeester Thierstraat worden georganiseerd rond de centrale waterpartij, in een groen 
voetgangersgebied.

Openbaar domein:

Het woonproject betreft een herbouwproject waarbij het openbaar domein, de wegen en open 
ruimte heringericht zal worden. Er is afgesproken dat het huidige openbaar domein aan de 
bouwmaatschappij zou overgedragen worden, zodat zij de werken op dit domein kunnen uitvoeren. 
Na de werken zal het openbaar domein kosteloos terug aan de stad worden overgedragen. Het 
ontwerp van de omgevingsaanleg wordt niet beoordeeld binnen deze vergunningsaanvraag. Er zal 
een afzonderlijke aanvraag voor de omgevingsaanleg worden ingediend met een verdere detaillering 
in samenspraak met de betrokken stedelijke instanties.

groenvoorzieningen:

De gestapelde woningen palen aan de voorzijde aan de centrale gemeenschappelijke groenzone, aan de 
achterzijde aan een verharde verblijfsruimte, die zal opgeladen worden met allerlei recreatieve functies.

De bestaande groenzone zal opnieuw ingericht worden, dit zal deel uitmaken van het 
bouwdossier voor de wegenis en openbaar domein.

De waterbuffering:

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

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

Iedere woning zal beschikken over een eigen private staanplaats. In de eerste fase worden 
54 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 36 private staanplaatsen en 18 
bezoekersparkeerplaatsen. Iedere woning beschikt over voldoende ruimte voor 
fietsenstalling. Het parkeren wordt voorzien in een vijftal parkeerhaventjes, aan de 
buitenrand van het woonproject, zodat de groenzone autovrij blijft. De aanvraag voldoet 
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ruimschoots aan de 1,33 normering, zoals voorzien in de algemeen stedenbouwkundige 
verordening.

Algemene conclusie:

Het voorliggend ontwerp is op deze locatie aanvaardbaar:

- Het project beoogt verschillende woontypologiën, gestapelde woningen en rijwoningen. De 
bestaande appartementen worden vervangen door 36 grondgebonden gestapelde woningen. 

- het ontwerp sluit aan met de bestaande residentiële omgeving 

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

 

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.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Punt 1
Inzake het stratentracé
- de nieuwe rooilijn goed te keuren van het nieuw aan te leggen openbaar domein t.h.v de 
Daliastraat, Egelantierstraat, Kersouwpad en Burgemeester Thierstraat, zoals voorgesteld op het 
inplantingsplan en plan wegen-, riolerings- en omgevingswerken, opgemaakt door het studiebureau 
Cnockaert;

Punt 2
- De aanvrager de verplichting op te leggen:
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Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 22.02.2016 en referentie 2016-0686 
stipt na te leven. Er moet een afzonderlijke aanvraag voor de omgevingsaanleg worden ingediend 
met een verdere detaillering in samenspraak met de betrokken stedelijke instanties.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 en referentie ST stipt na te leven. Het 
advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 en referentie ST is gunstig. Het project 
betreft een herbouwproject waarbij het openbaar domein, de wegen en open ruimte zal heringericht 
worden. Er is afgesproken dat het huidige openbaar domein aan de bouwmaatschappij zou 
overgedragen worden, zodat de werken op dit domein kunnen uitgevoerd worden. Na de werken zal 
het openbaar domein kosteloos terug aan de stad worden overgedragen. Hiervoor zal een 
overeenkomst met de stad worden overgemaakt

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 18.02.2016 en referentie 2016-0186 
stipt na te leven.

Het advies van Hulpverleningszone Fluvia met datum 27.01.2016 en referentie BVK/U1600044 stipt 
na te leven.

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) bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar 
op de website via http://www.gaselwest.be)

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

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

Bijlagen
- BA_1_BLOK1-12_I_N_2_Inplanting met infrastructuur ter referentie.pdf
- BA_1_BLOK1-12_I_N_1_aanduiding nieuwe rooilijn.pdf
- advies BOD.pdf
- advies C&amp;R.pdf
- advies Fluvia.pdf
- advies POD.pdf

Planning en Openbaar Domein
30 2016_GR_00131 LAR-zuid - Overeenkomst tussen de stad 

Kortrijk en Global Development Solutions 
bvba met betrekking tot het verlenen van 
bouwrecht op een gedeelte van de 

http://www.gaselwest.be/
http://www.gaselwest.be/
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transportzone van LAR-zuid - Goedkeuren
30 - 2016_GR_00131 - LAR-zuid - Overeenkomst tussen de stad Kortrijk en Global Development Solutions bvba met betrekking tot het verlenen van bouwrecht op een gedeelte van de transportzone van LAR-zuid - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
Voor de realisatie van de transportzone LAR-zuid zijn de tracés van een aantal buurt- en voetwegen 
afgeschaft of aangepast. Het gedeelte van buurtweg nr. 3 op LAR-zuid dat is afgeschaft, is eigendom 
van de stad Kortrijk. Over de overdracht van de wegzate naar de ontwikkelaar van LAR-zuid is op 29 
juni 2015 een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de ontwikkelaar. Die overeenkomst regelt 
de overdracht van de gronden. De nieuwe overeenkomst die voorligt, voorziet in het verlenen van 
een tijdelijk bouwrecht op de betrokken gronden in afwachting van de definitieve overdracht ervan. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de realisatie van de transportzone LAR-zuid zijn de tracés van een aantal buurt- en voetwegen 
afgeschaft of aangepast. Het gedeelte van buurtweg nr. 3 op LAR-zuid dat is afgeschaft, is eigendom 
van de stad Kortrijk. Over de overdracht van de wegzate naar de ontwikkelaar van LAR-zuid is op 29 
juni 2015 een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de ontwikkelaar. Die overeenkomst regelt 
de overdracht van de gronden. De nieuwe overeenkomst die voorligt, voorziet in het verlenen van 
een tijdelijk bouwrecht op de betrokken gronden in afwachting van de definitieve overdracht ervan. 

Argumentatie
De besluitvorming over de aanpassingen aan het buurt- en voetwegennetwerk is afgerond. De 
aanpassingen aan dat netwerk gaan gepaard met een aantal grondoverdrachten tussen de stad 
Kortrijk en de ontwikkelaar van LAR-zuid - Global Development Solutions bvba. Over die 
grondoverdrachten en het flankerend beleid is op 29 juni 2015 een overeenkomst afgesloten tussen 
de beide partijen. 

Die overeenkomst voorziet onder meer in de overdracht van het inmiddels afgeschafte deel van 
'chemin no. 3' van de stad naar de ontwikkelaar. Alle modaliteiten hierover liggen vast in de 
overeenkomst. De eigenlijke overdracht moet nog gebeuren en is in voorbereiding. 

Om de realisatie van de transportzone LAR-zuid niet te vertragen en omdat alle stedenbouwkundige 
vergunningen inmiddels zijn verleend, wordt een aanvullende overeenkomst afgesloten tussen de 
stad en de ontwikkelaar waarbij in afwachting van de definitieve overdracht een tijdelijk bouwrecht 
wordt verleend op de betrokken gronden. Daarnaast wordt hiermee de operationalisering van het 
Groenfonds indirect versneld.

