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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2016_GR_00191 Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2015 - 

Kennisname
1 - 2016_GR_00191 - Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2015 - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van de jaarrekening 2015 van de Vereniging Ons Tehuis.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 6 juni 2016 haar jaarrekening 2015 ter 
kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt 
bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis 
kan brengen van de provinciegouverneur."

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

Advies
Johan Vanhoutte
Geen advies ontvangen
graag uw advies

Besluit
Punt 1
Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
- jaarrekening 2015.pdf
- brief 06-06-2016.pdf
- goedkeuring jaarrekening door AV.pdf

2 2016_GR_00190 Audio - Toetreding nieuwe leden
2 - 2016_GR_00190 - Audio - Toetreding nieuwe leden

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol
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Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden tot de vereniging Audio.

Beschrijving
Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 13 juni 2016 een gemeenteraadsbeslissing 
te nemen betreffende de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Op 9 juni 2016 heeft de algemene vergadering van Audio de toetreding van volgende nieuwe leden 
goedgekeurd: stad Lokeren, stad Sint-Niklaas, stad Vilvoorde, gemeente Hemiksem, OCMW Heusden-
Zolder, OCMW Vilvoorde, OCMW Zele en Hulpverleningszone Oost.
Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle deelgenoten vereist 
is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

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

Besluit
Punt 1
goedkeuring te verlenen aan de toetreding van volgende leden tot de vereniging Audio:

 stad Lokeren
 stad Sint-Niklaas
 stad Vilvoorde
 gemeente Hemiksem
 OCMW Heusden-Zolder
 OCMW Vilvoorde
 OCMW Zele
 Hulpverleningszone Oost

Bijlagen
- mail Audio - 13-06-2016.pdf
- statuten Audio.pdf

3 2016_GR_00184 VZW Microsoft Innovation Center Vlaanderen 
(MIC) - Uittreden uit de vereniging - 
Goedkeuren

3 - 2016_GR_00184 - VZW Microsoft Innovation Center Vlaanderen (MIC) - Uittreden uit de vereniging - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste
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Beknopte samenvatting
De stad Kortrijk is, samen met de Intercommunale Leiedal, de stad Genk en de N.V.Microsoft, 
stichtend lid van de VZW MIC Vlaanderen en dit krachtens gemeenteraadsbeslissing van 12 december 
2011. Omwille van het ontbreken van lokale return is het aangewezen uit te treden uit de VZW.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Kortrijk is, samen met de Intercommunale Leiedal, de stad Genk en de 
N.V.Microsoft, stichtend lid van de VZW MIC Vlaanderen en dit krachtens 
gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2011. Omwille van het ontbreken van lokale return 
is het aangewezen uit te treden uit de VZW.

Argumentatie
De gemeenteraad motiveerde zijn beslissing van 12 december 2011 vertrekkende vanuit de Vlaamse 
strategie "Vlaanderen in Actie" en de beleidsvisie inzake gezondheidszorg. De vereniging werd 
opgericht met als doel "om de ontwikkeling van de regio Vlaanderen te stimuleren op het vlak van 
informatie-en communicatietechnologie (ICT) door middel van: sensibilisering, informatie en vorming 
op het vlak van ICT; het verstrekken van adviezen en begeleiding aan bedrijven die actief zijn in de 
ontwikkeling van informaticatoepassingen met sterk ontwikkelingspotentieel; de begeleiding van 
startende ICT-ondernemingen die prioritair activiteiten ontwikkelen op het vlak van e-health...".

De gemeenteraad besliste niet alleen om op te treden als stichtend lid van de VZW MIC Vlaanderen en 
om de statuten van de VZW goed te keuren. Er werd ook mede ingestemd om mede de financiering te 
verzekeren van de werking van de VZW gedurende een periode van 3 jaar (2012-2014) en dit door 
middel van een jaarlijkse bijdrage van 67.500 euro.

Op de Raad van Bestuur van MIC van 19 november 2014 gaf de Stad Kortrijk reeds te kennen dat de 
Kortrijk eigen plannen ontwikkelt m.b.t. de oprichting van een incubatiecentrum dat focust op de 
maakindustrie en streekgebonden specialisaties en innovatie, nauw aansluitend bij de troeven van de 
stad en regio. Einde mei 2015 werd deze visie van de Stad Kortrijk en Leiedal uitvoerig 
gecommuniceerd aan de toenmalige directeur van MIC Vlaanderen.

Op de Raad van Bestuur van 3 december 2015 werd medegedeeld dat de Stad Kortrijk heeft beslist 
om niet verder in te stappen in het ‘health’ verhaal. De Stad Kortrijk en Leiedal engageerden zich 
echter tot een zgn. 'zachte landing' (in geval van stopzetting) van het MIC en/of dan wel doorstart als 
HIC niet te belemmeren.

Bovendien stelde de Raad van Bestuur van de intercommunale Leiedal in zijn zitting van 11 december 
2015 zeer duidelijk de volgende pijnpunten vast (die ook de Stad Kortrijk bevestigt):

 

 ·         In de afgelopen maanden werd een ‘MIC 2.0’ voorbereid waar ook de input van de 
oorspronkelijke partners werd gesolliciteerd. Uit de voorbereidende gesprekken blijkt dat er 
een sterke focus op gezondheidszorg wordt weerhouden. De focus van MIC 2.0 wijkt te veel 
af van de eigen specialisaties op o.m. mechatronica en gamification zoals deze in Zuid-West-
Vlaanderen bestaat.

 ·         Uit de regionale evaluatie bleek ook dat de resultaten voor de regio beperkt waren. 
Ofschoon voldoende starters werden opgericht  bleek dat MIC Vlaanderen afdeling Genk er 
wel in slaagde de startups te verankeren in de onmiddellijke nabijheid, in tegenstelling tot 
MIC Vlaanderen afdeling Kortrijk.
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MIC Vlaanderen werkt thans aan een nieuwe model (HIC powered by Microsoft) met nieuwe partners.

Hierbij aansluitend is het wenselijk om met toepassing van artikel 8 van de statuten uit de vereniging 
te treden.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er staat nog steeds (ten onrechte) een (jaarlijks) bedrag van 67.500 euro ingeschreven in de 
financiële meerjarenplanning. De overeenkomst werd immers niet verlengd.

Besluit
Punt 1
Bij toepassing van artikel 8 van de statuten met onmiddellijke ingang uit de VZW Microsoft Innovation 
Center Vlaanderen te treden.

Bijlagen
- VZW MIC Vlaanderen,beslissingen gemeenteraad 12 december 2011, 15 april 2013 en 11 mei 

2015.pdf
- Raad van bestuur Leiedal, 11 december 2015.pdf

4 2016_GR_00205 Brandweerkazerne Kortrijk - Technische 
installaties op het dak van de kazerne. 
Huurovereenkomst. Verlenging - Goedkeuren

4 - 2016_GR_00205 - Brandweerkazerne Kortrijk - Technische installaties op het dak van de kazerne. Huurovereenkomst. Verlenging - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
N.V.Mobistar heeft huurrechten verkregen op het dak van het gebouw van de brandweerkazerne, 
Doorniksesteenweg 214 te Kortrijk, blijkens huurovereenkomst van 29 juni 2008. Deze overeenkomst 
komt te eindigen op 13 november 2017 en de N.V.Mobistar vraagt om ze te willen verlengen voor de 
duur van 9 jaar. Inmiddels wordt dit gebouw evenwel niet meer bezet door een stadsdienst 
(brandweer) maar wel door de Hulpverleningszone Fluvia die het gebouw in gebruik heeft gekregen 
tot 31 december 2019. Het is nog onduidelijk welke de bestemming zal zijn van het gebouw bij afloop 
van deze gebruiksovereenkomst en in geval Fluvia er verder zou gehuisvest blijven welke juridisch-
immobiliaire constructie dit verder gebruik zal beheersen. Mobistar kan instemmen met een verlenging 
van de huurovereenkomst in eerste instantie tot 13 november 2019. Het daarvoor opgemaakte 
bijvoegsel bij de initiële huurovereenkomst wordt hierbij ter goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
N.V.Mobistar heeft huurrechten verkregen op het dak van het gebouw van de 
brandweerkazerne, Doorniksesteenweg 214 te Kortrijk, blijkens huurovereenkomst van 29 
juni 2008. Deze overeenkomst komt te eindigen op 13 november 2017 en de N.V.Mobistar 
vraagt om ze te willen verlengen voor de duur van 9 jaar. Inmiddels wordt dit gebouw 
evenwel niet meer bezet door een stadsdienst (brandweer) maar wel door de 
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Hulpverleningszone Fluvia die het gebouw in gebruik heeft gekregen tot 31 december 2019. 
Het is nog onduidelijk welke de bestemming zal zijn van het gebouw bij afloop van deze 
gebruiksovereenkomst en in geval Fluvia er verder zou gehuisvest blijven welke juridisch-
immobiliaire constructie dit verder gebruik zal beheersen. Mobistar kan instemmen met een 
verlenging van de huurovereenkomst in eerste instantie tot 13 november 2019.

Argumentatie
De met N.V.Mobistar gesloten huurovereenkomst loopt pas op 13 november 2017 af maar de 
N.V.Mobistar wenst tijdig te vernemen of dat verlenging ervan mogelijk is teneinde zo nodig tijdig op 
zoek te kunnen gaan naar een andere gepaste hoogbouw. Dit blijkt niet altijd evident te zijn en 
daarenboven moeten dan ook nog de nodige vergunningen bekomen worden. Deze 
huurovereenkomst, die eigenlijk in essentie betrekking heeft op ruimte op het dak van het gebouw, 
werd destijds gesloten tegen betaling van een jaarlijkse huurprijs door N.V.Mobistar van 8.447,15 
euro (Er werd vertrokken van de basishuurprijs -7.462,08 euro- die vastgesteld was in de 
voorafgaande overeenkomst van 09 februari 2000, geïndexeerd). Geïndexeerd bedraagt het bedrag 
van de jaarlijkse huurprijs thans (laatste betaling) 9.374,53 euro.

Op 18 april 2016 werd een gebruiksovereenkomst gesloten met de Hulpverleningszone Fluvia met 
betrekking tot de 3 brandweerkazernes op het grondgebied van Kortrijk. Met betrekking tot de 
brandweerkazerne Doorniksesteenweg 214A werd overeengekomen dat deze om niet ter beschikking 
wordt gesteld van Fluvia tot 31 december 2019. In deze overeenkomst wordt verwezen naar de 
overeenkomst die de stad destijds heeft gesloten met de N.V.Mobistar en die te respecteren is door 
Fluvia.

Het is nog onduidelijk welke bestemming het gebouw zal krijgen vanaf 01 januari 2020 en bij 
eventuele verdere terbeschikkingstelling van Fluvia, met toepassing van welke rechtsfiguur dit zal 
gebeuren. Om die reden is het aangewezen de verlenging van de huurovereenkomst met de N.V. 
Mobistar te beperken tot 31 december 2019.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Verderzetting bestaande huurovereenkomst met N.V.Mobistar tot 13 november 2019. Zie nota 
omtrent huurgeld in bijlage.

Budgetsleutel: 2016/GBBCBS/0410-00/7050999/IE geen

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst "Bijvoegsel aan de huurovereenkomst van 
29/06/2008"

Bijlagen
- Brandweerkazerne,huurovereenkomst.pdf
- Brandweerkazerne,nota Kernadministratie mbt huurgeld Mobistar.pdf
- Brandweerkazerne,gebruiksovereenkomst.pdf
- Brandweerkazerne,bijvoegsel bij de huurovereenkomst.docx
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5 2016_GR_00189 Immobiliën (immo 2016/009) - Onderhandse 
verkoop 6m² stadsgrond gelegen 
Kapelstraat-Proosdijstraat te Kortrijk. - 
Goedkeuren

5 - 2016_GR_00189 - Immobiliën (immo 2016/009) - Onderhandse verkoop 6m² stadsgrond gelegen Kapelstraat-Proosdijstraat te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen heeft een bouwvergunning verleend aan de heer F. 
Vervisch om in de Kapelstraat te Kortrjk, 7 woningen te bouwen. In deze bouwvergunning werd de 
rooilijn aan de kant van de Proosdijstraat aangepast in functie van de realisatie van een betere 
overgang van de bestaande naar de nieuwe bebouwing. Hierdoor moet er een overdracht van 6m² 
grond uit het openbaar domein van de stad naar de bouwheer plaatsvinden.

Na de principiële instemming met deze onderhandse verkoop door het college van burgemeester en 
schepenen, heeft de notaris van de bouwheer, een ontwerp van akte overgemaakt dat thans ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 03 oktober 2012 een 
bouwvergunning verleend aan de heer F. Vervisch voor het bouwen van 7 ééngezinswoningen 
met 2 bouwlagen in de Kapelstraat te Kortrijk en dit na afbraak van de bestaande leegstaande 
woning en atelier. Voor de woning nummer 7 werd de rooilijn aan de kant van de 
Proosdijstraat aangepast om een betere overgang te kunnen realiseren van de bestaande naar 
de te realiseren bebouwing. Hiervoor is een verwerving van een gedeelte van het openbaar 
plantsoen vereist, namelijk  6m².

In de bouwverguning werd gestipuleerd dat er voorafgaand aan het starten der werken, een 
overeenkomst moest gesloten worden inzake deze verwerving. Deze overeenkomst werd 
echter nooit afgesloten. Naar aanleiding van de verkoop van deze woning werd vastgesteld 
dat de overdracht van deze 6m² nog moet geregeld worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 02 mei 2016, punt 3, 
principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de 
onderhandse verkoop van ongeveer 6m² stadsgrond uit het openbaar plantsoen op de hoek van 
Kapelstraat met de Proosdijstraat te Kortrijk aan de aanpalende eigenaar, na desaffectatie en 
mits een verkoopprijs van €100 per m² te verhogen met alle kosten verbonden aan de verkoop 
(opmetingsplan, bodemattest, aktekosten, ...)

Door de notaris van de bouwheer werd een ontwerp van akte opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang. De 6m² grond uit het openbaar plantsoen zijn vereist om de rooilijn langsheen 
de Proosdijstraat te wijzigen zodat er door de bouwheer een betere overgang kan gerealiseerd 
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worden van de bestaande naar de te realiseren bebouwing. Het betreft ook de enige aangelande 
eigenaar.

De 6m² stadsgrond is momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moet dus eerst nog 
gedesaffecteerd worden door de gemeenteraad. Aangezien het slechts een beperkte inname betreft, 
heeft dit weinig invloed op het bestaande openbare plantsoen.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: 6m² grond x €100 per m² of ongeveer €600

Budgetsleutel: 2016/GBB-CBS/0119-04/2202000/IE-12

Besluit
Punt 1
Over te gaan tot de desaffectatie van 6m² grond op de hoek van de Kapelstraat en de Proosdijstraat 
te Kortrijk van het openbaar naar het privaat domein van de stad Kortrijk.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 6m² stadsgrond uit het openbaar plantsoen op de 
hoek Kapelstraat met de Proosdijstraat te Kortrijk aan de aanpalende eigenaar voor de realisatie van 
een betere overgang van de bestaande naar de nieuwe bebouwing en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Bijlagen
- Stedenbouwkundige vergunning.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Beslissing CBS 02 mei 2016.pdf
- Ontwerp van akte.pdf
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6 2016_GR_00192 Immobiliën (immo 2016/007) - 
Inerfpachtneming sporthal op campus Drie 
Hofsteden. - Goedkeuren

6 - 2016_GR_00192 - Immobiliën (immo 2016/007) - Inerfpachtneming sporthal op campus Drie Hofsteden. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De stad gebruikt reeds geruime tijd de sporthal op de campus Drie Hofsteden en dit vanaf 17.00uur 
op weekdagen en in het weekend. Een aantal dringende renovatiewerken dringen zich echter op, 
maar de eigenaar en de scholengroep hebben hiervoor geen budget beschikbaar. Er werd dan ook 
overeengekomen dat de stad, als intensieve gebruiker, de sporthal tegen een symbolische euro in 
erfpacht zal nemen om de dringende renovatiewerken uit te voeren. De scholengroep krijgt het 
prioritair gebruik van de sporthal tijdens de week en zal voor dit gebuik, een gebruiksvergoeding 
betalen aan de stad. Het akkoord tussen de betrokkenen werd opgenomen in een ontwerp van akte 
dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad gebruikt reeds geruime tijd de sporthal op de campus Drie Hofsteden en dit iedere 
weekdag vanaf 17.00uur en tijdens het weekend. Een aantal technische installaties in de 
sporthal, zoals de verwarming, de verlichting, het sanitair, de sportvloer, ... voldoen echter 
niet meer aan de elementaire eisen voor een veilige sportbeoefening in het gebouw. Noch de 
eigenaar, noch de gebruiker beschikken over de vereiste budgetten hiervoor.

Na bespreking tussen de betrokken partijen kon er een akkoord worden bereikt. De stad zal 
als belangrijke gebruiker van de sporthal, deze in erfpacht nemen tegen een jaarlijks te betalen 
symbolische euro en dit om de vereiste renovatiewerken te kunnen uitvoeren. De 
scholengroep blijft, tijdens de schooldagen, de prioritaire gebruiker van de sporthal, maar zal 
voor dit gebruik een gebruiksvergoeding betalen aan de stad. Deze vergoeding werd in 
onderling overleg vastgesteld, op basis van het aantal uren dat de school er effectief gebruik 
van zal maken en op basis van de reële kosten op vandaag, op €46,60 per uur met een 
minimum op jaarbasis van €53.820,30. Deze gebruiksvergoeding is jaarlijks indexeerbaar.

Dit akkoord werd in een ontwerp van erfpachtovereenkomst opgenomen en principieel 
goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 november 2015, 
punt 75.

Na de opmaak van een opmetingsplan werd deze goedgekeurde overeenkomst opgenomen in 
een ontwerp van erfpachtakte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid.

Argumentatie
Het vestigen van een erfpachtrecht maakt een daad van beschikking uit en de goedkeuring ervan 
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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€1 jaarlijks te betalen eigendomerkennende vergoeding (niet te indexeren) op GBB-CBS 0740-
02/6100800

en

opbrengst van €46,60 per uur met een minimum van €53.820,30 per jaar wel indexeerbaar op GBB-
CBS 0740-02/7050001

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de inerfpachtneming van 2.742m² sporthal op de campus Drie Hofsteden in 
functie van de geplande renovatiewerken en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van akte, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en de stad te vetegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
- Beslissing CBS d.d. 30 november 2015.pdf
- Opmetingsplan.pdf
- Ontwerp van akte.pdf
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7 2016_GR_00193 Immobiliën (GB 1271) - 
Bezettingsovereenkomsten voor de fietsroute 
"Guldenspoorpad." - Goedkeuren

7 - 2016_GR_00193 - Immobiliën (GB 1271) - Bezettingsovereenkomsten voor de fietsroute "Guldenspoorpad." - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de realisatie van de fietsroute "Guldenspoorpad" op NMBSgronden werden er een aantal 
grondbezettingscontracten afgesloten, die in 2007 werden gegroepeerd in 1 
grondbezettingsovereenkomst met nr. 03890/96163. Deze overeenkomst liep ten einde op 31 januari 
2016. Ook met Infrabel werd er een grondbezettingsovereenkomst met nr. 07890/00082 afgesloten 
voor gronden gelegen in de Kongoweg. Deze overeenkomst loopt nog tot 31 januari 2020. Het 
onderhoud voor de brug over de Bethunelaan wordt nu wel door Infrabel in plaats van de NMBS 
aangerekend aan de stad.