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

Besluit
Punt 1
de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en Global Development Solutions bvba met betrekking tot 
het verlenen van bouwrecht op een gedeelte van de transportzone 'LAR-zuid' goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- 20160419 - ontwerpovereenkomst bouwrecht.pdf
- 20150518 - aangevuld plan met sentiers 52 en 62.pdf



90/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



91/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



92/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



93/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



94/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



95/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



96/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



97/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
31 2016_GR_00117 Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte 

uitbreiding bebouwde kom Kortrijk in de St. 
Katharinastraat - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

31 - 2016_GR_00117 - Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte uitbreiding bebouwde kom Kortrijk in de St. Katharinastraat - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Hierbij ligt het voorstel voor tot een beperkte uitbreiding van de bebouwde kom Kortrijk in de St. 
Katharinastraat te Heule ter hoogte van de kruispunt Grysperre (St. Katharinastraat – Mellestraat).

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van een bewonerspetitie van het buurtcomité Grysperre over te hoge snelheden in 
hun straatdeel (tussen Grysperrestraat en rotonde) waar momenteel een maximum snelheid van 
70km/u toegelaten is, stellen wij voor om de bebouwde kom iets uit te breiden zodat ook in dit 
straatdeel maximum 50km/u mag gereden worden.

Argumentatie
De huidige grens van de globale bebouwde kom Kortrijk in de St. Katharinastraat ter hoogte van de 
rotonde Grysperre stemt niet meer overeen met de reële bebouwing daar. De nieuwste woningen 
bevinden zich in de zone 70, buiten de bebouwde kom. De bewoners klagen over te hoge snelheden 
ter hoogte van hun woning. 

In mei 2015 hielden we een meting in de zone 70 t.h.v. de eerste bebouwing in de Sint 
Katharinastraat nabij de rotonde. Er werden 4199 voertuigen per dag geregistreerd. 9% reed sneller 
dan de toegelaten 70km/u en 75% reed sneller dan 50km/u.  

Wij stellen voor om de bebouwde kom Kortrijk (Heule) uit te breiden met 200m en , gezien de hoge 
snelheden, deze nieuwe grens ook duidelijk aan te geven door “50” op de grond te markeren en 
waarschuwingsmarkering aan te brengen. 

We evalueren deze maatregel na een zestal maanden met een nieuwe meting. 

Deze problematiek werd behandeld in de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 16.02.2016, pt. 
8.

 

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;
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- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met de beperkte uitbreiding bebouwde kom Kortrijk in de St. 
Katharinastraat als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de St. Katharinastraat wordt de bebouwde kom Kortrijk (Heule) 200m uitgebreid. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht :

- Door het verplaatsen van de borden F1 en F3 over een afstand van 200m (tot net voorbij de 
Grysperrestraat, komende van Sente)

- Door het verwijderen van de borden C43 “70” in de St. Katharinastraat, tussen de Grysperrestraat 
en de rotonde.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.
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Bijlagen
- 160216 (verslag VC).docx

32 2016_GR_00118 Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte 
uitbreiding zone 30 zijarm Tarwelaan (nrs 
43-53). - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

32 - 2016_GR_00118 - Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte uitbreiding zone 30 zijarm Tarwelaan (nrs 43-53). - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Hierbij ligt het voorstel voor om in de zijarm van de Tarwelaan (nrs 43 tot 53) zone 30 in te 
voeren naar analogie met de andere zijstraten van de Tarwelaan.

Beschrijving
Aanleiding en context
Een gezin uit de zijarm Tarwelaan vraagt om zone 30 in te voeren in hun straatdeel ter hoogte van de 
vier studentenblokken (nrs 43 tot 53).

Argumentatie
Alle zijstraten van de Tarwelaan zijn verblijfsgebied en zone 30. Destijds werd de zijarm Tarwelaan 
niet meegenomen bij de invoering van zone 30. Dit is wellicht te wijten aan de straatnaam want de 
Tarwelaan is geen verblijfsgebied maar gebiedsontsluitingsweg. 

Een gezin uit deze zijarm vraagt nu om ook in hun straatdeel zone 30 in te voeren. Zij wijzen op de 
aanwezigheid van vier studentenblokken, de vele fietsers en voetgangers en de ontbrekende 
voetpaden. 

Gezien de zijarm in feite ook verblijfsgebied is, stellen we voor om op de vraag in te gaan en de 
bewoners in te lichten met een brief.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

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

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
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besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met de beperkte uitbreiding zone 30 zijarm Tarwelaan (nrs 43-
53) als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de zijarm Tarwelaan (nrs 43-53) wordt een zone 30 ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden F4a en F4b in de zijarm Tarwelaan (ter hoogte van de Maandagweg en ter hoogte van de 
Tarwelaan).

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister vanMobiliteiten een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

33 2016_GR_00135 Verbreding Beekstraat - Aanstelling 
ontwerper en goedkeuring ontwerp - 
Goedkeuren

33 - 2016_GR_00135 - Verbreding Beekstraat - Aanstelling ontwerper en goedkeuring ontwerp - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 29 februari 2016, een 
vergunning aan de bouwheer KaBuSok vzw. De aanvraag voorziet de herinrichting en verbreding van 
de wegenis in de Beekstraat in het kader van de ontsluiting voor de nieubouw van de school KaBuSok 
vzw. Aansluitend op de realisatie van deze ontsluitingsweg voorziet Stad Kortrijk om de aanwezige 
riolering in de Beekstraat ter hoogte van het bouwproject te optimaliseren, door het huidige 
gemengde rioleringsstelsel om te vormen naar een gescheiden rioleringsstelsel.  
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Voor de infrastructuurwerken die moeten uitgevoerd worden naar aanleiding van dit bouwproject 
werd door de bouwheer een ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning & Openbaar Domein de 
aanstelling van het studiebureau Cnockaert nv uit Wervik ter goedkeuring voor aan het college van 
Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Cnockaert nv uit Wervik maakte inmiddels een ontwerpdossier op in verband met 
de bij dit bouwproject horende infrastructuurwerken. Bij deze legt Planning & Openbaar Domein het 
ontwerpdossier samen met de wijze van gunnen ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen de 
bouwheer KaBuSok vzw en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in 
verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste 
infrastructuurwerken.
Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van het bouwproject en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

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

2) Het studiebureau Cnockaert NV diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de uitvoering van riolerings- en 
wegeniswerken met inbegrip van de aanleg van voetpaden, gepaard gaande met de verbreding van 
de openbare weg tot 6m.  De kosten worden volgens een overeengekomen verdeelsleutel ten 
laste gelegd van ofwel de stad Kortrijk ofwel van de bouwheer KaBuSok vzw.

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien binnen de heraanleg van de Beekstraat:

- opbraak wegenis; 
- aanleg gescheiden riolering;
- plaatsen en aansluiten waterontvangers; 
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen; 
- aanleggen van lijnvormige elementen; 
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden) en asfalt (rijweg).

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 187.664,49 € (incl. BTW) en wordt als volgt 
verdeeld door de Stad Kortrijk en de bouwheer KaBuSok vzw:

- ten laste van de bouwheer : 46.984,30 € (incl. BTW)
- ten laste van Stad Kortrijk : 140.680,19 € (incl. BTW)
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Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet van 15 
juni 2006 op de overheidsopdrachten.

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. 

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Wervik en voorgesteld door bouwheer 
KaBuSok vzw, in verband met "Wegverbreding van de Beekstraat" zoals ze vervat is in het bijzonder 
bestek nr. KR0146/LV (met bijhorende plannen) en waarbij wordt gekozen voor de openbare 
aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
- Bijzonder bestek KR0146 v2 dd 30-11-15.pdf
- plan 1 GP BT en  GP OT_V1_08-09-15_ontwerp.pdf
- plan 2 V1 LP_DWP_TD_V1_08-09-15_ontwerp.pdf
- Raming KR0146 v2 dd 30-11-15.pdf
- getekende overeenkomst.pdf
- bouwvergunning.pdf
- eenzijdige verbintenis.pdf

34 2016_GR_00134 VK bedrijventerrein Emdeka - Aanstelling 
ontwerper en goedkeuren ontwerp  - 
Goedkeuren

34 - 2016_GR_00134 - VK bedrijventerrein Emdeka - Aanstelling ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
De Bestendige Deputatie verleende op 7 april 2016 een vergunning aan de verkavelaar CVBA Leiedal. 
De aanvraag voorziet een industriële verkaveling van de gronden in  8 kavels voor kleine en 
middelgrote industriële bedrijven met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.  Bij de ontwikkeling 
van dit bedrijventerrein wordt ten zuiden op privaat terrein ook een garageweg aangelegd voor de 
bewoners van de Bellegemsestraat. Voor de infrastructuurwerken werd door de verkavelaar, een 
ontwerper aangesteld. Hierbij legt Planning & Openbaar Domein de aanstelling van het studiebureau 
Antea group uit Gent ter goedkeuring voor aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Antea Group uit Gent maakte inmiddels een ontwerpdossier op in verband met de 
bij deze verkaveling horende infrastructuurwerken, inclusief de aanleg van de garageweg. Bij deze 
legt Planning & Openbaar Domein het ontwerpdossier samen met de wijze van gunnen ter 
goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
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De Bestendige Deputatie verleende op 7 april 2016 een vergunning aan de verkavelaar CVBA Leiedal. 
De aanvraag voorziet de verkaveling van de gronden in 8 kavels voor kleine en middelgrote 
industriële bedrijven  met aanleg van nieuwe wegenis en riolering. Gelijktijdig met deze werken 
wordt ten zuiden van het bedrijventerrein een garageweg aangelegd.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen de 
verkavelaar CVBA Leiedal en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in 
verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste 
infrastructuurwerken.

Punt 1.1 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.

 

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar om studiebureau Antea Group uit Gent aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Antea group diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor deze verkaveling. Het betreft de aanleg van de infrastructuurwerken 
(wegenis, riolering, voetpaden, groenaanleg, infiltratie-buffervoorziening)  die bij dit bouwproject 
horen.  

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

- uitvoeren saneringproject voormalige site Emdeka (ontgraving) - voorbereidende werken tot 
aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling - voorbereidende werken tot aanleggen van de 
garageweg - affrezen bestaande wegenis Manpadstraat en heraanleggen; - aanleg gescheiden 
riolering; - aanleg van infiltratie/buffervoorziening voor regenwater; - plaatsen en aansluiten 
waterontvangers; - het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken; - 
aanleggen van funderingen; - aanleggen van lijnvormige elementen; - plaatsing keerelementen; - 
aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden Manpadstraat), asfalt (rijweg 
Manpadstraat + garageweg) en cementbeton (rijweg); - aanleg van groen; - groenonderhoud tijdens 
waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 1.042.496,70 € (incl. BTW). Deze kosten zijn 
ten laste van de verkavelaar.  

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet op 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Regelgeving bevoegdheid
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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
Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Antea Group uit Gent en voorgesteld door verkavelaar 
CVBA Leiedal, in verband met "Project infrastructuurwerken op het bedrijventerrein Emdeka te 
Bellegem zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. 226.434 met bijhorende plannen en waarbij 
wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
- overeenkomst.doc
- 226434_AB_20160405-GP beplantingsplan.pdf
- 226434_AB_20160405-GP bt+lon.pdf
- 226434_AB_20160405-GP rio.pdf
- 226434_AB_20160405-GP weg.pdf
- 226434_AB_20160405-LP.pdf
- 226434_AB_20160405-TDP.pdf
- 20160407 - bouwvergunning infrastructuurwerken Emdeka.pdf
- Kostenraming  dd 07042016.pdf
- 226434  inschrijvingsbiljet Emdeka.pdf

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
35 2016_GR_00103 Intercommunale Leiedal - Verslag en 

toelichting
35 - 2016_GR_00103 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 24 mei 2016 stelt Leiedal het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2015 voor. 
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 24 mei 2016 stelt Leiedal het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2015 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 27 mei 2014. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
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Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Koen Byttebier in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.

Bijlagen
- 20160329 - Ontwerp Jaarverslag 2015.pdf
- 20160329 - Ontwerp Jaarrekening 2015.pdf
- 20160411 Leiedal Boekjaar 2015 - Verslag Commissaris-revisor.pdf

Bert Herrewyn

JC Tranzit
36 2016_GR_00133 Jeugdinfra - Afsluiten huurcontract, 

ingebruikgeving werkingspand vzw AjKo en 
aanpassen samenwerkingsovereenkomst 
vzw AjKo - Goedkeuren

36 - 2016_GR_00133 - Jeugdinfra - Afsluiten huurcontract, ingebruikgeving werkingspand vzw AjKo en aanpassen samenwerkingsovereenkomst vzw AjKo - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jelle Stragier

Beknopte samenvatting
Deze nota beslist over het afsluiten van het huurcontract voor het pand gelegen in Veldstraat 158 om 
als werkingsgebouw in gebruik te geven aan vzw AjKo. Door de ingebruikgeving moet de 
samenwerkingsovereenkomst aangepast worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het Plan Nieuw Kortrijk neemt het college onder hoofdstuk 2 het engagement om 
jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te 
ondersteunen bij de uitbouw van hun werking. Daarnaast zetten ze zich ook in om ruimte te voorzien 
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Onder hoofdstuk 3 engageert het bestuur zich om een 
totaalplan armoedebestrijding op te stellen waar 'vrije tijd voor iedereen' een onderdeel van uit 
maakt.
Op het schepencollege van 29/02/2016 werd reeds de principiële beslissing genomen om de werking 
van vzw AjKo in het pand, Veldstraat 158 te Kortrijk onder te brengen.
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Argumentatie
Vzw AjKo, gestart op 1 juli 2014, is een stedelijke vzw met een specifieke opdracht rond 
vrijetijdswerking voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ze is betoelaagd via een 
samenwerkingsovereenkomst met de stad om te voorzien in werkingsmiddelen. Door de groeiende 
nood aan ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare jongeren werd er van bij de start gezocht naar een 
geschikte locatie. Sinds 1 januari 2015 wordt een ontmoetingslocatie gebruikt op de Veemarkt 
(eigenaar: OCMW Kortrijk). Dit pand is door de snel groeiende werking echter te klein geworden.

Ondertussen werd er gezocht naar een geschikt pand om deze werkingen verder te kunnen 
ontplooien. Door de verhuis van vzw Bolwerk uit het pand in de Veldstraat 158 (Café Congo), biedt er 
zich een opportuniteit aan.
Het pand is uitstekend gelegen en biedt qua grootte voldoende mogelijkheden om de werkingen 
verder te laten groeien. Naast de vaste ontmoetingsmomenten in de instuifruimte, zullen ook de 
werkingen van Jenga en de meisjeswerking er hun vaste uitvalsbasis hebben. Daarnaast zullen de 
andere deelwerkingen er ook regelmatig gebruik van maken en kunnen de verschillende projecten 
van AjKo hier ook verder gezet worden.
Samen met Directie Bedrijfsvoering werd nagegaan of er in de nauwe omgeving een geschikt pand in 
eigendom van de stad beschikbaar is. Enkel het groeningeheem dat in de buurt ligt kwam eventueel 
in aanmerking. De ruimte die in dit gebouw beschikbaar was voldoet echter niet aan de behoeften 
van een laagdrempelige open instuifruimte met voldoende bijhorende werkingslokalen. Deze 
vaststelling werd door de Directie Bedrijfsvoering gevolgd waarna er consensus was over de keuze 
voor een huurpand.