Aan de gemeenteraad wordt de hernieuwing van de grondbezettingsovereenkomst tussen de stad en 
de NMBS voorgelegd, maar ook een addendum bij de toelating nr. 07890/00082 voor de 
onderhoudslasten van de brug over de Bethunelaan.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de realisatie van de fietsroute B, nu Guldenspoorpad genoemd, werden er verschillende 
grondbezettingscontracten met de NMBS afgesloten. In 2007 werden al deze contracten 
gegroepeerd in één grondbezettingscontract dat door de gemeenteraad in zitting van 12 maart 
2007, punt 1.19., werd goedgekeurd. In de overeenkomst met nr. 03890/96163 werd aan de 
stad Kortrijk toelating gegeven om 7.391m² grond te gebruiken voor een periode ingaande op 
01/02/2007 om te eindigen van rechtswege en zonder stilzwijgende verlenging op 31/01/2016. 
Voor dit gebruik werd er een jaarlijks indexeerbare vergoeding van €7.520 betaald, hierbij 
inbegrepen het onderhoud aan de brug over de Burgemeester F. de Bethunelaan.

Met een eerste aanhangsel aan deze toelating d.d. 25 maart 2011, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 10 januari 2011, punt 5, werden de oppervlakte en de vergoeding 
verminderd en dit ten gevolge van een verkoop van NMBSgrond aan het Provinciebestuur van 
West-Vlaanderen. De 7.163m² grond kon nu verder gebruikt worden voor een jaarlijkse 
indexeerbare vergoeding van €7.431,10.

Een deel van het fietspad ter hoogte van de Kongoweg werd bijkomend gerealiseerd op 
Infrabelgronden. Hiervoor werd er eveneens een bezettingsovereenkomst afgesloten voor het 
gebruik van 240m² grond tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van €103. Deze 
overeenkomst werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 11 april 2011, punt 7 
en ging in op 01 februari 2011 om te eindigen op 31 januari 2020.

Naar aanleiding van de hernieuwing van het grondbezettingscontract met de NMBS werd er 
opgemerkt dat het onderhoud van de brug over de Burgemeester F. de Bethunelaan nu 
toevertrouwd is aan Infrabel. Aangezien de brug essentieel is in de route werd er aan Infrabel 
een toelating gevraagd voor de brug.

Thans werden de beide toelatingen bekomen:
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-door Infrabel voor de onderhoudslasten voor de brug F. de Bethunelaan (addendum bij de 
toelating nr. 07890/00082);

-door NMBS voor het gebruik van 7.843m² NMBS-domein voor de aanleg en het behoud van 
een fietspad (toelating 303590001).

Argumentatie
De toelating voor de bezetting van het domein van de NMBS gaat in op 01 februari 2016 om te 
eindigen van rechtswege en zonder stilzwijgende verlenging op 31 januari 2025. De onderhoudslasten 
voor de brug worden als addendum toegevoegd aan een toelating tot precaire bezetting van een goed 
van het openbaar domein van Infrabel die loopt tot 31 januari 2020. De goedkeuring van beide 
overeenkomsten behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Bestaande grondbezettingsovereenkomst met NMBS vervallen per 31/01/2016. Wordt nu in 2 
overeenkomsten opgesplitst, één met NMBS €3.935 en één met Infrabel voor het onderhoud aan de 
brug €5.420 (addendum aan reeds bestaande overeenkomst €103)

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de bezetting van 7.843m² NMBSgrond voor de fietsroute Guldenspoorpad en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van toelating nr. 303590001, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de aanpassing van de bezetting van 240m² Infrabelgrond voor de fietsroute 
Guldenspoorpad en dit conform de voorwaarden opgenomen in het addendum bij de toelating nr. 
07890/00082 waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad d.d. 12 maart 2007.pdf
- Toelating 03890-96163.pdf
- Beslissing gemeenteraad d.d. 10 januari 2011.pdf
- 1ste aanhangsel toelating 03890-96163.pdf
- Beslissing gemeenteraad d.d. 11 april 2011.pdf
- Toelating 07890-00082.pdf
- Ontwerp addendum toelating 07890-00082.pdf
- Ontwerp toelating 303590001.pdf
- Plan bij ontwerp toelating1.pdf
- Plan bij ontwerp toelating2.pdf
- Plan bij ontwerp toelating3.pdf
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Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme
8 2016_GR_00168 Lokaal arbeidsmarktbeleid - 

Samenwerkingsovereenkomst STAD - VDAB - 
OCMW - Goedkeuren

8 - 2016_GR_00168 - Lokaal arbeidsmarktbeleid - Samenwerkingsovereenkomst STAD - VDAB - OCMW - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Verhaeghe

Beknopte samenvatting
In de werkwinkel werken verschillende diensten (VDAB, OCMW, Stad, GTB, PWA) al jaren samen aan 
het lokale arbeidsmarktbeleid. Sedert een aantal jaar is de coördinerende rol van Stad Kortrijk daarin 
weggevallen. De samenwerking blijft echter lopen, en die willen we bestendigen in een 
samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerkingsovereenkomst:
-bestendigt de bestaande samenwerking
-benoemt de opportuniteiten voor de toekomst waar we samen kunnen op inzetten
-initieert 2 werkgroepen die invulling moeten geven aan een vernieuwd werkwinkeloverleg en 
het netwerk lokale werkgelegenheid.

De samenwerkingsovereenkomst hier voorgesteld is een gezamenlijke realisatie van Stad Kortrijk, 
OCMW en VDAB.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
Toets aan het plan Nieuw Kortrijk :

 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. Deze samenwerkingsovereenkomst bestendigt en 
opent de weg voor verdere samenwerking tussen VDAB, OCMW en stad als partners 
in de werkwinkel t.a.v. arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen zoals terugdringen 
(jeugd)werkloosheid, mobiliteit, kansengroepen...

 

Argumentatie
In een eerder stadium van de werkwinkel waren stad Kortrijk en VDAB beide coördinator. Een model 
dat over heel Vlaanderen onder impuls van VDAB aangepast werd. Dezelfde partijen zijn nog steeds 
aanwezig in de werkwinkel, maar de stad neemt geen officiële coördinerende rol meer op. Ondanks 
de gewijzigde verhoudingen blijven alle partijen het belang van een goede samenwerking 
onderschrijven en ook in praktijk verder bewerkstelligen. De voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst legt in deze fase de verdere samenwerking tussen de aanwezige 
partijen vast naar doelen en rollen.
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Deze lokale samenwerking staat ook bij de VDAB hoog op de agenda. Het is meer dan waarschijnlijk 
dat VDAB in de toekomst een sjabloon zal voorstellen aan alle steden en gemeenten waarbinnen de 
nu voorliggende samenwerkingsovereenkomst zo goed als integraal kan worden opgenomen.

De oude samenwerkingsovereenkomst en de geldende afspraken rond het forum lokale 
werkgelegenheid worden hierbij opgezegd. De goedkeuring van de huidige 
samenwerkingsovereenkomst start naast de lopende samenwerking ook twee processen op:

 een intern partneroverleg werkwinkelbreed
 een nieuw netwerk lokale werkgelegenheid

 

met evenredige aanwezigheid van alle betrokken partners bij samenstelling van het nieuwe 
werkwinkeloverleg en forum.

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

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

 

Punt 2
In te stemmen met het opstarten van een werkgroep intern overleg werkwinkelbreed.

Punt 3
In te stemmen met het opstarten van een netwerk lokale werkgelegenheid.

Bijlagen
- sokvdabstadocmw.pdf
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Kernadministratie
9 2016_GR_00206 Algemeen retributiereglement 2016 - 

Wijziging Kortrijkse Groothandelsmarkt Vier 
Linden (KGM) - Goedkeuren

9 - 2016_GR_00206 - Algemeen retributiereglement 2016 - Wijziging Kortrijkse Groothandelsmarkt Vier Linden (KGM) - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
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.

Dit brengt ook een wijziging van het bestaande retributiereglement, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 14 december 2015, met zich mee.

Beschrijving
Aanleiding en context
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 tijdens de marktdagen voorbehouden parkeerplaatsen voor bezoekers van het 
dienstencentrum (cafetaria) verdwijnen; klanten van het dienstencentrum en personeel van de 
magazijnen parkeren langs de straatkant.

Argumentatie
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 dat 
goedgekeurd werd door de Gemeenteraad van 14 december 2015 te schrappen.

Punt 2
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het punt "6.2 Stand- en plaatsrechten Groothandelsmarkt Vier Linden” van het Algemeen 
retributiereglement 2016 dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 14 december 2015 als 
volgt aan te passen:

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

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
 Parkeerruimte nr. 169 (12,5 m x 3,3 m): 35,00 EUR per kwartaal
 Parkeerruimte nr. 170 (14 m x 3,3 m): 40,00 EUR per kwartaal
 Parkeerruimte nr. 171 (16 m x 4,4 m): 55,00 EUR per kwartaal
 Parkeerruimte nr. 172 (17,5 m x 4,4 m): 60,00 EUR per kwartaal
 Parkeerruimte nr. 173 (19,5 m x 4,4 m): 70,00 EUR per kwartaal
 Parkeerruimte nr. 174 (21 m x 4,6 m): 75,00 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.
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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
deze wijziging als addendum toe te voegen aan het Algemeen retributiereglement 2016.

Communicatie en Recht
10 2016_GR_00169 vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - 

Jaarverslag en jaarrekening 2015 - 
Goedkeuren

10 - 2016_GR_00169 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eliza Bruneel

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Citymarketing & Toerisme 
Kortrijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Citymarketing & 
Toerisme Kortrijk heeft, in 2015 werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze opdracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag en de 
jaarrekening 2015 goed op 28 april 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde de jaarrekening 2015 
goed op 28 april 2016.
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De inkomsten bedragen € 200.282,57 en de uitgaven € 173.712,89. Dit resulteert in een boni van € 
26.569,68.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag 2015 
goed op 28 april 2016.

 

Vzw Toerisme Kortrijk zette mee de communicatie op voor De Grote VerLEIEding voor dag- en 
verblijfstoeristen en hielp met de opstart van bootbedrijven en -tochten ikv De Grote verLEIEding.

Traditioneel werden ook radio-, tv- en mediacampagnes opgezet om Kortrijk toeristisch te vermarkten. 
De werfbrochure  Kortrijk Verrast werd een volledig nieuwe communicatietool. Er werd ook gestart 
met SEO via Google voor www.Kortrijk.be en www.toerismekortrijk.be.

Qua grote investeringsprojecten was er de opening van de jeugdhostel, de uitrol van de toeristische 
voetgangersignalisatie en de herwerking van fietsknooppuntennetwek 2.0 ism Westtoer.

Kleinere productontwikkeling bestond uit het uitwerken van een wandel- en fietsroute rond de serie 
‘Bevergem’ en de herwerking van de architectuurwandeling.

Er werden nieuwe evenementen gelanceerd op koopzondagen zoals Het Lekkerste Weekend, 
Bangeleuk, Kortrijk Cupido en er werden 5 campagnes ikv citymarketing uitgewerkt en gelanceerd.

Het project Kortrijk Creëert presenteerde een toonmoment van de prototypes tijdens de Week van het 
Ontwerpen.

Het Platform hotels en B&B’s kwam op kruissnelheid met een actieve informatie-uitwisseling met de 
sector.

Tot slot werd vzw Toerisme Kortrijk omgevormd naar vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk met 
uitbreiding van de doelstelling.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

http://www.kortrijk.be/
http://www.toerismekortrijk.be/
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Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Roos Desmet
Geen advies ontvangen
Graag als bijlage het jaarverslag 2015 van vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk terug te vinden.

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2015 van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk, met een boni van € 26.569,68, 
goed te keuren.

Bijlagen
- Citymarketing  Toerisme Kortrijkverslagrevisor.pdf
- Jaarverslag 2015 vzw Toerisme Kortrijk.pdf
- Jaarrekening 2015 vzw Toerisme Kortrijk.pdf
- Verslag AV 28-04-16.docx

Evenementen en Verenigingen
11 2016_GR_00170 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaarverslag 

en jaarrekening 2015 - Goedkeuren
11 - 2016_GR_00170 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Ontmoetingscentra 
Kortrijk heeft in 2015 werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze opdracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaarverslag en de 
jaarrekening 2015 goed op 26 april 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
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Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor (verslag wordt afgeleverd ten laatste 30/05)

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde de jaarrekening 2015 goed 
op 26 april 2016.
De inkomsten bedragen € 496.139,85 en de uitgaven € 444.210,05. Dit resulteert in een boni van € 
51.929,80.

De bedrijfsrevisor BDO heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd. 

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaarverslag 2015 goed 
op 26 april 2016.

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle acties waar de ontmoetingscentra op hebben ingezet in 
2015. De acties worden ingedeeld volgens zeven strategische doelstellingen:

1. werken aan gemeenschapsvorming en projecten
2. inzetten op programmatie (cultuurspreiding)
3. inzetten op educatie
4. ondersteunen lokale verenigingen en cultuurmakers
5. werken aan communicatie
6. aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur
7. andere

Elk beheerscomité inventariseerde de gerealiseerde acties voor 2015 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen.
Doelstellingen die voor 2015 over alle ontmoetingscentra heen werden gerealiseerd en het voorbij jaar 
kenmerkten worden apart besproken in de aandachtspunten. De aandachtspunten voor 2015 zijn de 
volgende:

 Schoolvoorstellingen vormen een belangrijk luik van de programmatie. Steeds wordt in 
nauwe betrokkenheid met de plaatselijke scholen gekeken om een aantal voorstellingen in het 
ontmoetingscentrum te organiseren. In 2015 werden 22 voorstellingen georganiseerd waarbij 
4470 leerlingen werden bereikt gespreid over kleuter, lager en secundair onderwijs. 

 Aandacht voor het stimuleren van samenwerkingsverbanden en 
gemeenschapsvormende initiatieven is een belangrijke pijler in de werking van de oc's. 
Uiteenlopende initiatieven werden in 2015 ondersteund  of georganiseerd samen met diverse 
partners. 
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 Er was één ontmoetingscentrum die in 2015 een jubileum mocht vieren. OC De Troubadour 
bokste een fijn feestprogramma in elkaar om zijn vijfentwintig jarig bestaan te vieren. 

 Op het vlak van communicatie wordt de uniforme benaming ontmoetingscentrum 
geïntroduceerd. De oude term buurthuis verdwijnt hiermee. Het accent komt in de werking zo 
meer te liggen op de functies gemeenschapsvorming, cultuurparticipatie en de aandacht voor 
lokale verenigingen en cultuurmakers. Hiernaast wordt eind 2015 ook een logo 
geïntroduceerd om de werking meer te profileren. 

 Alle ontmoetingscentra zijn van bij de opstart van de UITPAS, partner in dit stedelijke 
verhaal. 

 In 2015 worden in de meeste ontmoetingscentra AED-toestellen geïnstalleerd door de stad. 
De betrokken ontmoetingscentra anticiperen, door cursussen rond het gebruik van het toestel 
in te richtten naar geïnteresseerde vrijwilligers uit het verenigingsleven. 

 Sint-Paulus wordt als negende ontmoetingscentrum opgenomen in de vzw. Hiertoe worden 
de statuten gewijzigd en wordt de integratie aangevat met de verkiezing en samenstelling van 
een beheerscomité. Het beheerscomité komt op 21 mei voor het eerst samen. 

 Een belangrijke wijziging in de werking van de ontmoetingscentra is de reorganisatie van 
het sleutelbeheer vanaf 1 maart 2015. De sleutels dienen vanaf dan te worden opgehaald 
in de secretariaten van de oc's en niet langer bij de sleutelbewaarder. 

 Voor weekendtellingen wordt vanaf begin 2015 door de ontmoetingscentra een beroep 
gedaan op twee mobiele logistieke medewerkers binnen de equipe, die deze taak van Donald 
overnemen. 

Onderdeel van het jaarverslag is het gedetailleerde cijferoverzicht van de werking opgesplitst per 
soort activiteit en soort lokaal. Telkens vindt een opsplitsing plaats volgens de receptieve en eigen 
activiteiten en het aantal deelnemers aan deze activiteiten. Dit cijferoverzicht is bijgevoegd per OC.
 
In totaal werden 11.195 activiteiten georganiseerd in de ontmoetingscentra, goed voor 322.194 
bezoekers. 
 
Het totaal aantal activiteiten en bezoekers stijgt. In vergelijking met 2014 is er een stijging op te 
merken van 19.116 bezoekers. Er worden ook 286 activiteiten meer georganiseerd. De sterke stijging 
is mede het gevolg van de integratie van OC Sint-Paulus in de cijfers. Bekijken we de cijfers zonder 
rekening te houden met Sint-Paulus stellen we vast dat de bezoekersaantallen ook sterk toegenomen 
zijn (+6962 bezoekers of +2%) tegenover een nagenoeg status quo van het aantal activiteiten (-31of 
-0.3%). Zowel het aantal activiteiten als bezoekers en dit voor zowel receptieve als eigen activiteiten 
worden grafische weergegeven op het einde van het jaarverslag.  

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad
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Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Roos Desmet
Geen advies ontvangen

Besluit
Punt 1
Het jaarverslag 2015 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarekening 2015 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, met een boni van € 51.929,80 goed te 
keuren.

Bijlagen
- balans2015oc's.pdf
- sjabloonstadrrekening2015oc's.pdf
- verslagcommissarisoc's.pdf
- Jaarverslag-OC-2015.pdf
- Verslag AV 26-04-16.pdf
- JAARVERSLAG2015.pdf

Kelly Detavernier

Staf
12 2016_GR_00172 Vzw Feest in Kortrijk  - Jaarverslag en 

jaarrekening 2015 - Goedkeuren
12 - 2016_GR_00172 - Vzw Feest in Kortrijk  - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Feest in Kortrijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Feest in Kortrijk heeft, 
in 2015 werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze opdracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2015 
goed op 14 april 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.
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Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde de jaarrekening 2015 goed op 14 april 
2016.
De inkomsten bedragen € 1.037.190,01€ en de uitgaven € 1.011.149,34€. Dit resulteert in een boni 
van € 26.040,67€. Na terugname van de bestemde fondsen per 31/12/2014 voor een bedrag van 
49.000€, eindigt de rekening met een boni van 75.040,67€

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaarverslag 2015 goed op 14 april 
2016.

In 2015 werd de interne structuur van de vzw Feest in Kortrijk verder geprofessionaliseerd. De 
taakverdeling tussen professionelen en vrijwilligers werd geconcretiseerd, er werd een evenwicht 
gevonden tussen adviserende en organiserende leden en de interne werkbelasting tussen de 
vrijwilligers werd verdeeld op basis van de respectievelijke ambities. Het traject sponsorwerving werd 
professioneel opgestart.

Zowel Sinksen, Zomer als Winter bouwden voort op het elan van 2014 maar realiseerden allemaal een 
opvallende groei. Onder impuls van De Grote VErleieding en het prachtige weer boekte Sinksen 15 
een recordopkomst. De 'on tour' formule van de zomerconcerten bleek opnieuw een grote 
meerwaarde. De opkomst varieerde. Winter kende een grote uitbreiding ten opzichte van 2014 en 
dompelde een aanzienlijk deel van de binnenstad in kerstsfeer. 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2015 van de vzw Feest in Kortrijk, met een boni van 75.040,67€, goed te keuren.