Na overleg met de verhuurder, brouwerij Vanderghinste, werd de huurprijs per maand vastgesteld 
op € 950. Er wordt overeengekomen dat er geen minimumafname vastgelegd wordt. De dranken 
voor de instuif moeten via de brouwerij afgenomen worden, hiervoor stelt de verhuurder 
rechtstreeks met vzw AjKo een overeenkomst op. De brouwerij staat zeer positief tegenover de vzw 
AjKo en wil hen ook de kans geven om de vooropgestelde werking verder te ontwikkelen.

De energiekost schatten we, volgens het verbruik van vorige huurder vzw Bolwerk, in op zo’n € 2.500 
per jaar.
Binnen het beschikbare budget van jeugd kan deze vraag van vzw AjKo ondersteund worden.

Vzw AjKo zal zelf instaan voor alle kosten voor klein herstel en het afsluiten van de brandverzekering 
voor inboedel.

De voorgestelde huurovereenkomst werd na screening door Team Juridische zaken aangepast door 
de verhuurder, de finale huurovereenkomst werd goedgekeurd door hetzelfde Team.

Er werd een schatter aangesteld door de stad om de maximale huurprijs vast te stellen. Gezien de 
afgesproken huurprijs onder de geschatte waarde ligt kunnen we dit verslag als positief aannemen.

Er werd een plaatsbezoek gedaan met Directie Bedrijfsvoering, teams Exploitatie & Servicepunt. Het 
pand bevindt zich in een goede staat en er zijn geen directe kosten te verwachten. Er wordt wel 
gevraagd aan de verhuurder om de elektriciteit nog eens na te zien en een nieuw positief 
keuringsverslag te bezorgen. De verhuurder stemt hiermee in.

In de samenwerkingsovereenkomst met vzw AjKo, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 
13-10-2014, is in artikels 7 en 8 opgenomen welke ruimtes door de stad aan de vzw ter beschikking 
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worden gesteld en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Onlangs namen de medewerkers van 
vzw AjKo wegens plaatsgebrek een andere bureauruimte in gebruik binnen het stadhuis. Het pand in 
de Veldstraat wordt nieuw in gebruik gegeven aan de vzw. Beide zaken zorgen ervoor dat de 
samenwerkingsovereenkomst hernieuwd moet worden. Enkel artikels 7 en 8 werden aangepast, de 
inhoudelijke opdracht blijft dezelfde.
De aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt op de volgende Algemene Vergadering van vzw 
AjKo voorgelegd ter goedkeuring. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Huur vanaf 16/05/2016: € 7.125,00 (950 x 7,5)
Huurlasten vanaf 16/05/2016: € 1.500,00 (200 x 7,5)
Premie afstand van verhaal brandverzekering: € 607,00 
Huurwaarborg, eenmalig en terug te vorderen bij het stopzetten van de huurovereenkomst: € 
2.850,00. Dit wordt geboekt op een wachtrekening buiten de budgettaire boekhouding.

Advies
Ann Desauw
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig advies

Tatiana Simoens
Gunstig advies

Frank Mahieu
Gunstig advies

Christophe Dardenne
Automatisch ingetrokken

Besluit
Punt 1
De huurovereenkomst voor het pand, gelegen in de Veldstraat 158 te Kortrijk, af te sluiten met NV 
Brouwerij Omer Vander Ghinste, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
Het pand in gebruik te geven aan vzw AjKo om hun werking verder uit te bouwen.

Punt 3
De aangepaste samenwerkingsovereenkomst met vzw AjKo goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
- Aangepaste samenwerkingsovereenkomst Stad Kortrijk - vzw AjKo
- Huurcontract Veldstraat 158
- Schattingsverslag
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An Vandersteene

Musea en Erfgoed
37 2016_GR_00100 Straatnaamgeving - Polydoor Benootstraat - 

Goedkeuren
37 - 2016_GR_00100 - Straatnaamgeving - Polydoor Benootstraat - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor een nieuw aan te leggen straat als zijstraat van de Cornelusweg (Marke) moet een naam 
gekozen worden. De straatnaamcommissie stelt de naam 'Polydoor Benootstraat' voor. De 
gemeenteraad dient eerst een principiële goedkeuring te geven. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat in Marke, als zijstraat van de Cornelusweg, moet een naam 
gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 7 december 2015. De 
commissie stelt voor: 'Polydoor Benootstraat'. De Markse ondernemer Polydoor Benoot speelde een 
rol bij diverse industriële ontwikkelingen in de regio, met name de dakpannennijverheid, de 
machinebouw voor vlas en textiel en het opwekken van elektrische stroom.

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

We verwijzen hierbij naar:

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

- het gemeentedecreet.

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

Besluit
Punt 1
Principieel, de nieuwe straat als zijstraat van de Cornelusweg in Marke, de naam te geven: Polydoor 
Benootstraat.

 

 

Bijlagen
- Verslag commissie
- Polydoor Benootstraat.doc
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Communicatie en Recht
38 2016_GR_00116 De regio onder de scanner - 

samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
38 - 2016_GR_00116 - De regio onder de scanner - samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Peter Van Ammel

Beknopte samenvatting
-          Het project De regio onder de scanner wil digitalisering van archiefstukken voor lokale besturen 
goedkoper en sneller maken om zo de interne processen en externe dienstverlening te verbeteren.

-          Door het intergemeentelijk benutten van scaninfrastructuur en de gecoördineerde uitvoering van 
digitaliseringswerk kan de kostprijs voor digitalisering van administratief archief en erfgoeddocumenten voor 
de lokale besturen met meer dan 90% gereduceerd worden.  Er werd gekozen voor een model waarin de stad 
Kortrijk een scanner aankoopt, deze ter beschikking stelt van de partners, en waar de partners bijdragen in alle 
verwante kosten. Indien de aanpak positief wordt geëvalueerd kan de samenwerking in nieuwe projecten 
verder gezet worden.
De stad Kortrijk koopt de scanner aan, voert het scanwerk uit voor zichzelf en voor de partnerinstellingen 
(Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Menen, Waregem, Wervik en Wevelgem) en ziet in de eerste 2,06 jaar alle 
verwante operationele kosten (onderhoud scanner, bijhorende IT, extra personeelskost, electriciteit, 
verwarming...) gedeeld met alle partners. (52% partners, 48% Kortrijk). Daarna is de stad Kortrijk enige 
eigenaar van de scanner. 
Kortrijk coördineert daarbij medewerkers in een tewerkstellingsproject (Leerwerknemers via het OCMW). De 
hoeveelheid scanwerk bepaalt hierin de bijdrage van de partners. Dit betekent concreet dat op het vlak van 
hardware, software, installatie, opleiding en onderhoudscontract de stad de kostprijs voor de scanner ziet 
dalen. Daarnaast dragen de partnerinstellingen ook rechtstreeks bij in de loonkost en alle opgelijste 
overheadkosten die met de uitvoering te liëren zijn. Na 2,06 jaar zijn de gesignaleerde noden vanuit de stad en 
regio verwerkt en kan de scanner ofwel louter voor Kortrijks gebruik behouden worden, of kan het project 
worden verdergezet.

De partners in dit project zijn:

Gemeentebestuur Avelgem, Gemeentebestuur Deerlijk, Stad Harelbeke, Stad Kortrijk, Stad Menen, 
Stad Waregem, Stad Wervik, Gemeentebestuur Wevelgem.

 

-          Na een onderzoek in 2014, en de verdere uitwerking van de projectdetails in 2015, kan het project De 
regio onder de scanner in het voorjaar 2016 een start nemen. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de partners opgesteld. Deze wordt aan alle betrokken partners voorgelegd, na eerder principiële 
goedkeuringen in 2014 en 2015. 

 -          Elke partner wordt gevraagd:

- De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen;
- Een (archief)medewerker aan te duiden als deelnemer aan het projectoverleg;
-  Het budget in 2016 beschikbaar te maken[1];
-  Zuidwest van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

[1] Lokale besturen hebben in de meeste gevallen ook al een budget ingeschreven.

http://edecision.kortrijk.net/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
http://edecision.kortrijk.net/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftnref1
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Beschrijving
Aanleiding en context
Archiefcollecties digitaliseren biedt lokale besturen diverse voordelen, maar kent doorgaans een hoog 
kostenplaatje bij uitbesteding aan gespecialiseerde firma’s. Op vraag van stadsarchief Kortrijk en Waregem 
namen Overleg Cultuur en Leiedal het initiatief om een dossier op te starten voor de groepsaankoop van een 
bookscanner binnen de regio. Het onderzoek in dit dossier is mede mogelijk door het Europees Interreg project 
‘Opening Up’. Na een bevraging van Leiedal (cultuurbeleidscoördinatoren, erfgoedwerkers en archivarissen 
werden aangesproken) is het duidelijk dat er in de regio een duidelijke wens is tot digitalisering van de 
statische archieven (o.a. bevolkingsregisters, bouwplannen…) en semi-dynamische archieven (archief van de 
stadsadministratie). Met een business case onderzochten Opening Up (Leiedal) en zuidwest de mo-gelijkheden 
tot intergemeentelijke samenwerking op dit vlak. Op basis van deze modellering, start in 2016 een concreet 
project waarin de aankoop van een profes-sionele A1-boekscanner voor de streek centraal staat. 

-          kwaliteit in dienstverlening - digitalisering versnelt de interne en externe dienstverlening 
binnen het lokaal bestuur; is positief voor de bewaring van de archiefstukken en leidt tot een 
efficiënter archiefbeheer.

-          sneller - de prioritaire noden, opgelijst voor de komende vier jaar, kunnen in twee jaar 
verwerkt worden. Na het tweede jaar blijft de scanner beschikbaar voor partners en mogelijke 
nieuwe noden. 

-          goedkoper - in vergelijking met uitbesteding worden de kosten voor digitalise-ring met meer 
dan 90% gereduceerd. Waar de aankoop van een scanner voor één bestuur te duur is, wordt dit door 
intergemeentelijke samenwerking nu wel een optie.

-          lokaal - het scanwerk zal op één centrale locatie gebeuren, en dit door leer-werknemers. 

-          duurzamer - ook voor de duurzame opslag van bestanden, bestaan valabele en goedkopere 
oplossingen. Zo ontlasten we live storage en vermijden we het gebruik van externe harde schijven.

-          open - het online beschikbaar maken van culturele data bevordert het ge-bruik, hergebruik en de 
uitwisseling van gegevens waar de sector en de eindgebruiker baat bij heeft. Kwaliteitsvolle digitale data is 
bovendien een eerste cruciale stap richting Linked Open Data.

 

Timing

wat wie wanneer

Uitbouw business case

Bevraging en   intekenen 
partners

Lokale archieven 2013-2014

Uitwerken case Leiedal en zuidwest 2013-2014

Principiële   beslissingen en 
opname budget in begroting

CBS partners 10/2014 (laatste)

Projectuitbouw
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Keuze voor scannertype Stad Kortrijk 17/3/2015

Principiële   beslissing 
deelname zuidwest in 
financiering en coördinatie

RvB zuidwest 13/5/2015

Bespreking elementen   in SWO 
met partners

Medewerkers partners Najaar 2015

goedkeuring SWO CBS & GR   partners

RvB zuidwest

maart 2016

Projectstart Start Kortrijk koopt   scanner 
aan

Start projectoverleg,   opzet 
workflow en timing

Start scannen

voorjaar 2016

looptijd  April/mei 2016 –   april/mei 
2019

 

Argumentatie
Een archiefcollectie of erfgoedbibliotheek leeft en is dynamisch. Ze groeit, ze wordt geconsulteerd, ze 
beweegt,.. Om dit papieren erfgoed nog beter te ontsluiten is digitalisering een belangrijke tool, een 
opportuniteit en in vele gevallen onvermijdelijk. Digitalisering laat immers toe je documenten: 

-          beter te bewaren (je gaat verder kwaliteitsverlies tegen en je beschermt het origineel); 

-          eenvoudiger, kwaliteitsvoller en sneller beschikbaar te maken voor intern gebruik binnen de 
gemeentelijke diensten en voor raadpleging door externen; 

-          verder actief te beheren (plaats besparend in selectieproces); 

-          breed te ontsluiten via bestaande digitale erfgoedbanken. 

Op vandaag blijft digitalisering een erg dure, arbeidsintensieve en weinig evidente zaak voor lokale besturen. 
De uitbestedingsfacturen zijn aanzienlijk.

Een centraal scanatelier met een A1-scanner

-          Na de verkenning van diverse samenwerkingsmodellen en de oplijsting van de diverse lokale noden stelt 
het project voor in één A1-scanner te voorzien. De oefening leert dat een duurdere grotere scanner, in A0-
formaat, niet strookt met de noden en dat voor courante A0-noden, zoals plannen, diverse gemeentes over 
doorvoerscanners beschikken.

-          Deze scanner zal worden aangekocht door stad Kortrijk, de instelling met de grootste noden en met heel 
wat ervaring in digitaliseringprojecten waarbij telkens leerwerknemers worden ingezet. De stad Kortrijk wordt 
eigenaar van de scanner maar stelt het apparaat ter beschikking van partners en zal de opgelijste noden met de 
hulp van leerwerknemers verwerken.



130/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Duidelijke financiële afspraken

-          Op basis van de gekarteerde noden werd voor elke partner berekend hoeveel fulltime weken scanwerk 
er voor elk archief nodig zijn. De hoeveelheid scanwerk en de becijferde verwerkingstijd bepaalt hierin de 
concrete bijdrage van elk van de partners. 

-          Dit betekent concreet dat op het vlak van hardware, software, installatie, opleiding en 
onderhoudscontract, alle kosten door alle partners mee worden gedragen. Daarnaast dragen de gebruikers ook 
rechtsreeks bij in de loonkost en alle opgelijste overheadkosten die met de uitvoering te liëren zijn. Op die 
manier betekent deze samenwerking ook voor de stad Kortrijk een win-win waarin zij aan een lagere prijs een 
professioneel scanmodel kunnen verwerven, geen verpakkingshandelingen voor extern scannen dienen te 
voorzien en intern de bestaande competenties verder kunnen ontwikkelen.