Bijlagen
- verslag commissaris vzw Feest in Kortrijk.pdf
- 2015_balans Feest in Kortrijk.xlsx
- 2015_resultatenrekening Feest in Kortrijk.xlsx
- Verslag algemene vergadering FIK 140416.docx
- 20160523_Vzw FIK_Jaarverslag 2015.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Communicatie en Recht
14 2016_GR_00144 Campus Kortrijk Weide. Fuifzaal - Opstalakte 

- Goedkeuren
14 - 2016_GR_00144 - Campus Kortrijk Weide. Fuifzaal - Opstalakte - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
Dit dossier kadert in beleidsdoelstelling 2 'Een stad die verjongt en vergroent', actieplan 2.1 
'Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen tijd vorm te geven', actie 
2.1.5 'Realiseren van een middelgrote fuifzaal' van het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 van de 
Stad Kortrijk. Het CBS heeft op 1 december 2014 het voorontwerp van 30 oktober 2014 voor de 
nieuwe fuifzaal op Campus Kortrijk Weide goedgekeurd. Met betrekking tot de fuifzaal werd ervoor 
geopteerd om AGB SOK aan te duiden als exploitant ervan en ook als bouwheer. In functie 
hiervan werd een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO) opgemaakt tussen Stad 
Kortrijk en AGB SOK, welke door de gemeenteraad goedgekeurd werd in zitting van 08 juni 2015. Ter 
verdere uitvoering van deze PSO (artikel 9) en teneinde de bouw van de fuifzaal juridisch mogelijk te 
maken dient een zakelijk bouwrecht toegekend te worden aan AGB SOK. Er werd gekozen voor een 
opstalrecht, wat ook aansluit bij de "ruling" die verkregen werd van de dienst Voorafgaande 
Beslissingen in Fiscale Zaken. De akte van opstal wordt thans ter goedkeuring door de gemeenteraad 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit dossier kadert in beleidsdoelstelling 2 'Een stad die verjongt en vergroent', actieplan 2.1 
'Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen tijd vorm te 
geven', actie 2.1.5 'Realiseren van een middelgrote fuifzaal' van het strategisch meerjarenplan 
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2014 - 2019 van de Stad Kortrijk. Het CBS heeft op 1 december 2014 het voorontwerp van 30 
oktober 2014 voor de nieuwe fuifzaal op Campus Kortrijk Weide goedgekeurd. Met 
betrekking tot de fuifzaal werd ervoor geopteerd om AGB SOK aan te duiden als exploitant 
en bouwheer ervan. In functie hiervan werd een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) opgemaakt tussen Stad Kortrijk en AGB SOK, welke 
door de gemeenteraad goedgekeurd werd in zitting van 08 juni 2015. Ter verdere uitvoering 
van deze PSO (artikel 9) en teneinde de bouw van de fuifzaal juridisch mogelijk te maken 
dient een zakelijk bouwrecht toegekend te worden aan AGB SOK. Er werd gekozen voor een 
opstalrecht, wat ook aansluit bij de "ruling" die verkregen werd van de dienst Voorafgaande 
Beslissingen in Fiscale Zaken.

Argumentatie
In het voorgelegde ontwerp van akte van opstal wordt uitgegaan van navolgende krachtlijnen:

-het opstalrecht wordt verleend op een grondoppervlakte (deels bebouwd, stuk loods) van 15a92ca, 
zoals afgebeeld op het opmetingsplan in bijlage;

-het opstalrecht wordt verleend voor een termijn van 30 jaar (artikel 2);

-AGB SOK richt op zijn verantwoordelijkheid en rekening houdend met de bepalingen van de PSO de 
fuifzaal op (artikels 3,4,5);

-AGB SOK is niet gerechtigd het recht van opstal of de opgerichte gebouwen, opstallen geheel of 
gedeeltelijk te vervreemden of met zakelijke lasten of zekerheden te bezwaren zonder voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van de stad (artikel 7);

-bij het einde van het opstalrecht komen de opgerichte opstallen kosteloos aan de stad toe, in goede 
staat van onderhoud (artikel 9);

-bij grove nalatigheid van AGB SOK neemt het opstalrecht van rechtswege een einde; indien er dan 
sprake zou zijn van overmacht wordt er gestreefd naar een minnelijke oplossing tussen partijen 
(artikel 10);

-er worden nader omschreven kosteloze rechten van erfdienstbaarheid of zakelijke lasten in het leven 
geroepen, zoals een recht van uitweg ten behoeve van AGB SOK, een gemeenschappelijke 
ingang...Bepaalde modaliteiten hiervan zullen nader uitgewerkt worden in de exploitatie-overeenkomst 
die in opmaak is en die later nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;

-het opstalrecht wordt toegestaan tegen een eenmalige vergoeding van 1 euro.

De raad van bestuur van het AGB SOK heeft het ontwerp van akte reeds principieel goedgekeurd in 
zitting van 24 februari 2016.

 

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Eenmalige vergoeding van 1 euro.
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Besluit
Punt 1
In te stemmen met bijgevoegde ontwerptekst van akte van opstal.

Bijlagen
- Fuifzaal,ontwerpakte,finale tekst.docx
- Fuifzaal, opmetingsplan.pdf
- Fuifzaal, principiele goedkeuring ontwerp van akte door raad van bestuur SOK.pdf
- Fuifzaal, ruling.pdf
- Fuifzaal, ruling 2.pdf
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13 2016_GR_00167 Immobiliën (immo 2006/014) - Stijn 
Streuvelslaan te K-Heule: ruil grond tegen 
grond en tijdelijk gebruik van grond voor 
trapveldje. - Goedkeuren

13 - 2016_GR_00167 - Immobiliën (immo 2006/014) - Stijn Streuvelslaan te K-Heule: ruil grond tegen grond en tijdelijk gebruik van grond voor trapveldje. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De gronden Raes gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule werden recentelijk aangekocht door de 
familie De Meestere. Om een betere perceelsconfiguratie van het perceel te bekomen, stelt de nieuwe 
eigenaar, in samenspraak met de stad, een ruil van grond tegen grond voor. Er wordt 393m² 
stadsgrond uit het kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 274/C geruild tegen 393m² 
grond uit het kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 280/D. Er werd een 
opmetingsplan en een ontwerp van akte opgemaakt. Het behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad om deze ruil van gronden goed te keuren.

Bovendien heeft de stad op deze gronden (deel dat geen voorwerp is van de ruil) in het verleden een 
trapveldje gerealiseerd en dit in de overtuiging dat deze gronden eigendom van de stad waren. In 
afwachting van de verplaatsing van het veldje naar nabijgelegen stadsgronden, wordt er door de 
nieuwe eigenaar voorgesteld om een gebruikovereenkomst hiervoor op te maken. Er werd een 
ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gronden Raes gelegen Stijn Streuvelslaan te Kortrijk-Heule en kadastraal gekend Kortrijk, 
8ste afdeling, sectie C, nrs. 272/A (375m²) en 280/D (3.310m²) werden recentelijk aangekocht 
door de familie De Meestere, deels in persoon en deels door de vennootschap. Deze familie is 
ook eigenaar van de aanpalende gronden en wenst een betere perceelsconfiguratie van hun 
eigendommen te bekomen.

In overleg met het Team Planning en Openbaar Domein, werd er voorgesteld om 393m² 
stadsgrond uit het kadastraal perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 274/C te ruilen tegen 
evenveel grond behorend tot het perceel Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 280/D en thans 
eigendom van de familie De Meestere. Hierdoor wordt de familie eigenaar van het ingesloten 
stuk stadsgrond waardoor hun perceel een mooiere rechthoekiger vorm krijgt, terwijl de stad 
eigenaar wordt van 2 stroken grond palend aan de andere stadsgronden.

Er werd een opmetingsplan opgemaakt door landmeter I. Wyseur op 16 april 2016. Een 
ontwerp van akte ruil werd opgemaakt door notaris De Witte. De ruil geschiedt grond tegen 
grond en de kosten voor de opmeting en het verlijden van de akte zijn ten laste van de 
aanvrager.

Op de hierboven omschreven gronden (deel dat geen voorwerp is van de ruil) werd er door de 
stad een trapveldje aangelegd en dit in de overtuiging dat deze gronden eigendom van de stad 
waren. Het veldje werd genivelleerd, de afsluiting werd verplaatst en er werden 2 metalen 
doelen geplaatst. In afwachting van de verplaatsing van het veldje naar de nabijgelegen 
stadsgronden, wordt er door de nieuwe eigenaar een kosteloos gebruik toegekend en dit in ruil 
voor het onderhoud van het perceel. Dit gebruik werd opgenomen in een ontwerp van 
gebruiksovereenkomst opgemaakt door Communicatie & Recht.
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Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de provincies, gemeenten, O.C.M.W.'s en besturen van de erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de 
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut nastreeft.

Hier betreft het een correctie van de perceelsconfiguratie met de enige aanpalende eigenaar van de 
stadsgronden. De stadsgrond die wordt afgestaan is ingesloten door andere gronden eigendom van 
de familie De Meestere. Er wordt evenveel grond palend aan de stadsgrond afgestaan.

Het gebruik van de gronden voor het trapveldje is voor onbepaalde duur. De gebruiksovereenkomst 
kan wel steeds op elk ogenblik opgezegd worden mits een opzegtermijn van 1 maand te respecteren.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Ruil met gesloten beurzen. Kosten opmetingsplan en akte zijn ten laste van de aanvrager.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de ruil van 393m² grond tegen evenveel grond gelegen Stijn Streuvelslaan te 
Kortrijk - Heule tussen de B.V.B.A. DM PROJECTS en de stad Kortrijk voor het bekomen van een 
betere perceelsconfiguratie en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte ruil, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de ingebruikneming door de stad van ongeveer 1.900m² grond,gelegen Stijn 
Streuvelslaan te Kortrijk - Heule, teneinde deze grond verder te kunnen aanwenden als trapveldje 
voor de jongeren uit de buurt en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Opmetingsplan ruil.pdf
- Ontwerp akte ruil.pdf
- Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
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Strategisch Team
15 2016_GR_00171 Verkoopsdossier - Oud Politiecommissariaat 

en hoekvilla Sint-Amandslaan - Goedkeuren
15 - 2016_GR_00171 - Verkoopsdossier - Oud Politiecommissariaat en hoekvilla Sint-Amandslaan - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
Het CBS verzocht het AGB SOK op 14/03/2012 het volledig administratief dossierbeheer op zich te 
nemen voor de verkoop van de site Oud Politiecommissariaat in de St-Amandslaan en de aanpalende 
hoekvilla. Deze opdracht kadert binnen de beheersovereenkomst, in het bijzonder artikel 14 ervan.

In samenwerking met de directie Ruimtelijke en Ecomonische Stadsontwikkeling en in overleg met 
Communicatie en Recht en Bedrijfsvoering/team projecten werd door het AGB SOK een 
verkoopsdossier samengesteld.

De Gemeenteraad wordt gevraagd dit verkoopdossier waarin de randvoorwaarden, de 
verkoopsprocedure en de timing worden bepaald, goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de patrimoniumstudie wordt de verkoop van de site Oud Politiecommissariaat in de St-
Amandslaan en de aanpalende hoekvilla voorgesteld.

Het CBS verzocht het AGB SOK op 14/03/2012 het volledig administratief dossierbeheer 
hiervoor op zich te nemen. Deze opdracht kadert binnen de beheersovereenkomst, in het 
bijzonder artikel 14 ervan.

In samenwerking met de directie Ruimtelijke en Ecomonische Stadsontwikkeling en in 
overleg met Communicatie en Recht en bedrijfsvoering/team projecten werd door het AGB 
SOK een verkoopsdossier samengesteld.

Argumentatie
Voorwerp

Het verkoopsdossier omvat de hoekvilla en het oud politiecommissariaat gelegen aan de St-
Amandslaan, een achterliggende gebouw uit 3 bouwlagen, een toegangspoort met aanliggende 
bebouwing kant Diksmuidekaai en een polyvalente ruimte van 1 bouwlaag palend aan het 
naastliggend privaat appartementsgebouw (Kollegestraat-Diksmuidekaai).

Context Overleie en Leieboorden
De site maakt deel uit van de wijk Overleie. Een wijk in volle evolutie dankzij de diverse investeringen 
in het gebied, die kaderen binnen het stadsvernieuwingsproject. De wijk is volop terug aan het 
heropleven. De verkoop van deze site biedt de kandidaat koper een boeiende context in volle 
beweging.
De site is tevens gesitueerd aan de Diksmuidekaai. De vernieuwde Leieboorden bieden een 
uitzonderlijke context waarop de site zich dient te enten. Binnen het verkoopsdossier wordt daarom 
ook verwezen naar het ontwikkelingskader Leieboorden. Hierin worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden en bouwhoogtes langs de kade bepaald voor deze en aanpalende site 
(braakliggende gronden in private eigendom).
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Randvoorwaarden
Per gebouwonderdeel worden in het verkoopsdossier de randvoorwaarden gedefinieerd. 
De meest essentiële elementen worden hieronder opgelijst:

1. Hoekvilla
o Behoud van het huidig pand met aandacht voor de erfgoedelementen 

(beschermingsprocedure is opgestart)
o Behoud stadstuin met beperkte bebouwingsmogelijkheid
o Voorkeur programma: horeca en creatieve sector. Ook wonen mogelijk.

2. Hoofdgebouw St-Amandslaan
o Behoud van de huidige volumes met respect voor de erfgoedelementen 
o Voorkeur programma: creatieve sector, kantoor, horeca,…

3. Annex-gebouw
o Nieuwbouw of hergebruik bestaande structuur met maximum 3 bouwlagen. 
o Gelijkvloers in te richten i.f.v. parkeren.

4. Kade
o Mogelijkheid tot bouwen van 2 kadewoningen van 3 en 4 bouwlagen met tuin. 
o Typologie sluit aan op de beoogde ontwikkeling van de naastliggende site (cf. 

Ontwikkelingskader Leieboorden).
5. Diksmuidekaai - Kollegestraat

o Volume dat bestaand privaat appartementsgebouw omarmt. 
o Gelijkvloers volume i.f.v. parkeren en gemotoriseerde toegang tot rest van de site. 
o Bovenliggend: mogelijkheid tot 3 bouwlagen

Parkeren
De gedefinieerde randvoorwaarden bieden mogelijkheid tot het realiseren van 12 à 15 units (excl. 
programma hoofdgebouw en villa). De noodzakelijke parkeerplaatsen hiervoor (16 à 20 ppl volgens de 
norm 1,33/unit) kunnen gelijkvloers op de site gerealiseerd worden. Bijkomende parkeerplaatsen (o.a. 
noodzakelijk voor het hoofdgebouw)moeten gerealiseerd worden door het bouwen van een 
ondergrondse parking of door het afsluiten van een overeenkomst met AGB Parko (bv. Parking 
Budabrug).
Ook voor het fietsparkeren wordt een norm opgelegd.

Programma
De klemtoon ligt op wonen aangevuld met stedelijke activiteiten zoals kantoor (bv. creatieve 
economie) en/of horeca. Een dominante invulling met zorg dient vermeden te worden.

Doelgroep, woonunits, typologie, architectuur:

 Inzetten op vernieuwende en inventieve woontypologieën die het karakter van de site 
versterken en de uniciteit benadrukken.

 Vormt de aanzet tot de ontwikkeling van de naastliggende site (kadewoningen) 
 De invulling moet een mix aan leeftijden, doelgroepen en functies aanspreken. Gezinnen 

staan hierbij voorop. 
Buitenruimtes zijn hiervoor essentieel (centrale groene ruimte, ruime terrassen en daktuinen) 

 Interactie via collectieve tuin staat hierbij voorop 
 De aanvullende functies (kantoor, horeca, creatieve economie,…) moeten mee een identiteit 

aan de site geven. 
 Hoogstaande architectuur en materiaalgebruik zijn belangrijk

Binnenplein, omgevingsaanleg en interactie kade
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 Centraal op de site wordt een groene ruimte voorzien 
 Alle ontwikkelingen enten zich op deze ruimte en ze fungeert als ontmoetingsruimte binnen 

de site. 
 Er wordt voorzien in een niet bebouwde link tussen de centrale ruimte en de kade. 

Hierdoor wordt interactie met de Leie gerealiseerd.

Sociale elementen en duurzaamheid

 Er wordt geen sociale last opgelegd. 
 Mix aan typologieën en prijszetting is aan de orde 
 Bijkomende initiatieven inzake ecologische duurzaamheid worden aangemoedigd.

Buurtinbedding / tijdelijke invulling

 Actueel wordt de site benut i.f.v. tijdelijke invullingen met klemtoon op experiment en 
creatieve sectoren.

 De koper wordt gevraagd om tussen het moment van de aankoop en de effectieve start van 
de realisatie dezelfde invulling mogelijk te maken (voorzien hoofdverzekering,….). Invulling 
gebeurt i.s.m. de stad Kortrijk (gebiedswerking)

Timing

 Publicatie: 5/07/2016 
 Indienen dossiers: 17/10/2016 
 Jury: 9/11/2016 Verslag jury 23/11/2016 
 Beslissing CBS: december 2016 
 Indienen bouwaanvraag binnen 6m na akte 
 Start bouwwerken 6m na vergunningen

Wijze van verkoop

 Betreft ‘een verkoop onder voorwaarden – bieding onder gesloten omslag’ van een eigendom 
van de Stad Kortrijk.

 AGB SOK voorziet in de begeleiding van het verkoopsdossier binnen de voorwaarden 
opgenomen in de beheersovereenkomst (art. 14).

Verkoopsvoorwaarden en beoordelingscriteria

1. Financieel (40 punten) 
Instelprijs van minimum 1.350.000 € voor de volledige site.
Bij aparte verkoop van de hoekvilla geldt een minimum instelprijs van 300.000 €.  
Bij aparte verkoop van de rest van de site excl. villa geldt een minimum instelprijs van 
1.150.000 € 

2. Organogram, volumestudie, invulling en buurtinbedding, sociale elementen en timing (35 
punten) 

3. Architecturale kwaliteit, visie op duurzaamheid (25 punten)

Verloop van de procedure



108/212 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Het onderzoek van de voorstellen gebeurt door een jury die bestaat uit de Raad van Bestuur 
van het SOK, aangevuld met een aantal deskundigen (Stad Kortrijk, onroerend erfgoed, 
Gecoro).

 Na beoordeling van de ingediende voorstellen door de jury wordt een verslag hiervan ter 
goedkeuring voorgelegd aan het CBS. Op basis hiervan kan de toewijzing gebeuren.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Besluit
Punt 1
Het verkoopsdossier voor de verkoop van het Oud Politiecommissariaat en de hoekvilla in de St-
Amandslaan, samengesteld door het AGB SOK en waarin de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden, 
de verkoopsprocedure en de timing worden bepaald, goed te keuren

Bijlagen
- basisdossier.pdf
- bijlage 1 - plaatsbeschrijving.pdf
- bijlage 2 - plannen bestaande toestand.pdf
- bijlage 3 - plannen hoek kollegestraat-diksmuidekaai.pdf
- bijlage 4 - visies & ambities.pdf
- bijlage 5 - inschrijvingsformulier natuurlijke personen.pdf
- bijlage 6 - inschrijvingsformulier rechtspersonen.pdf
- bijlage 7 - model verkoopovereenkomst.pdf
- bijlage 8 - timing.pdf

16 2016_GR_00204 AGB SOK - Van AGB Buda naar AGB SOK. 
Addendum bij de beheersovereenkomst - 
Goedkeuren

16 - 2016_GR_00204 - AGB SOK - Van AGB Buda naar AGB SOK. Addendum bij de beheersovereenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB SOK had 
dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd gesloten op 02 april 
2014.

Op vandaag zijn er al een aantal stappen gezet (en andere zijn in voorbereiding) om de exploitatie-
opdracht van het AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal 
andere stadseigendommen door het AGB SOK). Het was en is de bedoeling de programmatie-opdracht 
van het AGB Buda via een samenwerkingsovereenkomst toe te vertrouwen aan een nieuw op te 
richten private VZW. Finaal kan het AGB Buda dan ontbonden en vereffend worden. Het procedureel 
kader en stappenplan werden principieel goedgekeurd door het College van Burgemeeser en 
Schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. In uitvoering van deze principiële 
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beslissingen wordt nu een ontwerp van addendum bij de beheersovereenkomst met het AGB 
SOK voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp van addendum werd op 1 juni 
2016 goedgekeurd door de raad van Bestuur van het AGB SOK na principiële goedkeuring door het 
CBS  in zitting van 23 mei 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 10 maart 2014 keurde de gemeenteraad het voorgelegde ontwerp van nieuwe 
beheersovereenkomst goed, te sluiten met het AGB SOK. De raad van bestuur van het AGB 
SOK had dit eerder al gedaan in zitting van 20 februari 2014. De overeenkomst zelf werd 
gesloten op 02 april 2014.