-          Vanuit haar erfgoedwerking en haar ambities rond digitalisering van erfgoed investeert zuidwest 
rechtstreeks in het project. Daarnaast neemt zij als regionale speler de inhoudelijke coördinatie en opvolging 
op zich en stelt ze ook een bufferbudget van 10% ter beschikking. Tot slot fungeert zuidwest als financiële spil 
om zo de bijdragen te centraliseren en aan het scanatelier uit te betalen.

 

Opgelijste kosten

aard Type kostbedrag details # totaal

hardware, jaarlijkse 
afschrijving (termijn 5j)

 € 
10.549,93 

scanner + computer 
+ scherm

2,06  € 21.732,85 

software jaarlijks 
afschrijving (termijn 3j)

 € 1.518,40 scan en pdf software 2,06  € 3.127,91 

andere startkosten 
(eenmalig)

 € 2.507,18 personeel archief, IT 
stad kortrijk, 
calibratie

1  € 2.507,18 

installatie (eenmalig) € 1.327,81 Zeutschel 1  € 1.327,81 

eenmalig

opleiding € - zie installatie   € - 

 subtotaal    € 28.695,75 

jaarlijks servicecontract 
vanaf j2

 € 3.183,51 Zeutschel 1,06  € 3.374,52 

jaarlijks stroomverbruik € 115,00 545 kwh 2,06  € 236,90 

jaarlijks overhead (forfait) € 2.000,00 verlichting, 
verwarming, 
meubilair, kast, 
ruimte

2,06  € 4.120,00 

jaarlijks

jaarlijkse kost begeleiding ( 
276 uur)

 € 7.428,23 IT ondersteuning, 
begeleiding door 
archiefmedewerker

2,06  € 15.302,15 
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 subtotaal    € 23.033,57 

  totale kost     € 47.207,79 

Opslag master op jaarbasis € 0,16 Amazon Glacier   

jaarkost scanoperator € -    

weekkost scanoperator € -    

brutoloon begeleider € 
45.000,00 

   

uurprijs begeleider € 26,91    

referentie 
bedragen

werkweken in een jaar 44    

 

De partners in dit project zijn:

Gemeentebestuur Avelgem, Gemeentebestuur Deerlijk, Stad Harelbeke, Stad Kortrijk, Stad Menen, 
Stad Waregem, Stad Wervik, Gemeentebestuur Wevelgem.

 

 

Kostenverdeling over de deelnemers op basis van de doorlooptijd

Partner bladzijden doorlooptijd 0. Referentie 
bij uitbesteding

1a. businesscase ‘14 

zoals 
gecommuniceerd 
naar gemeentes 
op basis van 
eerste becijfering

1b. concreet 
projectvoorstel ‘16 

na keuze scanner en 
vervolledigen 
financieringsmodel 
met extra 
parameters, met 
deelname zuidwest 
& gemeente 
Avelgem

Avelgem  52.720  5,29  51.887,22 - € 2.467,57

Deerlijk  68.190  4,55  44.111,76 € 1.785,41 € 2.119,99

Harelbeke  81.216  5,35  68.734,78 € 2.101,17 € 2.540,11

Kortrijk  384.341  5,45  537.810,88 € 17.067,52  € 20.109,17

Menen  166.125  43,12  94.996,21 € 4.349,62  € 5.164,73

Waregem  53.532  11,08  46.124,23 € 1.827,09  € 2.169,48

Wervik  165.388  4,65  157.070,58 € 4.330,32  € 5.141,82
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Wevelgem  80.250  11,03  57.250,42 € 2.101,17 € 2.494,93

zuidwest     € 5.000,00

totaal  90,51 1.057.986,09 € 33.600,35 € 47.207,79

 

Opslag van de bestanden

De samenwerking beslaat enkel de digitalisering an sich. Zoals vermeld blijven partners volop 
verantwoordelijk voor het beheer, de opslag en de archiefbeschrijving. 

Samenwerkingsovereenkomst

Na een onderzoek in 2014, en de verdere uitwerking van de projectdetails in 2015, kan het project De regio 
onder de scanner in het voorjaar 2016 een start nemen. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst tussen 
de partners opgesteld. Deze wordt aan alle betrokken partners voorgelegd, na eerder principiële 
goedkeuringen in 2014 en 2015. 

Elke partner wordt gevraagd:

- De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen; 
- Een (archief)medewerker aan te duiden als deelnemer aan het projectoverleg; 
-  Het budget in 2016 beschikbaar te maken[1]; 
-  Zuidwest van deze beslissingen op de hoogte te brengen.

[1] Lokale besturen hebben in de meeste gevallen ook al een budget ingeschreven.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Visum is reeds verleend. Zie nota 2016_CBS_00162

Budgetsleutel IE-12 CBS-GBB 241000 0113-00 voor het bedrag van 54.674,02€ incl BTW

Budgetsleutel 2016 0113-00 6142300:  2.356,32 € incl BTW

Budgetsleutel 2017 0113-00 6142300 3.184,21 € incl BTW

Het eventueel verderzetten van het onderhoudscontract na 2017 evalueren we in de loop van 2017.

Besluit
Punt 1

http://edecision.kortrijk.net/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn1
http://edecision.kortrijk.net/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftnref1
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de definitieve samenwerkingsovereenkomst betreffende de regio onder de scanner tussen zuidwest, 
de gemeente Avelgem, de gemeente Deerlijk, de stad Harelbeke, de stad Menen, de stad Waregem, 
de stad Wervik, de gemeente Wevelgem en de stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
- 201602_SWO_bookscanner_voorstel_DEF.pdf
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Philippe De Coene

OCMW
39 2016_GR_00119 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2015. - 

Aktename
39 - 2016_GR_00119 - OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2015. - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De Gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2015.

Beschrijving
Aanleiding en context
De boekhouding van het OCMW wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de beleids- en 
beheerscyclus,  BBC genoemd.

Deze boekhouding werkt vooral op basis van kasstromen maar er worden ook afschrijvingen 
geboekt. In tegenstelling tot de vroegere OCMW-boekhouding (de NOB) worden alle leningslasten 
toegewezen aan het beleidsdomein “algemene financiering” en is er geen interne facturatie 
waardoor de resultaten per beleidsitem weinig waarde hebben. Om deze reden voorzien we in de 
jaarrekening 2015 naast de officiële documenten ook opgave van de kasstroomsaldi per beleidsitem 
na toewijzing van de leningslasten en na interne facturatie.

In de BBC is de Gemeentelijke bijdrage voorwerp van voorafgaande onderhandeling tussen  Stad en 
OCMW. Er is een politieke afspraak tussen Stad en OCMW dat een overschot aan de Stad 
teruggestort wordt waarbij dit bij een later tekort opnieuw beschikbaar wordt.

De jaarrekening 2015 bevat 2 delen namelijk opvolging van de beleidsnota en de financiële nota.

Argumentatie
1. De beleidsnota.

Er wordt opgave gedaan van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en van de acties (= laagste 
niveau).

Het OCMW-Kortrijk heeft gewerkt met 104 acties waarvan 69% ofwel gerealiseerd zijn ofwel volgens 
schema verlopen.

2. De financiële nota.

De balans vertoont een balanstotaal van 125.607.221 EUR (rekening blz 90-91).

Met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten worden volgende begrippen opgenomen:

 Staat van kosten en opbrengsten, vergelijkbaar met de resultaatrekening in een 
onderneming.
Er is een verlies van 1.108.775 EUR (blz 92). In de balansvoorstelling is dit verlies verrekend 
lastens het netto-actief.
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 Gedane investeringen: 6.862.422 EUR (blz 82-84; 102).