Op 29 juni 2015 is het voorgenomen besluit tot het splitsen van AGB Buda in een exploitatie 
en een inhoudelijke werking aan de gemeenteraad toegelicht. Het procedureel kader en 
stappenplan werden principieel goedgekeurd door het College van Burgemeeser en 
Schepenen in zittingen van 3 november 2015 en 25 april 2016. Op vandaag zijn er al een 
aantal stappen gezet (en andere zijn in voorbereiding) om de exploitatie-opdracht van het 
AGB Buda te laten opnemen door het AGB SOK (naast het beheer van een aantal andere 
stadseigendommen door het AGB SOK). Het was en is de bedoeling de programmatie-
opdracht van het AGB Buda via een samenwerkingsovereenkomst toe te vertrouwen aan een 
nieuw op te richten private VZW. Finaal kan het AGB Buda dan ontbonden en vereffend 
worden. 

De beheersovereenkomst tussen het SOK en de Stad dient in het licht van deze verruimde 
opdracht te worden aangepast en aangevuld, teneinde deze exploitatie-opdracht te 
omschrijven en in te bedden in de beheersovereenkomst. Het voorgelegde addendum maakt 
de bijlage 5 uit bij de beheersovereenkomst.

Het ontwerp van addendum werd op 1 juni 2016 goedgekeurd door de raad van Bestuur van 
het AGB SOK na principiële goedkeuring door het CBS  in zitting van 23 mei 2016.

Argumentatie
In de statuten van het AGB SOK is het maatschappelijk doel van het bedrijf omschreven als ‘de 
vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van 
onder meer: (…) in het geval de stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de 
valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium’.

Beoogd wordt de publiekrechtelijke exploitatie-opdracht van het AGB Buda te integreren bij het 
AGB SOK en daarbij aansluitend ook de exploitatie van andere maatschappelijk-culturele onroerende 
goederen bij het SOK onder te brengen. De Stad behoudt daarbij wel, conform ook het 
gemeentedecreet, het volledige beleid – onder meer inzake cultuur en jongeren – en heeft geenszins 
de bedoeling het AGB SOK opdrachten te geven inzake programmering en inhoudelijke aspecten van 
het beleid. De uitvoering van dit inhoudelijke beleid kan toevertrouwd worden aan een nieuw op te 
richten VZW en komt zo nodig na de ontbinding en vereffening van het AGB Buda (in eerste 
instantie) terug bij de reguliere stadsdiensten.

De beheersovereenkomst tussen het SOK en de Stad wordt in het licht van deze verruimde opdracht 
aangepast en aangevuld met een addendum, waarin deze opdracht nader wordt omschreven.

Het addendum omvat in essentie de invoeging van een"Hoofdstuk II.6 - SOK ALS EXPLOITANT VAN 
ONROERENDE GOEDEREN". Daarbij wordt in artikel 13.1 het principe vastgelegd van de toewijzing 
door de stad van exploitatierechten op onroerende goederen aan het AGB SOK, door vestiging van 
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een zakelijk recht erop of door het verlenen van andere rechten, met uitsluiting van 
eigendomsoverdracht. Daarbij wordt verwezen naar een lijst van onroerende stadseigendommen, 
zoals principieel vastgelegd door het college in zitting van 25 april 2016.

In artikel 13.2 wordt de exploitatieopdracht nader omschreven (vermogensbeheer en dagelijks beheer 
van de accommodatie en de exploitatie zelf). Belangrijk is dat ook het principe herhaald wordt dat de 
gemeenteraad de gebruikstarieven en de richtlijnen inzake openingsuren van eigendommen bepaalt 
en dit op gemotiveerd advies van het AGB. Het AGB legt jaarlijks een voorstel hieromtrent voor, 
gebaseerd op economische realiteit en rentabiliteit en dat kadert binnen de beleidslijn, aangegeven 
door de stad. Net zoals opgenomen in de beheersovereenkomst met het AGB Parko wordt ook hier 
vastgelegd dat de gemeenteraad enkel op gemotiveerde wijze kan afwijken van het gemotiveerd 
voorstel van het AGB SOK. Indien deze afwijking negatieve financiële implicaties heeft op de 
exploitatieresultaten van het AGB zal de stad via een dotatie hierin voor 100% tegemoetkomen.

Er wordt uitgegaan van 2 tarieven:

 een basistarief, gebaseerd op de werkelijke kostprijzen, waarbij in de exploitatieovereenkomst 
tussen stad en SOK (nog in opmaak) duidelijk en limitatief zal omschreven worden ten 
aanzien van wie het basistarief wordt gehanteerd.

 een commercieel tarief, gebaseerd op het basistarief, vermeerderd met een vastgestelde 
toeslag, dat op al de anderen van toepassing is maar met kortingen voor non-profit 
evenementen en bij herhaaldelijk gebruik binnen eenzelfde kalenderjaar.

De tarifering van de basisdienstverlening zal gebaseerd zijn op het gemiddelde van de laatste 2 jaren 
en een prognose van het lopende jaar (reële  kostprijs en aantal evenementen).
Per site zal een exploitatieovereenkomst gemaakt worden, die de verschillende elementen verder 
specifieert.

Artikel 14 van de beheersovereenkomst wordt aangevuld met de bepaling:"Vanaf 01 januari 2015 is 
het SOK onderworpen aan BBC. De stad kan optreden als fiduciaire voor het SOK. Dit wordt in 
principe per boekjaar vastgelegd in onderling overleg".

Artikel 23§2 van de beheersovereenkomst, die de samenstelling van de jaarlijkse tussenkomst van de 
stad aan het SOK regelt, wordt aangevuld met een punt 3: "Het totaal van de (eventuele) 
exploitatietoelages voor de aan het SOK toegewezen exploitatierechten op onroerende goederen".

Tot slot wordt aan het artikel 31§2 een kleine redactionele wijziging aangebracht.

Juridische grond
Artikel 235§2 van het Gemeentedecreet omschrijft welke aangelegenheden geregeld worden in de 
beheersovereenkomst tussen de gemeente en een autonoom gemeentebedrijf.

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

Besluit
Punt 1
het voorgelegde addendum bij de beheersovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en het AGB SOK, 
dd.02 april 2014, en zoals opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
- verslag RvB SOK AGB SOK 01.06.2016.pdf
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- AGB SOK, beheersovereenkomst, dd.02 april 2014.pdf
- 2016 06 09 addendum beheersovereenkomst - def.pdf
- AGB SOK, beslissing cbs,dd.25 april 2016.pdf
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ADDENDUM 

BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD KORTRIJK EN HET AUTONOOM 

STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK 

 

 

TUSSEN  De STAD KORTRIJK, met burelen gevestigd in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 

met nationaal nummer 0207.494.678, hierbij vertegenwoordigd door de heer Vincent Van 

Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van 

artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

gemeenteraad van …. 

 

 Hierna de ‘Stad’,   

 

EN  Het STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, autonoom gemeentebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid, met maatschappelijke zetel in het stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 

Kortrijk, opgericht bij besluit van de Gemeenteraad van 8 mei 1998, en waarvan de 

oprichting evenals de aanvaarding van de bij dit oprichtingsbesluit gevoegde tekst der 

statuten werden goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 september 1998 en waarvan de 

statuten werden uitgebreid bij ministerieel besluit van 3 september 2004, en waarvan de 

statuten zijn gewijzigd en vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 9 december 

2013, hierbij vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, Voorzitter van de Raad van 

Bestuur, en mevrouw Tiene Castelein, bestuurder, in toepassing van artikel 19 van de 

statuten en in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van  …  

  

 Hierna het ‘SOK’, 

  

Hierna samen ‘DE PARTIJEN’ genoemd,  

 

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT : 

 

In de statuten van het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf is het maatschappelijk doel van het bedrijf 

omschreven als ‘de vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het stedelijk 

weefsel door middel van onder meer: (…) in het geval de stad hiertoe verzoekt het beheer, de 

rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium’; 

 

De Stad wenst de publiekrechtelijke exploitatie-opdracht van het AGB Buda te integreren bij het SOK 

en daarbij aansluitend ook de exploitatie van andere maatschappelijk-culturele onroerende goederen 

bij het SOK onder te brengen;  

 

De Stad behoudt daarbij, conform ook het gemeentedecreet, het volledige beleid – onder meer inzake 

cultuur en jongeren – en heeft geenszins de bedoeling het SOK opdrachten te geven inzake 

programmering en inhoudelijke aspecten van het beleid.  

 

De beheersovereenkomst tussen het SOK en de Stad dient in het licht van deze verruimde opdracht te 

worden aangepast en aangevuld, teneinde deze opdracht te omschrijven en in te bedden in de 

beheersovereenkomst. Onderhavig addendum maakt de bijlage 5 uit bij de beheersovereenkomst. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

 

ARTIKEL 1. 

Artikel 3 van de beheersovereenkomst wordt in § 1 aangevuld met: 

 

“ 6° de exploitatie van de door de Stad aangewezen onroerende goederen.” 

 

ARTIKEL 2. 

Hoofdstuk II van de beheersovereenkomst wordt aangevuld met een nieuw onderdeel: 

 

“HOOFDSTUK II.6 –  SOK ALS EXPLOITANT VAN ONROERENDE GOEDEREN 

 

Artikel 13.1 - Toewijzing van exploitatierechten op onroerende goederen 

§ 1.  De exploitatie van onroerende goederen wordt door de Stad toegewezen aan het SOK, hetzij door 

vestiging van een zakelijk recht op de onroerende goederen ten voordele van het SOK, hetzij door het 

verlenen van lease of huurrechten dan wel beheers- en/of exploitatierechten aan het SOK zonder dat 

de onroerende goederen in eigendom worden overgedragen of ingebracht.  

§ 2.  In bijlage 5.1 bij de beheersovereenkomst tussen partijen wordt een lijst gevoegd van de 

onroerende goederen waarvan de exploitatie door partijen bij het SOK wordt gelegd met vermelding 

van de modaliteiten waaronder het SOK de exploitatierechten verwerft, en de eventuele 

kapitaalsoverdracht die hiermee gepaard gaat. Voormelde lijst kan worden uitgebreid voor zover dit 

past binnen de visie van de Stad en de beleidsuitvoerende taken van het SOK. Dit gebeurt via de 

gebruikelijke besluitvorming, eigen aan de wijziging van de beheersovereenkomst.  

 

Artikel 13.2 - Omschrijving van de exploitatieopdracht  

§ 1.  De exploitatieopdracht van het SOK kan betrekking hebben op alle aspecten van de exploitatie 

van de onroerende goederen, waaronder:  

1. Het vermogensbeheer betreffende accommodatie omvattende het vervullen van de 

eigenaarsrol met het financieel, juridisch, technisch en administratief beheer als eigenaar, 

met onder meer:  

- het strategisch management betreffende het in stand houden van het gebouw en het 

verrichten van de nodige investeringen om het onroerend goed te beschermen en te 

vrijwaren op langere termijn, alsook de nodige investeringen om het onroerend goed 

verder uit te bouwen in samenspraak met de Stad in functie van nieuwe noden en 

behoeften, gebruiksvriendelijkheid …  

- taken en verantwoordelijkheden als gebouweigenaar, eigenaarslasten  

- verrichten van noodzakelijk groot onderhoud, het behouden van de onroerende 

goederen in goede staat van onderhoud, met inbegrip van alle vereiste periodieke 

onderhoudsopdrachten en kleine herstellingen 

2. Het dagelijks beheer van de accommodatie, met onder meer:  

- verbruik van water en energie 

- schoonmaak, afval … 

- dagelijks onderhoud, zoals het uitvoeren van inspecties voor en na elke 

terbeschikkingstelling met dienstverlening, alsook het oplossen van storingen en 

klachten tijdens de dienstverlening 
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3. De exploitatie, met onder meer:  

- het volledig afhandelen van dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot de 

diverse lokalen en ruimten 

- het beheer ten overstaan van derden, meer bepaald het gebruik van de ruimten, met 

inbegrip van alle hiermee verband houdende aspecten en dienstverlening 

- de uitbating van de horeca-functie in eigen beheer 

- marketing voor het promoten van de accommodatie  

- dienstverlening naar gebruikers toe 

- inhuur personeel en dienstverleners / beveiligers … 

§ 2.  De gemeenteraad bepaalt de tarieven voor het gebruik en de richtlijnen inzake openingsuren van 

de betrokken gebruikseenheden en dit op gemotiveerd voorstel van het SOK. Het SOK legt jaarlijks een 

voorstel van de tarieven en van de richtlijnen inzake openingsuren voor aan de gemeenteraad. De door 

het SOK voorgestelde tarieven en richtlijnen inzake openingsuren zullen steeds gebaseerd zijn op 

economische realiteit en rentabiliteit en kaderen binnen de beleidslijn zoals uiteengezet door de Stad. 

De gemeenteraad kan op gemotiveerde wijze afwijken van het voorstel van het SOK. Indien deze 

afwijking negatieve financiële implicaties heeft op de exploitatieresultaten (incl. investeringslast en 

afschrijvingen), zal de Stad via een dotatie hierin voor 100% tegemoetkomen.  

§ 3. De door het SOK voorgestelde tarieven voor de terbeschikkingstellingen met dienstverlening 

zullen zoveel mogelijk gespecificeerd worden per ruimte, soort evenement, gebruik servicediensten 

en cateringvoorzieningen. Alle tarieven zijn steeds BTW exclusief en de BTW wordt aan alle gebruikers 

doorgerekend. 

PARTIJEN komen overeen dat het SOK hierbij twee tarieven mag hanteren:  

1. Basistarief (gebaseerd op de werkelijke kostprijzen); 

In de exploitatieovereenkomst tussen PARTIJEN wordt duidelijk en limitatief omschreven ten 

aanzien van welke personen en/of organisaties het basistarief wordt gehanteerd.  

2. Commercieel tarief (gebaseerd op het basistarief, vermeerderd met een vastgestelde toeslag); 

Dit tarief is van toepassing op alle andere personen en/of organisaties. Op het commercieel 

tarief zijn kortingen toegestaan:   

- voor non-profit evenementen (waarbij onder ‘non-profit evenementen’ wordt begrepen 

evenementen waarvan alle opbrengsten naar non-profit-doelstellingen gaan); 

- per herhaaldelijk gebruik binnen eenzelfde kalenderjaar. 

met dien verstande dat het SOK geen (gecumuleerde) kortingen verleent onder het basistarief. 

§ 4. Bij de opmaak van haar voorstel tot tarifering zal het SOK tevens rekening houden met volgende 

basisprincipes:  

1. basisdienstverlening 

Het basistarief voor de infrastructuur gerelateerde diensten is steeds gebaseerd op het 

gemiddelde van de gerealiseerde kosten van de laatste 2 jaren (geactualiseerd) en een 

prognose van het lopende jaar gedeeld door het gemiddelde van de gerealiseerde 

evenementen van de laatste 2 jaar en een prognose van het lopende jaar. Hierin is begrepen: 

alle kosten met betrekking tot de infrastructuur, inclusief de administratieve opvolging van de 

terbeschikkingstelling en de opvolging van de naleving van de algemene voorwaarden, alsook 

de kost van de door te factureren dienstverlening van de via SOK aangestelde dienstverleners 

die behoren tot de basis dienstverlening.  

2. Bijkomende dienstverlening door het SOK 

Bovenop de basisdienstverlening kunnen door het SOK zelf aanvullende diensten worden 

geleverd. Het betreft onder meer: organisatiebegeleiding, technische ondersteuning, 
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evenementbegeleiding, alsook het ter beschikking stellen van bepaalde roerende goederen. 

Dergelijke diensten worden verrekend tegen kostprijs. 

3. Bijkomende diensten door externe personen en/of organisaties 

Bovenop de basisdienstverlening en desgevallend de bijkomende dienstverlening door het 

SOK kunnen een aantal diensten worden gerealiseerd door één of meerdere externe personen 

en/of organisaties. In het geval deze personen en/of organisaties werd aangesteld door het 

SOK zullen deze kosten worden doorgerekend aan de gebruikers.  

4. Spijzen en dranken 

Spijzen en dranken die binnen de benoemde infrastructuur zullen worden genuttigd moeten 

door de gebruiker verplicht worden afgenomen bij SOK. De toeslag op de inkoopprijs voor 

spijzen en dranken wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van het SOK. 

§ 5.  Per site waarvan de exploitatie aan het SOK wordt toevertrouwd, zal de exploitatieopdracht van 

het SOK verder uitgewerkt worden in een exploitatieovereenkomst tussen de partijen, waarin 

minstens volgende elementen aan bod komen:  

- de wijze van overdracht van (zakelijke) rechten: erfpacht, opstalrecht, … dan wel andere 

manier waarop het exploitatierecht aan het SOK wordt overgedragen;   

- de omvang van de exploitatierechten die worden overgedragen;  

- profiel van het gebouw, doelstellingen, doelgroep; 

- tarieven die dienen gehanteerd te worden; 

- omschrijving van toegankelijkheid (periodes beschikbaarheid, tijdstippen beschikbaarheid 

…); 

- omschrijving van eventuele prioritaire gebruikers;  

- eventuele exploitatietoelage van de Stad aan het SOK voor het desbetreffende gebouw.  

§ 6.  Per gebruiker maakt het SOK een dienstverleningsovereenkomst op die voldoet aan alle wettelijke 

bepalingen. “  

 

ARTIKEL 3. 

Artikel 14 van de beheersovereenkomst wordt gewijzigd als volgt:  

 

“Het SOK maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 

145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het 

budget van de Stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld 

overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden 

gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het Bedrijf doet uiterlijk op 31 

december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de 

inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het Bedrijf, 

van welke aard ook. 
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De raad van 
bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voor. 
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het Bedrijf wordt uitgeoefend conform het 
bepaalde in de artikels 243bis, 243ter en 243quater van het Gemeentedecreet. 
Vanaf 1 januari 2015 is het SOK onderworpen aan BBC. 
De Stad kan optreden als fiduciaire voor het SOK. Dit wordt in principe per boekjaar vastgelegd in 
onderling overleg.“ 
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ARTIKEL 4. 

Artikel 23 van de beheersovereenkomst wordt gewijzigd als volgt:  
 
“Artikel 23. – Tussenkomst van de stad 
 
§ 1.  Ten einde de globale openbare dienstverlening door het SOK en de onafhankelijkheid van het SOK 
ten aanzien van ontwikkelaars en promotoren voortdurend te kunnen waarborgen, komt de Stad 
jaarlijks tussen in het algemeen resultaat van het SOK over het vorige boekjaar. 
§ 2.  Deze tussenkomst omvat drie verschillende onderdelen: 
1. het totaal van de projectgebonden tussenkomsten van de Stad, zoals overeengekomen in de 

samenwerkingsovereenkomsten per project en de afspraken m.b.t. de lopende projecten; 
2. de financiering van de werking van het SOK bestaande uit: 

a. de door het SOK gemaakte en geprefinancierde kosten verbonden aan de bijzondere 
opdrachten en het administratief beheer van de vastgoedtransacties en het 
vastgoedbeheer; 

b. de personeelskosten van het SOK, beperkt tot de personeelsleden die voorzien zijn in de 
personeelsformatie volgens het goedgekeurd jaarlijks ondernemingsplan; 

c. de algemene werkingskosten van het SOK, beperkt tot het op basis van het voorgelegde 
ondernemingsplan en de jaarrekening aanvaard bedrag. 

3. Het totaal van de (eventuele) exploitatietoelages voor de aan het SOK toegewezen 
exploitatierechten op onroerende goederen. 

Alle financiering moet afgestemd zijn op het SMJP van de Stad.  
§ 3.  Het bedrag van deze tussenkomst wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd naar aanleiding van de mededeling aan de gemeenteraad van de jaarrekening van het SOK 
en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad van de beheersovereenkomst op basis van het 
ondernemingsplan en jaarlijks activiteitenverslag. 
§ 4.  Batige saldi die voortvloeien uit projecten worden verdeeld tussen Stad en SOK zoals bepaald in 
de projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten.  De vergoeding die het SOK ontvangt van 
derden in het kader van bijzondere opdrachten blijft in handen van het SOK.  Op basis van de 
jaarrekening wordt de eventuele winstbestemming bepaald. 
§ 5.  Batige saldi die voortvloeien uit de exploitatie van onroerend goederen van Stad kunnen 
verrekend worden met de exploitatietoelage van Stad aan het SOK.”  

 

ARTIKEL 5. 

Artikel 31, § 2 van de beheersovereenkomst wordt gewijzigd als volgt:  
 
“§ 2.  Onder technische prestaties wordt o.m. bedoeld: de prestaties van stadsdiensten (zoals gras 
maaien, onderhoud en herstellingen aan gebouwen). 
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Te Kortrijk, op …………………………  (datum), in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent een 

exemplaar te hebben ontvangen.  

 

 

Voor de Stad,  Voor het SOK,  

 

 

 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens 

Burgemeester  Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

De heer Geert Hillaert,  mevrouw Tiene Castelein 

Stadssecretaris  bestuurder  
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BIJLAGE 5.1 – LIJST VAN ONROERENDE GOEDEREN WAARVAN DE EXPLOITATIE WORDT 

TOEVERTROUWD AAN HET SOK 

 

Het SOK wordt belast met de exploitatie van volgende onroerende goederen uit het patrimonium van 

de Stad : 

 

 

 

naam overdracht exploitatie kapitaalsoverdracht 

   

CAMPUS KORTRIJK BUDA   

Budatoren erfpacht  

Budascoop erfpacht  

Budafabriek erfpacht  

Broelkaai 6  erfpacht  

Broeltorens erfpacht  

Paardenstallen  erfpacht  

 

   

CAMPUS KORTRIJK WEIDE   

Fuifzaal opstalrecht  

   

 

 

 

 

 

 

Te Kortrijk, op …………………………  (datum) 

 

Voor de Stad,  Voor het SOK,  

 

 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne, de heer Wout Maddens 

Burgemeester  Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

De heer Geert Hillaert,  mevrouw Tiene Castelein  

Stadssecretaris  Bestuurder  
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Kernadministratie
17 2016_GR_00182 AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - 

Goedkeuren
17 - 2016_GR_00182 - AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de bepalingen van het gemeentedecreet, door de 
gemeenteraad van de jaarrekening 2015 van AGB SOK. 
De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2015 van AGB SOK.

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB SOK zal op datum van 23/06/2016 de cijfers over boekjaar 2015 
vaststellen.

Argumentatie
Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in casu in 
zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uitspreekt 
over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het verslag 
van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële 
toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan 
de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van AGB SOK, voor, alsmede de aktename van het 
jaarverslag 2015.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB SOK zal de jaarrekening 2015 vaststellen op 01-06-2016.

Algemeen:
De inkomsten bedragen € 1.474.626,84 en de uitgaven € 1.601.209,29. 
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Dit resulteert in een algemeen mali van € 126.582,45, dat zal toegevoegd worden aan het overgedragen 
verlies.

BBC:
Exploitatiebudget van € 823.780,12.
Investeringsbudget van € - 7.279,26.
Ander budget van € 2.900.000,00.
Dit resulteert in een positief budgettair resultaat van het boekjaar van € 3.716.500,86.
Na verrekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige boekjaren van € - 1.816.078,35, 
hebben we een resultaat op kasbasis van € 1.900.422,51.

Een verklarende nota waar het verschil geduid wordt tussen het BBC-resultaat en het algemeen resultaat, 
alsook budget tov rekening 2015 is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag wordt, naast de algemene visie en de toelichting bij de financiën van het bedrijf, een 
overzicht van de in 2015 uitgeoefende activiteiten weergegeven op het vlak van :

-          Kenniscentrum en promotie

-          Voorbereiding van het Marktverhuurkantoor

-          Woonprojecten

-          Stadsprojecten (Fuifzaal)

-          Vastgoedtransacties

-          Participatie in 2 vennootschappen

-          Centrumvisie

-          Exploitatie van maatschappelijk vastgoed (Buda-gebouwen)

-          Efficiënte bedrijfsvoering

Het jaarverslag werd opgenomen als bijlage.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de neheerssovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet
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Besluit
Punt 1
de jaarrekening 2015 van AGB SOK met een algemeen mali van 126.582,45 € goed te keuren, en een 
positief resultaat op kasbasis volgens de bbc-regelging van 1.900.422,51 € goed te keuren.

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2015 van AGB SOK.

Bijlagen

Bouwen, Milieu en Wonen
18 2016_GR_00194 vk 1263 - verkaveling met nieuw openbaar 

domein - stratentracé - Goedkeuren
18 - 2016_GR_00194 - vk 1263 - verkaveling met nieuw openbaar domein - stratentracé - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
Matexi heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel in 18 loten voor 
ééngezinswonigen en 5 loten voor meergezinswoningen met in totaal 75 woonunits. De aanvraag maakt 
deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de voormalige bedrijven Bruynooghe's koffie en 
Delaere Construct tot een stedelijk woonproject. De verkaveling voorziet nieuw openbaar domein. De 
verkaveling wordt vergund door het College van Burgemeester en schepenen, het rooilijnplan en het tracé 
van de nieuwe wegenis moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 18 loten voor ééngezinswonigen 
en 5 loten voor meergezinswoningen met in totaal 75 woonunits. De verkaveling 
voorziet nieuw openbaar domein. Er worden ook 12 loten voor autostandplaatsen, 7 
loten voor garages en een lot voor de uitbreiding van de aanpalende 
gemeenschappelijke tuin voorzien.

De aanvraag maakt deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de 
voormalige bedrijven Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk 
woonproject.

 

Bouwplaats: 

Het betreffende perceel maakt deel uit van De Bruynooghe-Delaeresite. Dit is een 
bedrijfssite gelegen in een binnengebied, begrensd door de bebouwing langs de Minister 
Liebaertlaan, Vlaanderenkaai en Gentsesteenweg. De site ligt volgens het gewestplan in 
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een gemengd woon-industriegebied, dit wil zeggen dat als de bestaande activiteit 
vertrekt de site een woonbestemming krijgt. De bebouwing staat momenteel leeg. 

De bedrijfssite is bereikbaar via insteken langs de Minister Liebaertlaan (onderdoorrit) 
en Vlaanderenkaai (dubbele oprit). De site wordt begrensd door de tuinen van de 
omgevende residentiële bebouwing, hoofdzakelijk aaneengesloten ééngezinswoningen 
en een paar meergezinswoningen, die zich langs de Minister Liebaertlaan, de 
Gentsesteenweg en de Vlaanderenkaai situeert. 

De site is momenteel bebouwd met de bedrijfsbebouwing van Bruynooghe's koffie en Delaere 
Construct en het voormalige kantoorgebouw van Bruynooghe's koffie. Voor de sloop van deze 
bebouwing werd een stedenbouwkundige vergunning verleend in het cbs van 29 september 2014 
(Dossiernummer: 2014/00417).

Omgeving:

De site is gelegen in de Kortrijkse binnenstad, langs de Binnenstadsring, de vernieuwde 
Leieboorden (Kortrijk strand, skatebowl, promenade, Koning Albertpark,...) en 
kanaalzone, open zwembad,... De herontwikkeling van de site vormt een opportuniteit 
voor trage verbindingen tussen Leie en Kanaal. De locatie is heel centraal, in de 
nabijheid van stadscentrum (750m), op wandelafstand van het winkelwandelgebied, 
langs de binnenstadsring op uitvalsweg in directe verbinding met de stadsring R8. In de 
onmiddellijke omgeving bevinden zich alle voorzieningen, zoals scholen, recreatie, 
winkels, diensten,...

De betreffende woonomgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door aaneengesloten 
ééngezinswoningen, gemengd met een aantal meergezinswoningen, zoals het BST-
project aan de overkant van de Minister Liebaertlaan, en meerdere 
appartementsgebouwen in de Gentsesteenweg,...

 

het Masterplan:

Deze aanvraag maakt deel uit van het masterplan (stedenbouwkundig attest 
2013/06003, principieel akkoord van het cbs dd. 25.11.2013)  opgemaakt voor de 
voormalige sites Bruynooghe en Delaere. 

Het masterplan voor de hele site voorziet een hoge woningdensiteit. De bebouwing is 
georganiseerd rond een centraal binnengebied met een groen karakter waar een 
fietspad als verbindende as doorheen loopt. De entrees aan de Minister Liebaertlaan en 
de Vlaanderenkaai worden geaccentueerd met appartementsgebouwen. In de 
Vlaanderenkaai is de appartementsbebouwing geflankeerd door kanaalwoningen, die 
aansluiten op de bestaande rijwoningen. De andere woningtypologieën zijn gericht op 
de groene openbare ruimte van het binnengebied. Eén van de industriële gebouwen 
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wordt behouden als industriëel relict en zal als een verwijzing naar de vroegere functie 
van de site deel uit maken van de openbare ruimte.

Het parkeren wordt voornamelijk ondergronds en met directe toegang vanuit de 
Vlaanderenkaai en Minister Liebaertlaan gepland zodat het gebied autovrij wordt en 
daadwerkelijk een open en groen karakter krijgt.

 

Historiek:

Dossiernummer: 2014/00417 stedenbouwkundige vergunning. Onderwerp: slopen van 
de voormalige site bruynooghe en site Delaere. De vergunning werd verleend op 29 
september 2014 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Dossiernummer: 2013/06003 stedenbouwkundig attest. Onderwerp: inrichten 
binnengebied met 86 wooneenheden (77 woongelegenheden en 9 sociale woningen) na 
slopen van bestaande bebouwing, werd gunstig geadviseerd op door het College van 
Burgemeester en Schepenen.

 

Dossiernummer: KOR272 verkavelingsvergunning. De vergunning werd verleend op 13 
november 1984 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Dossiernummer 1248 verkavelingswijziging. Wijzigen van lot 12 in 6 kavels voor 
eengezinswoningen. De vergunning werd verleend op 04.01.2016 door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Er is beroep ingesteld bij de bestendige deputatie.

 

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. 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): woongebied

 Art. 5.1.0 – Woongebieden.
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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. 

gemengde woon- en industriegebieden 

Artikel 2. - Gemengde woon- en industriegebieden (KB 4/11/77)

De gebieden die als "gemengde woon- en industriegebieden" zijn aangeduid, zijn 
bestemd voor wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het K.B. van 28 december 
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de 
gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die 
bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere 
activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken 
gebied uitsluitend en definitief de bestemming van woongebied.

Verenigbaarheid met de regelgeving:

De verkavelingswijziging is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en 
bepalingen van de plannen van aanleg.

 

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het 
uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek 
werd georganiseerd van 19.02.2016 tot 19.03.2016. Er werden 4 bezwaarschriften 
ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bezwaarschriften behandeld ikv. 
de verkavelingswijziging. Het college heeft het bezwaarschrift ontvankelijk en deels 
gegrond, deels ongegrond verklaard. De bezwaren hebben geen betrekking op de 
nieuwe rooilijn. Om tegemoet te komen aan de gegronde bezwaren zullen de nodige 
voorwaarden opgenomen worden in de verkavelingsvergunning.

Adviezen:

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 
12.02.2016 en referentie 4.002/34022/99.495 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 
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Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met 
datum 29.03.2016 en referentie AB/2016/120 is ongunstig, de aanvraag is nl. niet 
verenigbaar met de doelstellingen in artikel 5 en 6 van het decreet integraal 
waterbeleid. Er moet een gemeenschappelijke infiltratievoorziening aangelegd worden, 
met een dimensionering en positionering zoals opgelegd in het decreet. Dit zal in de 
voorwaarden van de verkavelingsvergunning worden opgelegd. Dit advies wordt 
gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 
2016-0764 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 
2016-0460 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Agentschap wegen en verkeer, gewestwegendistrict 312 met datum 
22.02.2016 en referentie 312/B/BVK/2016/897 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.04.2016 en referentie 
BVK/U1600224 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Fluxys met datum 23.02.2016 en referentie TPW-OL-2016667486 is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
De aanvraag beoogt het verkavelen van de vm. bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. De verkaveling beoogt: 

 18 loten voor aaneengesloten ééngezinswoningen,

 5 loten voor meergezinswoningen,

 7 loten voor garages,

 12 autostaanplaatsen.

 1 lot voor gemeenschappelijke tuin (dit wordt gevoegd bij de gemeenschappelijke tuin van de 
aanpalende verkaveling)

 Openbare groenzone,

 Openbare wegenis,

 Ondergrondse parkeergarage.

De aanvraag maakt deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de vm. bedrijven 
Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject. Het woonproject betreft de 
sanering van een bestaande ambachtelijke site, die volledig bebouwd en verhard is en zal het 



126/212 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

binnengebied herbestemmen tot een kwaliteitsvol woonproject, met een grote verscheidenheid aan 
woontypes en met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Circulatie: 

De site is heel centraal gelegen in de Kortrijkse binnenstad en is vlot ontsloten door de binnenstadsring en 
de invalsweg N43, tussen de binnenstadsring en de R8. Het bijkomende verkeer zal enkel woonverkeer 
zijn. De site is voldoende goed ontsloten om dit bijkomend woonverkeer te kunnen opvangen.

Openbaar domein:

Het ontwerp realiseert nieuwe wegenis. Het ontwerp verdeelt het vrije grote bouwblok in 2 delen door 
een verbinding te maken tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai. Deze verbinding wordt 
centraal onderbroken door een verkeersluw groen plein, gecombineerd met een verhard plein. Aan de 
toegangen van het woonproject worden parkeerhavens en de toegang tot de ondergrondse parking 
voorzien, zodat het woonerf zo autovrij mogelijk kan gehouden worden. Gezien het project als woonerf 
wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide plaatsen gebeuren, waardoor het 
centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden gebruikt. De verbinding is enkel bedoeld 
voor fietsers en voetgangers, hierdoor wordt een zachte verbinding tussen kanaal en Leie gerealiseerd, 
die aan de overkant van de Liebaertlaan verder loopt (via BST). 

Groen- en omgevingsaanleg: 

Het nieuwe woonproject wordt voorzien op de bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. Deze terreinen zijn volledig verhard en bebouwd. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
afgebroken en vervangen door een woonproject rond een openbaar autovrij groen binnengebied. De 
verkaveling voorziet 47% bebouwbare oppervlakte (opp.3.887m²) en 53% open ruimte. De open ruimte 
bedraagt 4355m², waarvan 3140,50m² openbaar domein (+-50% groenzone en +- 50% verharde zone) 
en 1214,50m² private tuinen. Het openbaar domein zal als een nieuwe groene parkruimte centraal 
gelegen in de verkaveling worden ingericht. De openbare ruimte zal deels groen, deels verhard aangelegd 
worden, waarbij een relict van het bestaande bedrijfsgebouw behouden blijft als overdekte 
speel/ontmoetingsruimte. De openbare ruimte zal gedetailleerd worden in samenspraak met buurt en 
nieuwe bewoners en het team Planning & Openbaar Domein van de stad.

De 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. Het overige hemelwater wordt 
gebufferd in de buizen over de volledige lengte van de RWA-leiding. Dit zal gebeuren in samenspraak met 
team Planning en Openbaar Domein.

Parkeerplaatsen:

Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen voorzien, de voorzieningen voldoen aan de normering 
zoals vastgelegd in de algemeen stedenbouwkundige verordening. Het ontwerp voorziet 100 
parkeerplaatsen voor de bewoners in een ondergrondse parking. Deze ondergrondse wordt deels langs de 
Liebaertlaan, deels langs de Vlaanderenkaai gerealiseerd. Voor bezoekersparkeren worden  10 
parkeerplaatsen voorzien aan de toegangen van de verkaveling, 4 via de Vlaanderenkaai en 6 via de 
Minister Liebaertlaan. 
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Er worden ook 7 loten voor garages voorzien. Het project moet namelijk de bestaande garages, die 
gesloopt zullen worden, compenseren. 

Op het gelijkvloers van het centrale woonblok D wordt een voldoende grote fietsenstalling en een toegang 
voor voetgangers tot de ondergrondse voorzien. 

Gezien het project als woonerf wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide 
plaatsen gebeuren, waardoor het centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden 
gebruikt.

Algemene conclusie:

- het ontwerp van verkaveling sluit aan met de bestaande residentiële omgeving en voorziet een 
meerwaarde door de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing, waardoor ruimte ontstaat voor (groene) 
openbare ruimte en verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Leie en Kanaal.

- de inrichtingsstudie is opgemaakt in samenspraak met de directie Ruimte en Economische 
Stadsontwikkeling (RES), rekening houdend met circulatie, parkeren, inplanting, groenaansluitingen,...

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende 
groenelementen, zodat een kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt.

 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over de 
verkaveling. 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)
VCRO

Besluit
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Punt 1
Inzake het stratentracé

- de rooilijn van het te realiseren openbaar domein te aanvaarden, zoals voorgesteld op het 
verkavelingsplan, opgemaakt door architectenbureau 3Architecten.

Punt 2
- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met datum 29.03.2016 
en referentie AB/2016/120 stipt na te leven; de aanvraag is niet verenigbaar met de doelstellingen in 
artikel 5 en 6 van het decreet integraal waterbeleid. Er moet een gemeenschappelijke 
infiltratievoorziening aangelegd worden, met een dimensionering en positionering zoals opgelegd in het 
decreet. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0764 stipt 
na te leven;. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0460 stipt na 
te leven;

Het advies van Agentschap wegen en verkeer, gewestwegendistrict 312 met datum 22.02.2016 en 
referentie 312/B/BVK/2016/897 stipt na te leven;

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.04.2016 en referentie BVK/U1600224 stipt na 
te leven;

Het advies van Fluxys met datum 23.02.2016 en referentie TPW-OL-2016667486 stipt na te leven;

- Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder 
andere volgende lasten en plichten: 

1. de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar 
domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen; 

2. De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, 
elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor 
telecommunicatie; 

3. Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de 
opgelegde infrastructuur. 

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit 
van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de 
toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans 
afgeleverde vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning 
afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest 
(gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

http://www.gaselwest.be/
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Bijlagen
- verkavelingsplan.pdf
- advies archeologie.pdf
- advies B&amp;OD.pdf
- advies fluvia.pdf
- advies fluxys.pdf
- advies P&amp;OD.pdf
- advies W&amp;Z.pdf
- advies wegen en verkeer.pdf

Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein
19 2016_GR_00196 B.O.D. Minawerkers 2017  - Minawerkers 

2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen
19 - 2016_GR_00196 - B.O.D. Minawerkers 2017  - Minawerkers 2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
Wij leggen het dossier "Minawerkers 2017 - bestek B.O.D. Minawerkers 2017 nr. 2016/1124 - EC" ter 
goedkeuring voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op een totaalbedrag van € 109.829,28 (incl. 
BTW).

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
We verwijzen naar de ondertekening van het toetredingscontract op 28/05/2014 tussen het 
Vlaams Gewest en een stad of gemeente voor de toekenning van een compensatie voor 
milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor de periode 2014 - 2019.
Voor 1 HTE krijgen we een tegemoetkoming van 5.250 euro. Stad Kortrijk kreeg 4 HTE 
toegewezen voor compensatie.
We verwijzen verder naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en vergroent 
- Meer natuur, meer bos.

 

Argumentatie
Met deze opdracht wensen we de parkgebieden, natuurgebieden, beekvalleien en gebieden die ingericht 
worden of werden met het oog op natuureducatie en passieve recreatie te beheren, onderhouden.
De taakopdracht bestaat uit het volgende:

Maaien van bermen, ruigtes en hooilanden, selectief maaien van distels, plaatsen en herstel van 
kastanjeafsluitingen, sassen en afsluitingen in het kader van natuur (educatieve) wandelpaden, 
hakhoutbeheer, aanplanten bosgoed, knotten van wilgen en populieren, kappen van houtkanten, 
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verwijderen uitzaaiingen, ongewenste planten(bramen exoten,...), afvoeren maaisel, maken houtkanten 
en hooihoppers,... 

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale tewerkstelling.

Dit voor 992 uren, geraamd op 109.829,28 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Minawerkers 2017 -2016/1124 ter goedkeuring voor. De kostprijs van 
deze werken ramen wij op 109. 829,28 (incl. BTW). Op artikel 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 
0340-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de nodige kredieten voorzien.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
2017/GBB - CBS/0340 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 109.829,28 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2017.