 Uitkomsten op kasbasis (blz 78):

                                             Exploitatiedienst                         1.799.866

                                             Investeringsdienst                      -5.006.921

                                             Andere                                       1.939.487

                                             Budgettair resultaat boekjaar       -1.267.568

 Autofinancieringsmarge (blz 79):

                                             Bedrag na budgetwijziging                              +281.183

                                             Bedrag overeenkomstig jaarrekening               +441.222

 

De positieve autofinancieringsmarge wordt vooral verklaard door stagnatie van het 
steunverleningstekort en de verdere optimalisatie bij de woonzorgcentra.

 

Onderstaand schema geeft de evolutie van de autofinancieringsmarge als verschil tussen de 
Gemeentelijke bijdrage en de behoeften.

 

 Toekenning gemeentelijke bijdrage

 
basis 

jaarlijks +3%
kinder-
opvang

compensatie 
convenanten

toekenning

Behoefte 
o.b.v. jaar-
rekening

auto-
financierings-

marge

tijdelijk 
werkkapitaal

 A B C A+B+C=D E D-E  

saldo       2.431.105

2013 11.107.183   11.107.183 10.942.942 164.241 2.431.105

2014 11.440.398 280.000  11.720.398 11.180.063 540.335 2.431.105

2015 11.783.610 270.000 23.000 12.076.610 11.635.388 441.222 2.431.105

 

De overschotten (kolom D-E) komen toe aan de Stad, met correctie voor de overgenomen 
kinderopvang waarbij de Stad instaat voor tekorten die de gebudgetteerde cijfers overschrijden.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2015.

40 2016_GR_00137 OCMW Kortrijk. - jaarrekening 2015 van de 
OCMW-vereniging van publiek recht W13. - 
Aktename

40 - 2016_GR_00137 - OCMW Kortrijk. - jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging van publiek recht W13. - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de OCMW-
vereniging van publiek recht W13. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van beheer van de OCMW-vereniging W13 stelde in zitting van 26 februari 2016 de 
jaarrekening 2015 vast.

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 25 maart 2016 de 
jaarrekening 2015 goed, overeenkomstig de statuten van de vereniging.

Het OCMW-decreet vermeldt in artikel 228 dat de OCMW-verenigingen van publiek recht worden 
beheerd volgens dezelfde regelen als het OCMW.  Voor het OCMW geldt de regel dat de 
gemeenteraad een afschrift krijgt van de jaarrekening (art.174§2 OCMW-decreet).  Deze regel geldt 
bijgevolg ook voor de OCMW-vereniging W13.

Argumentatie
De OCMW-vereniging W13 geeft volgende toelichting bij de jaarrekening:

Voor wat betreft de realisaties 2015 wordt verwezen naar pagina 3 van de jaarrekening 2015.

W13 was in 2015 nog in volle opstart.  Het budget ging dan ook uit van een overschot van 126.489 
euro.  In het budget was meegerekend dat er al twee medewerkers in dienst zouden zijn in het 
laatste kwartaal 2015.  Dit was niet het geval, zodat het budget voorzien voor lonen niet is gebruikt.  
Ook de opstart- en werkingskosten waren lager dan voorzien.  Het overschot bedraagt dan ook 
144.971 euro.  Omdat er maar weinig werking was in 2015, is een groot stuk van de provinciale 
startsubsidie doorgeschoven naar 2016.  Dat verklaart de lager dan gebudgetteerde 
exploitatieontvangsten.

Het overschot stelt W13 in staat om een financiële buffer op te bouwen, voor bijvoorbeeld een 
sociaal passief.  Het overschot 2015 zal ook helpen om liquiditeitsproblemen te vermijden.

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

Besluit
Punt 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van de OCMW-vereniging van publiek 
recht W13.
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Bijlagen
- W13 JAARREKENING 2015.pdf

41 2016_GR_00136 OCMW Kortrijk. - meerjarenplan 2016 – 
2019 en budget 2016 van de OCMW-
vereniging van publiek recht W13. - 
Goedkeuren

41 - 2016_GR_00136 - OCMW Kortrijk. - meerjarenplan 2016 – 2019 en budget 2016 van de OCMW-vereniging van publiek recht W13. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt verzocht om het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van de 
OCMW-vereniging van publiek recht W13 goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van beheer van de OCMW-vereniging W13 stelde in zitting van 26 februari 2016 het 
meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 vast.

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 25 maart 2016 het 
meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 goed, zoals voorzien in de statuten van de vereniging.

Overeenkomstig de omzendbrief BB 2013/6 betreffende de toezichtprocedures op de 
beleidsrapporten van de OCMW-verenigingen van publiek recht, dienen de meerjarenplannen en de 
budgetten van de publieke OCMW-verenigingen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Argumentatie
Bij het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 geeft W13 volgende toelichting:

Nu de werking van W13 stilaan vorm begint te krijgen, drong een actualisering van het 
meerjarenplan en het budget 2016 zich op.

Belangrijke inkomsten en uitgaven, onder meer van het Energiehuis, het Regionaal Overleg Sociale 
Economie en het Impulsproject Regionale Woonclub, dienden opgenomen te worden.  Andere zaken 
dienden dan weer geactualiseerd te worden, zoals bijvoorbeeld de latere indiensttreding van de 
personeelsleden.  Voor een overzicht van de voornaamste wijzigingen verwijzen we naar pagina 4 
van het meerjarenplan.

W13 zal in eerste instantie werken op vijf grote beleidsdomeinen, zie ook het organogram op pagina 
20 van het meerjarenplan.  Van die vijf thema’s zijn er actieplannen gemaakt onder één grote 
beleidsdoelstelling.  Bij sommige thema’s zijn al concrete projecten/acties gekend, andere moeten 
nog uitgewerkt worden.  Alle actieplannen en acties worden inhoudelijk opgevolgd.  De financiële 
opvolging beperken we (voorlopig) tot 3 specifiek gekende projecten, met name ROSE, Energiehuis 
en Woonclub.  De overige kosten en opbrengsten beschouwen we als basiswerking en brengen we 
onder in 1.0 basiswerking W13.  De volledige werking en het ganse budget van W13 is prioriteit.

Met betrekking tot de financiële risico’s en maatregelen om die te dekken, verwijzen we naar pagina 
19 van het meerjarenplan.  W13 doet er alles aan om voor een financieel evenwichtige situatie te 
zorgen.



145/163 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

Besluit
Punt 1
Het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 van de OCMW-vereniging van publiek recht W13 
goed te keuren.

Bijlagen
- W13 BUDGET EN MJP.pdf

Welzijn
42 2016_GR_00138 Oprichting Huis van het Kind - Kortrijk vzw - 

Wijziging initiële beslissing  - Goedkeuren
42 - 2016_GR_00138 - Oprichting Huis van het Kind - Kortrijk vzw - Wijziging initiële beslissing  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Kaat Carrette

Beknopte samenvatting
Op de gemeenteraad van 14 maart 2016 werd beslist dat Stad Kortrijk optreedt als stichtend lid van 
de vzw Huis van het Kind - Kortrijk. De andere stichtende leden zijn: CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Soetkin vzw, Thuishulp vzw en LOGO Leieland. Initieel zou ook OCMW Kortrijk optreden als stichtend 
lid van de VZW. Echter, op de OCMW-raad van 17 maart 2016 is gebleken dat dit niet mogelijk is. 
OCMW Kortrijk wordt uit de statuten gehaald als stichtend lid van de vzw. De statuten werden 
aangepast en de vertegenwoordiging vanuit Stad en OCMW werd herbekeken.

Er werd gekozen voor twee medewerkers die het meest affiniteit met de thema's hebben, namelijk 
de beleidsmedewerker gezinsondersteuning uit team welzijn en de programmaregisseur 
kindvriendelijke stad. Deze wijzigingen liggen opnieuw voor ter goedkeuring.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de gemeenteraad van 14 maart 2016 werd beslist dat Stad Kortrijk optreedt als stichtend lid van 
de vzw Huis van het Kind - Kortrijk. De andere stichtende leden zijn: CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Soetkin vzw, Thuishulp vzw en LOGO Leieland. Samen met Kind en Gezin regioteam Kortrijk en 
OCMW Kortrijk werden statuten uitgeschreven om van het samenwerkingsverband Huis van het Kind 
- Kortrijk een vzw te maken.
Op de OCMW-raad van 17 maart 2016 werd echter duidelijk dat OCMW Kortrijk niet als stichtend lid 
van een vzw kan optreden. OCMW Kortrijk wordt geschrapt als stichtend lid. Hierdoor worden de 
statuten aangepast en de vertegenwoordiging vanuit Stad en OCMW herbekeken. Deze gewijzigde 
statuten dienen opnieuw door gemeenteraad goedgekeurd te worden. 

Argumentatie
Stad Kortrijk treedt als stichtend lid van vzw Huis van het Kind - Kortrijk op. In de initiële beslissing 
gebeurde dit samen met het OCMW, maar deze laatste kan niet optreden als stichtend lid van een 
private vzw. Stad Kortrijk treedt, naast CAW Zuid-West-Vlaanderen, Thuishulp vzw, Soetkin vzw, en 
Logo Leieland wel nog steeds op als stichtend lid. 
De partners die daarnaast nog toetreden tot de vzw zijn CLB Groeninge, Gezondheidscentrum, de 
Speelvogel vzw, Expertisepunt Kraamzorg de Wieg, Effect vzw, CLB Mandel en Leie, Vives afdeling 
gezondheidszorg en vzw Zonnebloem. Kind en Gezin regioteam Kortrijk is waarnemend lid. Een 
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aantal organisaties zijn een eventuele toetreding nog intern aan het bekijken: Kind en preventie vzw, 
Gezinsbond, AZ Groeninge en kinderdagverblijf Auricula. 

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.

Besluit
Punt 1
De gewijzigde statuten van de vzw Huis van het Kind - Kortrijk , zoals opgenomen in bijlage, goed te 
keuren.

Punt 2
akkoord te gaan met wijziging van 1 vertegenwoordiger vanuit Stad Kortrijk om te zetelen in 
bestuursorganen van de vzw, namelijk in plaats van de directeur welzijn vaardigt men de 
beleidsmedewerker gezinsondersteuning uit team welzijn af. De programmaregisseur 
kindvriendelijke stad blijft aangesteld als 2de vertegenwoordiger. 

Bijlagen
- 20160415 Statuten Huis van het Kind - Kortrijk.pdf
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Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeel 2
IR 1 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Personeel 2

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Op woensdag 13 april laat Domien Deseyn ( algemene leiding en personeelsbeleid) weten dat hij de 
stad verlaat en personeelsdirecteur wordt bij een hogeschool.

Dit is weeral een belangrijke en leidinggevende ambtenaar die de stad verlaat. Vele andere zijn hem 
recent voorgegaan, straks verlaat ook Mieck Vos de stad. 

Er is manifest een structureel  probleem bij de aansturing van het personeel dat zich niet 
gerespecteerd en geresponsabiliseerd voelt.

 

Vroegere vragen en interpellaties in de gemeenteraad hebben blijkbaar niet tot een bijsturing geleid. 
Heeft men in de stad al een kritische en professionele zelfreflectie georganiseerd?

Welke ambtenaren zullen nog de stad verlaten?

 

Zal er nu eindelijk een drastische reeks maatregelen genomen worden om het personeel te 
stimuleren in een betere aansturing en begeleiding?

Hoe kan men de continuïteit van de publieke dienstverlening verzekeren?

 

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Private (groene) 
ruimte tot publiek (groene) ruimte maken:
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Private (groene) ruimte tot publiek (groene) ruimte maken:

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Voor Groen is voldoende kwaliteitsvolle groene, publieke en of speelruimte erg belangrijk om (het 
centrum van) onze stad aantrekkelijker te maken als woon- en leefplek. De stad kan zo’n plekken 
creëren door ze zelf te voorzien (auto’s ondergronds brengen en groene ruimte in de plaats geven, 
zoals we nu af en toe zien gebeuren). Maar het kan ook door particuliere spelers te ondersteunen in 
het (gedeeltelijk / tijdelijk) publiek maken van hun (groene en/of speel) ruimte.

In onze stad zijn er enorme hoeveelheden grond in particulier bezit die mits kleine aanpassingen vrij 
eenvoudig (gedeeltelijk) publiek kunnen worden gemaakt.  We denken daarbij aan:
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 Grote tuinen in de binnenstad (enkele indicatieve voorbeelden: Park Nolf achter de 
Ziekenhuiscampus Loofstraat, het Kasteelpark Allaert in Aalbeke, de tuin achter de villa 
Lauwers aan het St.-Jansplein, de schooltuin Het Fort, de Munttuin op de Vetex-site,…)

 Scholen die hun speelplaats gedeeltelijk ‘open’ kunnen maken voor buurtbewoners.

Vaak staan praktische bezwaren in de weg om dit ‘gedeeld gebruik’ mogelijk maken. De stad zou de 
potentiële aanbieders kunnen ondersteunen om deze praktische bezwaren weg te werken. Die 
ondersteuning kan verschillende manieren aannemen:

 Financieel (aanpassingswerken aan toegangen, een nieuw sleutelplan, extra 
verzekeringskosten,…) helpen om de kosten verbonden aan het open stellen te helpen 
dragen. In vergelijking met het zelf aanleggen en onderhouden van een dergelijke publiek 
ruimte zal dit een pak goedkoper zijn.

 Op gebeid van veiligheid. Private plekken die een publieke functie krijgen kunnen ook op 
extra waakzaamheid rekenen van de preventie- en veiligheidsdiensten.

 Met begeleiding: de gebiedswerkers kunnen dergelijke transities begeleiden en bewaken, 
onze juridische dienst kan ondersteuning bieden over het verzekeringsvraagstuk verbonden 
aan het publiek maken,…

Een zelfde redenering zou trouwens ontwikkeld kunnen worden voor het ondersteunen voor 
particuliere spelers of andere overheden om hun parkeerplekken ’s avonds en in het weekend open 
te stellen voor bvb buurtbewoners met een parkeerkaart.

Daarom volgende vragen:

1. Denkt de stad dat er door het stimuleren van particuliere spelers extra publieke ruimte 
gecreëerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

2. Welke van bovenstaande suggesties denkt de stad te kunnen inzetten (financieel, veiligheid, 
ondersteuning) of ziet ze zelf nog andere manieren om deze ambitie te realiseren?

3. Wil de stad dit idee in de praktijk omzetten? En zo ja op welke timing? En met welke 
concrete acties?

4. Zou een dergelijk gedeeld gebruik / publiek gebruik een opstap kunnen zijn in het realiseren 
van de brede school ambities (die natuurlijk veel verder gaan dan ruimte delen)?