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Minawerkers 2017 - 2016/1124.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen
- Raming minawerkers 2017.pdf
- bestek Minawerkers 2017.pdf

20 2016_GR_00197 B.O.D. Kruid en Blad 2017 - sociale 
tewerkstelling - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

20 - 2016_GR_00197 - B.O.D. Kruid en Blad 2017 - sociale tewerkstelling - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Els Clarysse
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Beknopte samenvatting
We leggen het dossier 'Kruid en Blad 2017 - bestek B.O.D. Kruid en blad 2017 - sociale tewerkstelling nr. 
2016/1129' ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van deze opdracht ramen wij op een 
totaalbedrag van 187.661,93 (incl. BTW).

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

 

 

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen sinds 1 
januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op het 
decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college van Burgemeester en Schepenen werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het 
gebruik van sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet 
vanaf 1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)

Tevens verwijzen wij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en vergroent 
- Kortrijk Klimaatstad.

 

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar domein niet te 
hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag nemen.
De taakopdracht voor de ploeg Blad bestaat erin om:

 tijdens het zomerseizoen (maart-oktober) manueel het onkruid te verwijderen langs straten, 
bruggen, voetwegen, open verhardingen en voetpaden (waar dit niet kan toegewezen worden 
aan een bewoner);

 tijdens het winterseizoen (november - februari) bladeren op te ruimen, zwerfvuil te verwijderen 
tussen de beplantingen, boomspiegels heraan te leggen om onkruid te voorkomen.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale tewerkstelling.

Dit voor 1695 uren, geraamd op 187.661,93 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Kruid en Blad 2017 nr. 2016/1129 ter goedkeuring voor. De kostprijs 
van deze werken ramen wij op 187.661,93 (incl. BTW). Op begroting 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / 
item 0984-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de nodige kredieten voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie

voor 2017/GBB - CBS/0984 00/61500 15/IE GEEN voor een bedrag van 187.661,93 euro (BTW inclusief) 
die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2017.

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Kruid en blad 2017, nr 2016/1129.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen
- Raming Kruid en Blad.pdf
- bestek Kruid en Blad.pdf

Planning en Openbaar Domein
21 2016_GR_00198 SVP Overleie - Zone 5 Site Eandis  - Site 

Eandis - overeenkomst wegvergunning 
Gasstraat in het kader van saneringswerken - 
Goedkeuren

21 - 2016_GR_00198 - SVP Overleie - Zone 5 Site Eandis  - Site Eandis - overeenkomst wegvergunning Gasstraat in het kader van saneringswerken - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Dries Baekelandt

Beknopte samenvatting
In het kader van de reconversie van Site Eandis, dient een saneringstraject doorlopen te worden. Deze 
sanering vormt onderdeel van het  brownfieldconvenant 107 - Kortrijk Eandissite. De sanering van de site 
wordt uitgevoerd door DEC in opdracht van de eigenaar Eandis-Gaselwest van de site en zal ongeveer 
anderhalf jaar in beslag nemen. Deze werken vormen onderdeel van een bodemsaneringsproject.

Op de site zelf worden diverse zones gesaneerd (ontgraving, isoleren, bemaling,...). Omwille van 
saneringstechnische redenen in combinatie met de aanwezige ondergrondse middendruk gasleidingen kan 
een ontgraving van een specifieke zone in de omgeving van de gasdrukcabine en de Gasstraat niet 
gebeuren. In deze zone moet daarom geopteerd worden voor een isolatie van de vervuiling. Dit gebeurt 
door het aanbrengen van secanspalenwanden.
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Een deel van deze wanden dienen aangebracht te worden in de Gasstraat (openbaar domein) eigendom 
van de stad Kortrijk. Hiertoe wordt een overeenkomst 'wegvergunning' tussen Eandis en de Stad Kortrijk 
opgemaakt. Deze wanden zullen dusdanig gerealiseerd worden zodat ze zich minimum 1,5m onder het 
maaiveldniveau bevinden. Hierdoor vormen de wanden geen belemmering voor wegeniswerken of het 
plaasten van nustleidingen.

 

 

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de reconversie van Site Eandis, dient een saneringstraject doorlopen te worden. 
Deze sanering vormt onderdeel van het  brownfieldconvenant 107 - Kortrijk Eandissite. De 
sanering van de site wordt uitgevoerd door DEC in opdracht van de eigenaar Eandis-Gaselwest 
van de site en zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Deze werken vormen onderdeel van 
een bodemsaneringsproject.

Voor de isolatie van de vervuiling in de omgeving van de gasdrukcabine op site Eandis moeten 
secanspalenwanden aangebracht worden. Een deel van deze wanden dient geplaatst te worden in 
het meest noordelijk deel van de Gasstraat.

 

Argumentatie
Op de site zelf worden diverse zones gesaneerd (ontgraving, isoleren, bemaling,...). Omwille van 
saneringstechnische redenen in combinatie met de aanwezige ondergrondse middendruk gasleidingen kan 
een ontgraving van een specifieke zone in de omgeving van de gasdrukcabine en de Gasstraat niet 
gebeuren. In deze zone moet daarom geopteerd worden voor een isolatie van de vervuiling. Dit gebeurt 
door het aanbrengen van secanspalenwanden.

Deze wanden zullen dusdanig gerealiseerd worden zodat ze zich minimum 1,5m onder het maaiveldniveau 
bevinden. Hierdoor vormen de wanden geen belemmering voor wegeniswerken of het plaasten van 
nustleidingen.

Een deel van deze wanden dienen aangebracht te worden in de Gasstraat (openbaar domein) eigendom 
van de stad Kortrijk. Hiertoe wordt een overeenkomst 'wegvergunning' tussen Eandis-Gaselwest en de 
Stad Kortrijk opgemaakt. 

Deze overeenkomst ligt ter goedkeuring voor.

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

Besluit
Punt 1
De wegvergunning Gasstraat i.f.v. de noodzakelijke saneringswerken op site Eandis, zoals opgenomen in 
bijlage, goed te keuren.
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Bijlagen
- Wegvergunning Gasstraat - Eandis-Stad Kortrijk_versieGR.pdf
- Situeringsplan secanspalenwand Gasstraat gekoppeld aan sanering site Eandis.pdf
- Schets dwarsprofiel secanspalendwand Gasstraat.pdf
- PV plaatsbeschrijving omgeving Site Eandis.pdf
- brief DEC-Eandis - aanvraag toelating uitvoering werken in Gasstraat.pdf



OVEREENKOMST 

Tussen de ondergetekenden : 

1. Partij enerzijds, Eandis Assets – Gaselwest, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................(naam + functie); 

en 

2.  Partij anderzijds, zijnde de Stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester 

en schepenen, voor wie optreden de heren Vincent VAN QUICKENBORNE en Geert HILLAERT, 

respectievelijk Burgemeester en Stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid, in 

toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet en onder de opschortende voorwaarde van het 

uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid binnen de termijnen daartoe vastgesteld in 

de gemeentedecreet en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad 

wordt het volgende overeengekomen : 

Artikel 1 - Partij anderzijds machtigt partij enerzijds, die aanvaardt, tot de privatieve ingebruikneming van 

de ondergrond van de openbare wegen, aangeduid in het artikel 2, onder de voorwaarden die 

vermeld worden in de andere artikelen van onderhavige overeenkomst. Deze ingebruikneming 

van de ondergrond van de openbare weg, kadert binnen een door OVAM erkend 

bodemsaneringsproject voor de Site Eandis Kortrijk. Om de aanwezige vervuiling op de 

Eandis-site te isoleren wordt voorzien in het aanbrengen van een secanspalenwand in het 

noordelijk deel van de Gasstraat. 

.Artikel 2 - Partij enerzijds wordt gemachtigd om op haar kosten, te voorzien in het aanbrengen van een 

secanspalenwand  aan te brengen, in de ondergrond van het openbaar domein van de 

Gasstraat zoals aangeduid op het plan gevoegd in bijlage, om er blijvend deel van uit te 

maken. Deze wanden zijn noodzakelijk om de aanwezige vervuiling op Site Eandis te isoleren 

zoals beschreven binnen het erkend bodemsaneringsproject dat mee onderdeel uitmaakt van 

de uitvoering van  brownfieldconvenant 107 Kortrijk Eandissite.   

Artikel 3 - De privatieve ingebruiknemingen van het openbaar domein, waarvan sprake in artikel 2, wordt 

toegestaan als noodzakelijke ingreep binnen het saneringsproject op site Eandis zoals 

beschreven in het bodemsaneringsproject. Vanuit saneringstechnisch oogpunt en door de 

135/212 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



specifieke aanwezigheod van middendruk gasleidingen in de ondergrond, kunnen deze 

secanspalenwanden niet uitsluitend gerealiseerd worden binnen de private perceelsgrenzen. 

Een deel van de secanspalenwand  moet daarom gerealiseerd worden door ingebruikneming 

van het openbaar domein. Deze zone wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 

Artikel 4 - De wegvergunning die het voorwerp uitmaakt van de onderhavige overeenkomst, wordt 

kostenloos toegestaan daar deze ingreep kadert binnen het brownfieldconvenant 107 – 

‘Kortrijk Eandis’. Partij enerzijds voorziet na uitvoering van de werken in het herstellen van de 

bestrating in haar oorspronkelijke staat.  

Artikel 5 - De wegvergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur, die aanvangt op de 

datum van ondertekening. 

Artikel 6 - De wegvergunning wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid, zonder afbreuk te doen aan 

enig recht van partij anderzijds als eigenaar en beheerder van het openbaar domein. 

Partij anderzijds kan dan ook te allen tijde, bij gewoon schrijven de toelating intrekken, waarbij  

de aangebrachte wanden in het openbaar stadsdomein dienen verwijderd door partij enerzijds 

op haar kosten (partij enerzijds), zonder dat dit enig recht op schadevergoeding kan doen 

ontstaan in haar hoofde (partij enerzijds).  

Partij enerzijds verbindt er zich eveneens toe om tot eenzelfde verwijdering over te gaan bij 

stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de installaties of wanneer zij zelf 

een einde zou stellen aan de toegestane privatieve ingebruikneming.  

Artikel 7 - Het aanbrengen van de ondergrondse wanden, vermeld in artikel 2, zullen gerealiseerd worden 

door partij enerzijds, conform de volgende voorwaarden: 

- het aanbrengen van de ondergrondse secanspalenwand gebeurt volgens de 

beschrijving in bijlage . Bij het realiseren van de wanden dient partij enerzijds alle 

noodzakelijke kosten te dragen voor het verplaasten van eventuele aanwezige 

nutsleidingen. De secanspalenwand wordt op danige wijze aangebracht zodat een 

vrije ruimte ontstaat tussen de bovenkant van de wand en het maaiveld 

(straatniveau) van minimum 1,5 meter. Zo blijft een voldoende obstakelvrije 

tussenruimte beschikbaar in de ondergrond om noodzakelijke wegeniswerken, 

nutsleidingen,… zonder belemmering uit te voeren. 

- de uitvoering van de werken dient te geschieden door een gespecialiseerde 

aannemer.  

136/212 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



- voor de uitvoering van de werken wordt partij anderzijds op de hoogte gebracht van 

de exacte datum van de uitvoering van de werken en van de identiteit van de 

werfleider; 

- vóór de uitvoering van de werken zullen alle nodige inlichtingen ingewonnen en alle 

nodige toelichtingen bekomen worden, onder meer nopens de ligging van de 

nutsleidingen (via KLIP) en de eventuele verkeershinder; 

- na uitvoering van de werken zal een merkplan aan partij anderzijds bezorgd 

worden, met exacte ligging van de leidingen in grondplan en diepte, zoals de 

wanden werkelijk zijn geplaatst. 

- Partij enerzijds voorziet in alle nodige vergunningen voor de ingebruikname van 

openbaar domein noodzakelijk voor de termijn van de uitvoering van de werken. 

Artikel 8 - Partij enerzijds is verantwoordelijk voor de bouw, het gebruik, de stevigheid en de 

duurzaamheid van de secanspalendwanden.Partij enerzijds heeft de werken tot het realiseren 

van de wanden onder haar bewaring. 

Artikel 9 - Partij enerzijds verbindt er zich toe alle werkzaamheden, welke ook, van onderhoud en 

herstelling van de wanden ten hare laste te nemen en ze op eigen initiatief uit te voeren. 

Artikel 10 - Er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat partij enerzijds, ter 

volledige ontlasting van partij anderzijds, volledig aansprakelijk is voor alle schade, welke ook, 

aan personen en/of aan goederen, voortkomende uit de bouw, het bestaan en/of het gebruik 

van de boringen en de leidingen en welke zijn rechtsgrond vindt in de artikels 544 en/of 1382 

en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 11 - Nadeel opgelopen door partij enerzijds ingevolge enig welke beschadiging of storing van de 

vergunde installatie kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een vergoeding door 

partij anderzijds. Partij anderzijds wordt in dit verband dan ook volledig ontslagen van haar 

eigen aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover partij enerzijds (bevrijdingsbeding). 

Artikel 12 - Iedere tekortkoming van partij enerzijds aan eender welke verplichting die voor haar 

voortvloeit uit de bepalingen van onderhavige overeenkomst, zal de tenietdoening van de 

wegvergunning ten gevolge hebben, van rechtswege en zonder aanmaning, en dit 

onverminderd het recht voor partij anderzijds om in voorkomend geval schadevergoeding te 

eisen. 
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Artikel 13 - Partij enerzijds verbindt zich er toe, om bij het beëindigen van de wegvergunning, op haar 

kosten het ingebruik genomen openbaar domein in de oorspronkelijke toestand te herstellen 

en dit in overleg met partij anderzijds. 

Artikel 14 - Voor zover het nodig is, wordt er uitdrukkelijk verklaard dat iedere persoon, wie ook, die 

opvolgt in de rechten en plichten van partij enerzijds, ook op zal volgen in de rechten en 

plichten die voor partij enerzijds voortvloeien uit de bepalingen van onderhavige 

overeenkomst. 

Artikel 15 - De toegestane privatieve ingebruikneming doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de 

noodzaak tot het bekomen van de voorgeschreven administratieve vergunningen. 

Bijlagen: 

- Proces verbaal van plaatsbeschrijving 

- Situeringskaart saneringsingreep 

- Profielschets realisatie secanspalenwand 

Opgemaakt te Kortrijk, 

in twee exemplaren, op 

Iedere partij verklaart een exemplaar van huidige overeenkomst ontvangen te hebben. 

Partij enerzijds, 

 

Namens Eandis Assets – Gaselwest, 

 

 

Partij anderzijds, 

 

Namens de Stad Kortrijk, 

 

 

De Stadssecretaris  De Burgemeester, 

 

 

 

G. HILLAERT   V. VAN QUICKENBORNE 
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Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
22 2016_GR_00180 VK Rekollettenstraat-Gasstraat - Aanstelling 

ontwerper en goedkeuring ontwerp  - 
Goedkeuren

22 - 2016_GR_00180 - VK Rekollettenstraat-Gasstraat - Aanstelling ontwerper en goedkeuring ontwerp  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en schepenen verleende op 24 november 2014 een vergunning aan de 
verkavelaar Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet een verkaveling van de gronden in  22 
kavels met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.  Voor de infrastructuurwerken die moeten 
uitgevoerd worden naar aanleiding van deze verkaveling werd door de verkavelaar 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 deze verkaveling 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
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 24 november 2014 een vergunning 
aan de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de verkaveling 
van de gronden in 22 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis en riolering. 
Op 26 november 2015 werd er een verkavelingswijziging ingediend en deze werd vergund 
door het college van Burgemeester en schepenen op 14 maart 2016.  

De wijziging ging over:

- het opdelen van de gemeensschappelijke tuin in tuinzones om te voegen bij de private 
tuinen, hiervoor moet het kruiwagenpad verplaatst worden achter de nieuwe tuinen

- het voorzien van een tijdelijke parking in afwachting van de toekomstig te realiseren 
parkeergarage in de onmiddellijke omgeving     

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

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. 
In eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.
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Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar Woningbouw Groep Huyzentruyt nv om studiebureau Cnockaert 
nv uit Wervik aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

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

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

- voorbereidende werken tot aanleggen van de wegenis binnen de verkaveling
- aanleg gescheiden riolering; 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden / opritten/ rijweg insteek) en in asfalt 
(rijweg Rekollettenstraat); 
- 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 325.444,31€ (incl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

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

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

Besluit
Punt 1
 

Voor de opdracht "Weg-, riolerings- en omgevingswerken op de verkaveling hoek Rekollettenstraat-
Gasstraat" in te stemmen met het voorstel van de verkavelaar, Woningbouw Groep Huyzentruyt nv uit 
Beveren-Leie, om het studiebureau Cnockaert nv, Hoogweg 40, te 8940 Wervik, aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

Bijlagen
- Verkavelingsovereenkomst.pdf
- bouwvergunning.pdf
- Verkavelingsvergunning.pdf
- Totaal bestek KR0142.pdf
- Totaal raming KR0142.pdf
- bestaande toestand.pdf
- ontworpen toestand.pdf
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- type dwarsprofielen.pdf
- plan tijdelijke parking.pdf
- verkavelingsplan-wijziging.pdf

23 2016_GR_00203 VK Vlasimmo Mellestraat - Aanstelling 
ontwerper en goedkeuring ontwerp  - 
Goedkeuren

23 - 2016_GR_00203 - VK Vlasimmo Mellestraat - Aanstelling ontwerper en goedkeuring ontwerp  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jouri Rotsaert

Beknopte samenvatting
Het college van Burgemeester en schepenen verleende op 8 februari 2016 een vergunning aan de 
verkavelaar Groep Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet een verkaveling van de gronden in 8 kavels 
met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.  Voor de infrastructuurwerken die moeten uitgevoerd 
worden naar aanleiding van deze verkaveling werd door de verkavelaar een ontwerper aangesteld. 
Hierbij legt Planning & Openbaar Domein de aanstelling van het studiebureau Snoeck & Partners uit 
Kortrijk  ter goedkeuring voor aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Het studiebureau Snoeck & Partners uit Kortrijk maakte inmiddels een ontwerpdossier op in verband 
met de bij deze verkaveling 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 verkavelaar Vlasimmo nv en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten 
zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject 
vereiste infrastructuurwerken.

Artikel 2 van deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van 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 Snoeck & partners uit Kortrijk aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Snoeck & partners 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 een woonerf. De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel wordt 
ook buiten de verkavelingsgrenzen aangelegd tot aan het begin van de straat.  De kosten voor deze 
uitbreiding van het rioleringsnet en de daarbij horende afkoppelingswerken van de 
bestaande percelen zijn ten laste van Stad Kortrijk.

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

- opbraak wegenis;
- aanleg gescheiden riolering;
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- 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 (woonerf en voetweg) en asfalt (rijweg)
- aanleg van een infiltratie-buffervoorziening
- aanleg van groenvoorziening
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 197.057,47 € (incl. BTW) en wordt als volgt 
verdeeld door de Stad Kortrijk en de verkavelaar Vlasimmo nv:

- ten laste van de verkavelaar : 181.629,47€ (incl. BTW) 

- ten laste van Stad Kortrijk : 15.428,00 € (BTW mede contractant)

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 Snoeck & partners uit Kortrijk en voorgesteld door 
bouwheer Vlasimmo nv, in verband met "Verkaveling Mellestraat II" zoals ze vervat is in het bijzonder 
bestek nr. 2138 (met bijhorende plannen) en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding 
als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
- 2138 - lastenboek.pdf
- 2138 - inschrijvingsbiljet.pdf
- 2138 - raming ontwerp.pdf
- overeenkomst.pdf
- verkavelingsvergunning.pdf
- 01 - Bestaande toestand.pdf
- 02 - Ontworpen riolering.pdf
- 03 - Ontworpen wegenis.pdf
- 04 - Rooilijnplan.pdf
- 05 - Typedwarsprofielen.pdf
- 06 - Details.pdf
- 02V - Verkavelingsplan.pdf
- 01V - Inplantingsplan - omgevingsplan.pdf
- 03V - Terreinprofielen.pdf
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- bouwvergunning.pdf

24 2016_GR_00183 Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 
30 in Warande  - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

24 - 2016_GR_00183 - Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in Warande  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Voorstel om in de Warande zone 30 in te voeren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de bewonersvergadering Warande in OC De Vonke op 12.04.2016  
stellen we voor om een zone 30 in te voeren in Warande.

Argumentatie
Op de bewonersvergadering over de mobiliteit in Warande werden diverse mogelijkheden ter 
verhoging van de verkeersveiligheid besproken. 

Voorstellen als afsluiten of eenrichtingsverkeer werden (voorlopig) als te drastisch beschouwd. Bijna 
alle bewoners waren wel akkoord met het voorstel om in Warande zone 30 in te voeren. 

Deze straat is niet gecategoriseerd maar dient niettemin beschouwd als verblijfsgebied. Ongeveer een 
jaar geleden werden er reeds rijbaankussens aangelegd. Uit de metingen op drie locaties blijkt dat er 
geen snelheidsproblemen (meer) zijn in Warande. Ook niet mocht Warande nu al zone 30 zijn. Er 
moeten dus geen bijkomende snelheidsremmende maatregelen genomen worden bij de invoering van 
zone 30.

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 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;
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- 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 de invoering zone 30 in Warande als volgt vast te stellen:

 

Enig artikel:  

§1. In Warande wordt een zone 30 ingevoerd.

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden F4a en F4b ter hoogte van de Bozestraat en ter hoogte van de Hoge Dreef.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving 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.

Bijlagen

25 2016_GR_00185 Verkeerswijziging.  - Voorrangswijziging 
Heulsestraat - Peperleenstraat  - Vaststellen 
aanvullend verkeersreglement

25 - 2016_GR_00185 - Verkeerswijziging.  - Voorrangswijziging Heulsestraat - Peperleenstraat  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Voorstel om de huidige voorrang-van rechts-regeling op het kruispunt Heulsestraat – Peperleenstraat 
te wijzigen zodat de Heulsestraat (eenrichting) hoofdweg is.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Heulsestraat is een gebiedsontsluitingsweg. In het eenrichtingsdeel zijn fietsers in 
tegenrichting toegelaten sinds de heraanleg van kruispunt De Kreun. Het zou logischer en 
veiliger zijn als de Heulsestraat hoofdweg is tov de minder belangrijke Peperleenstraat.

Argumentatie
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De Heulsestraat is een gebiedsontsluitingsweg. Normaal zijn dergelijke wegen hoofdwegen tov de 
zijwegen. Op het kruispunt met de Peperleenstraat geldt er momenteel echter een voorrang-van-
rechts-regeling.

In het eenrichtingsdeel zijn fietsers in tegenrichting toegelaten sinds de heraanleg van kruispunt De 
Kreun. Ook om die reden zou het logischer en veiliger zijn als de Heulsestraat hoofdweg is tov de 
minder belangrijke Peperleenstraat. Verkeer dat uit de Peperleenstraat komt moet dan altijd voorrang 
verlenen aan alle verkeer in de Heulsestraat, ook aan de fietsers in tegenrichting.

We stellen voor om de voorrang gelijktijdig te wijzigen met het aanbrengen van de 
fietssuggestiestrook voor de fietsers in tegenrichting.

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 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 voorrangswijziging op het kruispunt Heulsestraat - 
Peperleenstraat als volgt vast te stellen: 
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Enig artikel:  

§1. Op het kruispunt Heulsestraat – Peperleenstraat wordt de voorrang van rechts gewijzigd waarbij 
de Heulsestraat hoofdweg wordt. 

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

-      Door het aanbrengen van een bord B1 en een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken 
(haaientanden) in de Peperleenstraat ter hoogte van de Heulsestraat.

-      Door het aanbrengen van een bord B15c en B15f in de Heulsestraat ter hoogte van de 
Peperleenstraat.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving 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.

26 2016_GR_00186 Verkeerswijziging - Voorrangswijziging oude 
Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat  - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement

26 - 2016_GR_00186 - Verkeerswijziging - Voorrangswijziging oude Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Voorstel om de voorrangsregeling op het kruispunt oude Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat te 
wijzigen zodat het tracé Morinnestraat en de verbinding tussen rotonde en oude 
Oudenaardsesteenweg hoofdweg is.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige S-vormige hoofdwegtracé is te verwarrend voor voertuigen uit bepaalde 
richtingen. Het is bvb niet duidelijk hoe een voertuig wettelijk kan afslaan van de oude 
Oudenaardsesteenweg naar de Morinnestraat. Er komen veel bijna-ongevallen voor en het 
kruispunt is ook voor fietsers onveilig.

Argumentatie
We vroegen aan de politie de ongevallencijfers op dit kruispunt sedert 2010. Er gebeurden 4 
ongevallen waarvan 3 met gewonden. 

In 2010 werd de voorrang op dit kruispunt gewijzigd waarbij (sluip)verkeer uit de oude 
Oudenaardsesteenweg herkomst Zwevegem niet langer voorrang had op verkeer van en naar de 
rotonde N8. Het tracé richting Roggelaan werd hoofdweg tov de oude Oudenaardsesteenweg en 
Morinnestraat. Het principe met het S-vormig hoofdwegtracé zorgt echter voor verwarring. 

Wij stellen voor om de voorrang opnieuw te wijzigen waarbij de oude Oudenaardsesteenweg nog 
altijd ondergeschikt is maar waarbij nu het tracé Morinnestraat – rotonde N8 voorrang krijgt in plaats 
van het tracé Roggelaan – rotonde. De Roggelaan en de Morinnestraat zijn allebei 
gebiedsontsluitingswegen. 
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Deze regeling laat toe om het kruispunt wat in te snoeren (met arcering en paaltjes) zodat het 
compacter wordt en zodat de zichtbaarheid er verbetert. Deze meer gangbare voorrangsregeling zal 
ook logischer overkomen bij de weggebruikers. 

Deze problematiek werd behandeld in de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 16.02.2016, pt 
13.

 

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 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 voorrangswijziging op het kruispunt oude 
Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  
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§1. Op het kruispunt oude Oudenaardsesteenweg – Morinnestraat wordt de voorrang gewijzigd zodat 
het tracé Morinnestraat en de verbinding tussen rotonde en oude Oudenaardsesteenweg hoofdweg 
is. 

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

-      Door het herschikken van de borden B1 en B15

-      Door het verwijderen en heraanbrengen van de dwarsstrepen gevormd door witte driehoeken en 
van de onderbroken streep die de rijstroken aanduidt.

 

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving 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.

 

 

Bijlagen
- 160216 (verslag VC).docx

27 2016_GR_00187 Wijziging parkeerregeling - Invoeren 
parkeerverbod aan één straatzijde in 
Zwingelaarsstraat. - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

27 - 2016_GR_00187 - Wijziging parkeerregeling - Invoeren parkeerverbod aan één straatzijde in Zwingelaarsstraat. - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
Voorstel om aan één straatzijde (kant Cheyns) van de Zwingelaarsstraat parkeerverbod in te voeren. 
Momenteel geldt er een vrije parkeerregeling in deze straat.

Beschrijving
Aanleiding en context
Meestal parkeert iedereen aan de kant van de woningen in de Zwingelaarsstraat. Als er echter 
ook aan de kant firma Cheyns geparkeerd wordt (met de neus richting Meensesteenweg) 
ontstaan er doorgangsmoeilijkheden, zeker voor het plaatselijke zwaar verkeer. 

Argumentatie
De Zwingelaarsstraat is 7,2m breed en er geldt een vrije parkeerregeling. Als iedereen kant woningen 
parkeert zijn er geen problemen. Als er echter tezelfdertijd geparkeerd wordt kant Cheyns (= kant 
onpare nummers) ontstaan er doorgangsmoeilijkheden, zeker voor het vrachtverkeer dat (in beide 
richtingen) toegelaten is tussen de Meensesteenweg en de bedrijvenzone in de Bissegemsestraat. 

Wij stellen dan ook voor om in de Zwingelaarsstraat, kant Cheyns, een permanent parkeerverbod in te 
voeren dmv parkeerverbodsborden (E1). 
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De bewoners en handelaars van de Zwingelaarsstraat worden ingelicht 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 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 het invoeren van parkeerverbod aan één straatzijde (kant 
firma Cheyns – onpare huisnrs) in de Zwingelaarsstraat als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de Zwingelaarsstraat wordt parkeerverbod ingevoerd aan de kant onpare nummers (kant 
Cheyns). 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
het bord E1 (begin en einde).

Punt 2
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Dit besluit ter kennisgeving 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.

 

Kernadministratie
28 2016_GR_00195 Financiële reglementen Parko - Aanpassing

28 - 2016_GR_00195 - Financiële reglementen Parko - Aanpassing

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt een nieuw product toegevoegd aan de financiële reglementen Parko. Daarvoor moet een 
aanpassing van de financiële reglementen gebeuren. Punt 6. 'Fietstassen' wordt toegevoegd aan de 
financiële reglementen Parko vastgesteld in de gemeenteraad van 14 december 2015.

Het komt aan de gemeenteraad toe de financiële reglementen vast te stellen of aan te passen.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 14 december 2015 punt 17, wordt het punt 6. 'Fietstassen' toegevoegd.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op 
te heffen of te wijzigen.

 

Argumentatie
Sinds aanvang deze legislatuur is Parko tevens bevoegd voor de implementatie van het 
fietsparkeerbeleid. In de voorbije maanden werden reeds diverse initiatieven ontwikkeld in de ruime 
zin van het woord : bouwen fietsenparkings, plaatsen fietsmeubilair (stallingen, herstelzuil, lockers, 
kluizen, …), onderhoudsovereenkomst met Mobiel, …..

Parko stelt voor dit productengamma verder uit te breiden met fietstassen. Het betekent een 
wezenlijke promotie voor het fietsen in de stad en is tevens functioneel. De stad Kortrijk heeft een 
type-exemplaar (rood met witte opdruk) ontwikkeld. Het ontbreekt echter aan de nodige 
verkoopskanalen voor ruimere verspreiding van dit product. Parko kan dit via zijn klanten-loket (naast 
abonnementen, huur kluizen, ….) te koop aanbieden aan een ruimer publiek.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven en 
tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB heft met andere 
woorden geen retributies maar factureert en int de verschuldigde tarieven op basis van financiële 
reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze 
financiële reglementen vast te stellen.
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Besluit
Punt 1
De financiële reglementen Parko, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2015 punt 17, 
met onmiddellijke ingang als volgt aan te passen door toevoeging van punt 6. 'Fietstassen':

 

6.     Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik.

Deze fietstassen kosten € 35/stuk incl. BTW.

 

 

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Parko - Verslag RvB 10 mei 2016.pdf

29 2016_GR_00181 AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 
2015 - Goedkeuren

29 - 2016_GR_00181 - AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de bepalingen van het gemeentedecreet, door de 
gemeenteraad van de jaarrekening 2015 van AGB PARKO. 
De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2015 van AGB PARKO.

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB PARKO zal op datum van 22/06/2016 de cijfers over boekjaar 
2015 vaststellen.

Argumentatie
Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in 
casu in zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.
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Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van AGB PARKO, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2015.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB PARKO stelde de jaarrekening 2015 vast op 10-05-2016.

Algemeen:
De inkomsten bedragen € 6.220.727,86 en de uitgaven € 6.999.090,39. 
Dit resulteert in een mali van € 778.362,53, die we onttrekken aan de reserves.

BBC:
Exploitatie-resultaat van € 1.282.837,12.
Investerings-resultaat van € - 7.084.716,71.
Ander resultaat van € 4.979.905,02.
Dit resulteert in een negatief budgettair resultaat van het boekjaar 2015 van € - 821.974,57. Als we 
het positief gecumuleerde budgettaire resultaat van vorige boekjaar van € 2.794.117,88 verrekenen, 
hebben we een positief resultaat op kasbasis van € 1.972.143,31.

Een verklarende nota waarin het verschil geduid worden tussen het BBC-resultaat en het algemeen 
resultaat, alsook een analyse tussen budget 2015 en rekening 2015, is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag 2015 van AGB PARKO worden de verschillende activiteiten alsook de lopende 
projecten toegelicht, zowel financieel als beleidsmatig.

Er is een toelichting betreffende het personeel en de behaalde resultaten in 2015.

De belangrijkste aspecten in 2015 zijn :

Straatparkeren

In 2015 is er in de stad een aanbod van 7.213 parkeerplaatsen op straat waar Parko toezicht op 
uitoefent.

Dat zijn er 231 meer dan in 2014 (6.982), een stijging van 3,3%. Vooral het aantal Shop&Go 
parkeerplaatsen

(+202) beïnvloedt dit cijfer.

Situatie eind 2015 :
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                                                                                2014                     2015                Verschil

 

Parkeerplaatsen op straat – Aantal                              6.982                   7.213                   3,31%

Parkeerautomaten op straat – Aantal                              391                     393                   0,51%

Parkeerplaatsen bovengronds, betalend – Aantal          5.431                   5.460                   0,53%

Parkeerplaatsen Shop&Go                                             323                     525                    62,54%

Parkeerplaatsen Blauwe zone – Aantal                         1.228                   1.228                   ---

Bewonersvergunningen betalende zone – Aantal           5.460                   5.862                   7,36%

Bewonersvergunningen blauwe zone – Aantal               1.007                   1.048                   4,07%

Heffingen – Omzet                                               € 2.662.851,-     € 2.687.965                   0,94%

(munten, sms, inname openbaar domein, e-tickets)

SMS-parkeren – Aantal transacties                           317.996               347.956                   9,42%

SMS-parkeren – Omzet                                        € 532.534,-         € 546.899,-                  2,70%

SMS-parkeren – Aandeel                                           19,96%              20,35%                 1,95%

e-tickets – Omzet                                                                               € 780,- (*)            € 3.252,-

Inname openbaar domein – Omzet                        €197.098,-           €184.011,-                 -6,64%

Naheffingen – Omzet                                         €1.699.932,-       € 1.466.175,-                -13,75%

Betalende bewonersvergunningen – Omzet             € 27.652,-            € 27.987,-                 1,21%

GAS – Omzet                                                                                 € 220.550,-

Straatparkeren totaal – Omzet                          € 4.392.832,-        € 4.409.245,-                 0,37%

Straatparkeren totaal – Kosten                         € 2.779.172,-        € 3.119.124,-               12,23%

Straatparkeren totaal – Resultaat                      € 1.613.660,-        € 1.290.121,-             -20,05%

(*) cijfers voor de laatste 4 maanden van 2014, zodat vergelijking niet opportuun is.

Garageparkeren

Parko exploiteert in 2015 4 parkeergarages : P Veemarkt, P Schouwburg, P Expo (tot juni 2015) en P

Broeltorens. Daarnaast zijn 6 buurtparkings in gebruik : P Nieuwstraat, P Sint-Denijsestraat, P 
Kasteelstraat,

P Sint-Amand, P Dam en P KA 17.
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Situatie eind 2015 :

                                                                           2014                     2015            Verschil

P Veemarkt – Inritten                                       € 243.355            254.675               4,65%

P Veemarkt – Omzet                                        € 384.303,-         € 370.889,-         -3,49%

P Veemarkt – Resultaat                                   € -911.639 € -      909.195,-            (**)-0,27%

P Schouwburg – Inritten                                     408.446             390.964             -4,28%

P Schouwburg – Omzet                                    € 829.198,-         € 797.818,-           -3,78%

P Schouwburg – Resultaat                                                          € 42.955,-           € -49.004,-

P Broeltorens – Inritten                                       136.477            137.571               0,80%

P Broeltorens – Camperparking – Inritten                                      396 (*)                 1.068

P Broeltorens – Omzet                                     € 263.877,-         € 261.757,-           -0,80%

P Broeltorens – Resultaat                                   € 79.356,-           € 46.512,-           -41,39%

Garageparkeren totaal – Omzet                      € 2.158.460,-     € 1.809.602,-            -16,16%

Garageparkeren totaal – Kosten                      € 2.874.297,-     € 2.790.539,-            -2,91%

Garageparkeren totaal – Resultaat                    € -715.837,-       € -980.937,-          -37,03%

(*) cijfers voor de laatste 6 maanden van 2014, zodat vergelijking niet opportuun is.

(**) Er is een vermindering van het verlies

 · Voor P Expo zijn voor 2015 geen cijfergegevens, behalve de financiële, meer voor handen. 
Het is dus niet mogelijk de inritten van de eerste helft van 2015 te vergelijken.

 · Tellen we op de buurtparkings volgende aantallen abonnementen in gebruik :

o P Nieuwstraat: 77 abonnementen

o P Sint-Denijsestraat: 16 abonnementen

o P Kasteelstraat: 30 abonnementen

o P Sint-Amand: 23 abonnementen

o P Dam: 22 abonnementen

o P KA 17: 20 

Fietsparkeren

In de stad zijn ongeveer 3.615 fietsparkeerplaatsen. Ook staan 15 fietspompen op een aantal locaties

in de stad en de deelgemeenten opgesteld.
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Parko laat tevens, via Mobiel, weesfietsen ophalen. In 2015 haalt Mobiel op die manier 442 fietsen op.

In 2014 waren dit er 390. 61 mensen vonden via de aanbieding van die weesfietsen op de website 
hun fiets terug.

Mobiel organiseert in 2015 4 lessenreeksen om te leren fietsen, telkens aan een tiental personen. 
Tevens worden in 11 scholen lessen fietseducatie en herstellen gegeven, goed voor 155 lesuren. In 
2014

waren dit 4 lessenreeksen in 8 scholen, goed voor 87 lesuren.

10 scholen maken gebruik van fietsen voor schooluitstappen, in 2014 waren dit er 6.

Projecten

 · P Houtmarkt
 · P Budabrug
 · P Appel
 · P Station
 · Parkeergeleidingssysteem 2.0
 · Software Parkeerbeheer
 · Informatieveiligheid en –plan

Het jaarverslag is als bijlage opgenomen.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de neheerssovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Besluit
Punt 1
de jaarrekening 2015 van AGB Parko met een algemeen mali van € 778.362,53 goed te keuren, alsook 
het positief resultaat op kasbasis van € 1.972.143,31 volgens de bbc-regelgeving. 

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2015 van AGB PARKO.

Bijlagen
- Jaarverslag 2015 (aangepast).pdf
- Jaarrekening 2015 venn.pdf
- Jaarrekening 2015 bbc.pdf
- AGB Parko - verslag revisor bbc.docx.pdf
- AGB Parko - verslag revisor venn.pdf
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- Parko - Verslag RvB 10 mei 2016.pdf
- Parko - RvB 20160622 - Aanvulling bij het verslag van 10-05-16.pdf

Communicatie en Recht
30 2016_GR_00202 AGB PARKO - Statutenwijziging

30 - 2016_GR_00202 - AGB PARKO - Statutenwijziging

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
Artikel 14§2 van de statuten van het AGB Parko bepaalt dat het directiecomité is samengesteld uit 
maximaal vier leden en wordt voorgezeten door de voorzitter. De raad van bestuur van het AGB stelt 
nu voor om het aantal vier te wijzigen in vijf. Overeenkomstig artikel 234 van het gemeentedecreet 
worden de wijzigingen in de statuten aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad na advies of op 
voorstel van de raad van bestuur van het AGB. Deze wijziging dient te worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 14§2 van de statuten van het AGB Parko bepaalt dat het directiecomité is 
samengesteld uit maximaal vier leden en wordt voorgezeten door de voorzitter. De raad van 
bestuur van het AGB stelt nu voor om het aantal vier te wijzigen in vijf.

Argumentatie
Artikel 237 van het gemeentedecreet bepaalt dat de statuten de raad van bestuur van een AGB 
kunnen toelaten het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de 
voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe te vertrouwen aan een 
directiecomité of aan een gedelegeerd bestuurder. De statuten van AGB Parko houden het bij een 
directiecomité bestaande uit maximaal vier leden en voorgezeten door de voorzitter.

Overeenkomstig artikel 234 van het gemeentedecreet worden de wijzigingen in de statuten 
aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad na advies of op voorstel van de raad van bestuur van 
het AGB. Deze wijziging dient te worden goedgekeurd door de Vlaamse regering. Binnen honderd 
dagen na verzending van de gemeenteraadsbeslissing keurt de Vlaamse regering de statutenwijziging 
al dan niet goed. Bij gebrek aan (tijdige) beslissing en verzending aan de gemeente wordt de 
goedkeuring geacht te zijn verleend. De voorgestelde wijziging impliceert enkel het voorzien van de 
mogelijkheid om het aantal leden van de raad van bestuur te laten bestaan uit maximaal vijf leden in 
plaats van vier, zoals nu nog het geval is.

Los van de voorgestelde statutenwijziging heeft de raad van bestuur tevens beslist bij de wijziging van 
de samenstelling van het directiecomité het bedrag van het presentiegeld van de leden van het 
directiecomité vast te leggen op 0 (nul) euro.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 234 van het Gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
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Over te gaan tot de wijziging van het artikel 14§2 van de statuten van het AGB Parko, waardoor dit 
artikel als volgt luidt:" Het directiecomité is samengesteld uit maximaal vijf leden en wordt 
voorgezeten door de voorzitter".

Bijlagen
- AGB Parko, statuten.pdf
- AGB Parko, voorstel statutenwijziging.pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

JC Tranzit
31 2016_GR_00173 Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 

Jaarverslag en jaarrekening 2015 - 
Goedkeuren

31 - 2016_GR_00173 - Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw AjKo - Kortrijks 
Jeugdwelzijnswerk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw AjKo heeft, in 2015 
werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze odpracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw AjKo keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2015 goed op 
17 mei 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor
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Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw AjKo keurde de jaarrekening 2015 goed op 17 mei 2016.
De inkomsten bedragen € 90.903,86 en de uitgaven € 66.090,39. Dit resulteert in een boni van € 
24.813,47.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw AjKo keurde het jaarverslag 2015 goed op 17 mei 2016.

Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk

Doelstellingen

1. Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht 
vrijetijdsaanbod

1. Via verschillende methodieken

1. Sport en Spel (activiteitenaanbod)

2. Pretmobiel

3. Instuif (organiseren van ontmoetingsruimtes en –momenten)

4. Jeugdopbouwwerk

5. Projecten

2. Naar een divers doelpubliek: kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar, met specifieke 
aandacht voor:

1. Kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het ‘reguliere’ 
jeugdwerk”

2. Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond

3. Meisjes met een andere culturele achtergrond

4. Kinderen en jongeren die in armoede leven

5. Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand

6. Nieuwkomers

3. Werkingsmomenten

1. Dagelijks aanbod

2. Vakantiewerkingen
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2. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

1. Naar de doelgroep zelf

2. Naar het middenveld

3. Naar verschillende overheden

Verantwoording

Vzw AjKo wil kinderen en jongeren via verschillende methodieken en werkingen bereiken. De groep 
kinderen en jongeren waarvoor we werken, is een zeer diverse groep. Niet alleen qua leeftijd en 
interesse maar ook qua etniciteit, scholingsgraad en sociale status.

Om met deze zeer diverse groep kinderen en jongeren aan de slag te gaan, werken we sterk 
vraaggericht. Eén van onze uitgangspunten is dat de leefwereld van kinderen en jongeren centraal 
moet staan. Door maandelijks met de jongeren rond de tafel te zitten en de maandkalender op te 
stellen proberen we daar op in te spelen. Kinderen, maar vooral de jongeren bepalen in sterke mate 
welke vrijetijdsactiviteiten worden gedaan. De jeugdwerkers geven belangrijke insteken, bieden 
nieuwe zaken aan maar er wordt vooral samen met de jongeren beslist wat er op de kalender komt.

Net omdat we over een zeer divers publiek, in alle opzichten, beschikken, is er nood aan verschillende 
werkingen. Vzw AjKo heeft zes verschillende deelwerkingen waarbij we kinderen en jongeren van 3 
tot 25 jaar bereiken. Daarnaast worden er ook verschillende projecten georganiseerd waarbij we 
inspelen op de noden en behoeften van onze doelgroep. Zo hebben we sinds januari 2015 ook een 
AjKo instuifruimte waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten op verschillende tijdstippen.

In 2015 werden de deelwerkingen waar nodig bijgestuurd. Heel wat nieuwe ideeën kwamen al naar 
boven, maar we kozen er bewust voor om samen met de jongeren, én vooral op hun maat, de 
werkingen te laten groeien.

Om het jaarverslag overzichtelijk te houden, maakten we per deelwerking een overzicht van 2015. Dit 
deden we door telkens even stil te staan bij de volgende punten:

 Doelstellingen per deelwerking

 Doelpubliek

 Aantal activiteiten en/of werkingsmomenten

 Aantal bereikte jongeren – aantal unieke jongeren

 Profiel van de deelnemende jongeren

 Geografische gegevens 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
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- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW AjKo, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2015 van de vzw AjKo, met een positief resultaat van € 24.813,47 goed te keuren.

Bijlagen
- commissarisverslag Ajko - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk.pdf
- Jaarverslag 2015 vzw AjKo
- jaarrekening 2015 vzw AjKo
- Verslag AV vzw AjKo 17 mei 2016

De Warande
32 2016_GR_00174  vzw De Warande - Jaarverslag en 

jaarrekening 2015 - Goedkeuren
32 - 2016_GR_00174 -  vzw De Warande - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Henk Vandeginste

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw De Warande. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw De Warande heeft, in 
2015 werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze odpracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2015 
goed op 17 maart 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
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financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde de jaarrekening 2015 goed op 17 maart 
2016.
De inkomsten bedragen € 287.998,93 en de uitgaven € 281.067,57. Dit resulteert in een bonus van € 
6.931,36.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaarverslag 2015 goed op 17 maart 
2016.

 Hoofdlijnen van het jaarverslag met weergave van de bereikte organisatiedoelstellingen  en 
opdrachten:

- Beheer open speeldomein :

extra speelimpulsen: boomhut, wilgenlabyrint, trampolines, speelschip, klim- en klautertrappen.

communicatie: beachvlaggen, banner R8, aanduiding ecologisch maaibeheer, gerichte mailings.

praktische werking: maaien en afvoeren bloemeweide, zitmaaier met opvangbak via (BOD).

- Samentuin De Groenter:

investeringen: hevelpomp en watervaten, nieuwe dieren, signalisatie en visualisatie

inhoudelijke werking: indienen project spelexpertisecentrum, permacultuur, Wasperpercelen, imkeren 
en oogstfeest

praktische werking: brede schoolproject, breed samenwerkingsverband, groeiend aantal vrijwilligers, 
15 schooltuindagen, 10 coöperatieve werkvoormiddagen.

- Expertise vrije tijd voor kinderen en jongeren:
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buitenspeeldag: 700 deelnemers op diverse lokaties. Positieve evaluatie, natuurgericht spel en 
exploratie, buitenspel centraal.

andere evenementen: deelname autoloze zondag, Halloweentocht, Benefiet voor Joeri, de Baas 
trakteert.

Speelpleinwerking Wasper: 8724 kinderen over 64 werkingsdagen gespreid. Gemiddeld 137 kinderen 
per dag. 72 tieners en 31 Zilverkinderen. 100 animatoren, aangepaste kadervormingsinitiatieven, twee 
wervingsweek-ends uitgebreide stuurploegwerking , algemene infofolder, e-nieuwsbrieven + RSKN en 
BPKN, gebundelde fiscale attesten, gerichte ouderbevraging = volledige kerstvakantie werking. 
Uitbreiding prestatiebreuk speelpleincoördinator.

Spelexpertisecentrum: subsidiedossier experimenteel jeugdwerk niet goedgekeurd in Brussel.

Speelstratenactie: 8 straten in paasvakantie, 21 straten en 2 speelpleinen in de zomervakantie.

- Exploitatie jeugdverblijfcentrum:

promotie: gerichte mailings en adverteerruimte, last minute-aanbiedingen, intensieve rondleidingen, 
verhoogde service, opzetten diverse samenwerkingsverbanden.

bouwproject: uitschrijven opdracht, budgetten voorzien, ontwerpers geselecteerd, onderhandelingen 
gevoerd mbt gemeenschappelijke parking.

projecten en investeringen: vloerbekleding lokaal 8/9/10, hypo-allergene kussens en dekens, 
keuekenrobots, tafels, koelcel, schilderwerken alle slaapzalen.

praktische werking: poetskarren, informatiemappen, boekingssoftware, boekingsprocedure, 
milieurichtlijnen, anti-vuilmatten, deurbeslag, stockage hoes- en steeklakens. Infrastructuurwerken 
ism bedrijfsvoering: uitgesteld tot 2016.

overnachtingen: 13.429 overnachtingen op 238 overnachtingsdagen, waarvan 11.683 
jeugdovernachtingen. 111 diverse groepen

daggebruik: 16.768 daggebruikers uit 359 groepen.

- Ondersteuning lokaal verenigingsleven:

verkoop tweedehandsmaterialen, samenwerkingsverbanden, gebiedswerking, ondersteuning Kortrijkse 
speelpleinwerkingen, lokale handelaars worden aangeprezen bij verblijfsgroepen en eigen werking.

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2
de jaarrekening 2015 van de vzw De Warande, met bonus van € 6.931,36, goed te keuren.

Bijlagen
- verslag commissaris_20160623125136.pdf
- Jaarverslag.pptx 
- 20160317 algemene vergadering - verslag.pptx
- afsluitper31122015naopmwarande.xls

Koen Byttebier

Projecten
33 2016_GR_00175 2013/560 - Masterplan Bissegem - 

afbraakwerken De Kreun in functie van 
ontwikkelingen openbare ruimte (Lavaert)  - 
Eindafrekening

33 - 2016_GR_00175 - 2013/560 - Masterplan Bissegem - afbraakwerken De Kreun in functie van ontwikkelingen openbare ruimte (Lavaert)  - Eindafrekening

Inhoudelijk verantwoordelijke
Robert Couckuyt

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de eindafrekening voor betreffende de opdracht "Masterplan Bissegem - 
afbraakwerken De Kreun in functie van ontwikkelingen openbare ruimte".

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 november 2013 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Masterplan Bissegem - 
afbraakwerken De Kreun in functie van ontwikkelingen openbare ruimte (Lavaert)”, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 december 2013 goedkeuring 
aan de gunning van deze opdracht aan Lavaert bvba, Triloystraat 41 te 8930 Menen tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 43.074,75 euro (exclusief btw) of 52.120,45 euro (inclusief 21% 
btw).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2013/560.
Argumentatie
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Stad Kortrijk stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken 
64.728,84 euro incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
 
Raming  € 61.902,55
Bestelbedrag  € 43.074,75
HV in meer + € 0,00
HV in min - € 0,00
Bijwerken + € 21.777,60
Bestelbedrag na verrekeningen = € 64.852,35
Afrekening VH (in min) - € 11.357,45
Reeds uitgevoerd = € 53.494,90
Totaal excl. btw = € 53.494,90
Btw + € 11.233,94
TOTAAL = € 64.728,84
De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 24,19%.

De initiële werken omvatten de afbraak van het voormalige café de Kreun naar aanleiding van de door 
het Vlaams Gewest geplande aanpassingswerken aan het kruispunt Meensesteenweg 
Gullegemsesteenweg.

Tijdens de afbraakwerken werden een zeer complexe bouwsituatie ontdekt bij de naburige bebouwing 
bij eigenaar Blondeel. Een latere bijbouw van eigenaar Blondeel stond daar gefundeerd op de daar 
onderkokerde Neerbeek.  De funderingen van de Neerbeek bleken na de afbraakwerken en 
heraanvulling van de grond op terrein van de stad niet meer draagkrachtig genoeg om de bijgebouw 
voldoende stabiel en verzekerd te laten staan. 

Het college stelde architecten Claeys-Holvoet aan als externe deskundige en na studie en 
onderhandeling met eigenaar Blondeel werd overgegaan tot de sloop van de instabiele achterbouw. 
Om redenen van efficiëntie werd de aannemer aangesteld voor de afbraak van de Kreun via meerwerk 
gevraagd deze sloping uit te voeren.
Deze meerwerken werden verrekend aan de inschrijvingsprijzen van de laagste bieder voor de 
prijsvraag "afbraak Kreun", zijnde de firma Lavaert.

De provincie stond in voor het verleggen van het traject van de Neerbeek.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

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

Financiële en beleidsinformatie
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Visum verleend

Financiële informatie
2016/GBB-CBS/0119-01/2210507/IE-12

uitgave: 10.420,15 excl. btw/12.608,39 incl. btw

Besluit
Punt 1
 
Goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening voor de opdracht “Masterplan Bissegem - 
afbraakwerken De Kreun in functie van ontwikkelingen openbare ruimte (Lavaert)”, opgesteld door 
stad Kortrijk, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 53.494,90 euro (exclusief btw) 
of 64.728,84 euro (inclusief 21% btw).

Bijlagen
- 2013560_Verrekening.xls

Servicepunt
34 2016_GR_00199 2016/1116 - Raamovereenkomst voor de 

afname van alcoholische, niet-alcoholische 
dranken en horecamateriaal bij een 
drankenhandel voor recepties en doorverkoop 
- Voorwaarden en wijze van gunnen

34 - 2016_GR_00199 - 2016/1116 - Raamovereenkomst voor de afname van alcoholische, niet-alcoholische dranken en horecamateriaal bij een drankenhandel voor recepties en doorverkoop - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sylvie Vanackere

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor van de raamovereenkomst voor de afname van alcoholische,niet-
alcoholische dranken en horecamateriaal bij een drankenhandel voor recepties en doorverkoop.

Beschrijving
Aanleiding en context
Om te kunnen genieten van de schaalvoordelen door middel van een raamovereenkomst heeft 
de directie bedrijfsvoering alle gegevens van de hierna genoemde entiteiten gebundeld inzake 
de aankoop van frisdranken en bier met de daarbij horende services:
- stadhuis Kortrijk
- vzw ontmoetingscentra
- vzw Warande
- vzw Cultuurcentrum Kortrijk
- jeugdcentrum Tranzit
- AGB Buda
- AGB SOK (fuifzaal)
 
Argumentatie
Voor de raamovereenkomst voor de afname van alcoholische, niet-alcoholische dranken 
en horecamateriaal bij een drankenhandel voor recepties en doorverkoop werd een lastenboek nr. 
2016/1116 opgesteld door directie bedrijfsvoering.
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De raamovereenkomst wordt opgemaakt voor 4 jaar en is jaarlijks opzegbaar. Bovenstaande 
entiteiten kunnen tijdens deze periode instappen. Alle merken van bier en frisdranken zullen gekozen 
kunnen worden. 

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

 
vast gedeelte raming 

(exclusief btw
raming

(btw 21 % 
inclusief)

stadhuis 2017 9.434,92 euro 10.284,40 euro
stadhuis 2018 9.434,92 euro 10.284,40 euro
stadhuis 2019 9.434,92 euro 10.284,40 euro
stadhuis 2020 9.434,92 euro 10.284,40 euro
vzw ontmoetingscentra 2018 121.891,34 euro 140.385,10 euro
vzw ontmoetingscentra 2019 121.891,34 euro 140.385,10 euro
vzw ontmoetingscentra 2020 121.891,34 euro 140.385,10 euro
vzw Warande 2017 14.718,86 euro 16.829,70 euro
vzw Warande 2018 14.718,86 euro 16.829,70 euro
vzw Warande 2019 14.718,86 euro 16.829,70 euro
vzw Warande 2020 14.718,86 euro 16.829,70 euro
jeugdcentrum Tranzit 2017 49.448,74 euro 58.601,12 euro
jeugdcentrum Tranzit 2018 49.448,74 euro 58.601,12 euro
jeugdcentrum Tranzit 2019 49.448,74 euro 58.601,12 euro
jeugdcentrum Tranzit 2020 49.448,74 euro 58.601,12 euro
Muziekcentrum 2017 (afname voor 2017 
kan pas starten in september 2017 in 
functie van de verbouwing site 
muziekcentrum)

1.102,34 euro 1.238,57 euro

Muziekcentrum 2018 3.306,40 euro 3.715,03 euro
Muziekcentrum 2019 3.306,40 euro 3.715,03 euro
Muziekcentrum 2020 3.306,40 euro 3.715,03 euro
stadsschouwburg 2019 21.258,93 euro 24.560,85 euro
stadsschouwburg 2020 21.258,93 euro 24.560,85 euro
AGB Buda 2017 15.677,42 euro 17.952,91 euro
AGB Buda 2018 15.677,42 euro² 17.952,91 euro
AGB Buda 2019 15.677,42 euro 17.952,91 euro
AGB Buda 2020 15.677,42 euro 17.952,91 euro
AGB SOK (fuifzaal) 2017 (afnames voor de 
fuifzaal zullen pas starten vanaf mei 2017 
na opening van de nog te bouwen 
fuifzaal)

65.921,30 euro 78.124,53 euro

AGB SOK (fuifzaal) 2018 98.874,97 euro 117.178,37 euro
AGB SOK (fuifzaal) 2019 98.874,97 euro 117.178,37 euro
AGB SOK (fuifzaal) 2020 98.874,97 euro 117.178,37 euro

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.326.992,82 euro (inclusief btw - 6% of 21%), 
indien iedereen zal afnemen van dit contract.
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De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag. 
De gunningscriteria zijn:
 
Nr. Beschrijving Gewicht

1
Prijs
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * 
gewicht van het criterium prijs

85

2 Service Level Agreement 15

2.1

Leveringen
De inschrijver is verplicht de leveringen binnen de 2 dagen na bestelling 
te leveren. Spoedleveringen moeten binnen de 4 uren geleverd worden.
De inschrijver beschrijft zijn werkwijze op maximaal 1 A4 blad. Hierin 
neemt hij alle bevindingen mee op van de diverse locaties die hij heeft 
bezocht. Hij omschrijft eveneens een inspanningsverbintenis voor de 
volledige duurtijd van vier jaar.
5 punten = voldoende gestaafd document
0 punten = onvoldoende gestaafd document of geen document

5

2.2

Event - en promomateriaal
De inschrijver beschrijft wat hij allemaal gratis kan leveren van event- 
en promomateriaal + levert in pdf een catalogus hiervoor aan.
De beoordeling gebeurt als volgt:
1) moet voldoen aan de oplijsting opgenomen in het bestek  (zie 
hoofdstuk 5)
2) het materiaal voldoet tenminste aan het bestaande
3) het materiaal voldoet aan de hygiënische en veiligheidseisen volgens 
het bestek
4) catalogus

 

5 punten = voldoende gestaafd document & catalogus
2.5 punten = minder goed gestaafd document  & catalogus
0 punten = geen omschrijving & geen catalogus

 

5

2.3

Nazicht bestaand materiaal & hersteldienst
De inschrijver omschrijft hoe hij per locatie het onderhoud en reinigen 
van het bestaande materiaal periodiek zal uitvoeren.
Hij zorgt ook voor een correcte inventaris per locatie (vloeit voort uit 
het verplichte plaatsbezoek).
5 punten = correcte omschrijving & inventaris
2.5 punten = onvoldoende omschrijving
0 punten = geen omschrijving of inventaris

5

   
 Totaal gewicht gunningscriteria 100
 
 
De directie bedrijfsvoering heeft voor deze opdeling (puntenverdeling) gekozen om tot hele scherpe 
prijzen te komen met een uitstekende service. Er wordt veel belang gehecht aan het gratis materiaal 
dat de leverancier ter beschikking stelt en dat vooral vanuit de ontmoetingscentra's. Ook de 
leveringstermijn, onderhoud en hersteldienst zijn van groot belang. 
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Deze items zijn strikt opgenomen in de technische voorwaarden van de raamovereenkomst en 
daaraan moet er sowieso voldaan worden door de leverancier. Door dit op te nemen in de 
gunningscriteria willen we de leverancier verplichten dit aan te tonen via een inspanningsverbintenis 
en dit gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst.
 
Volgens de omzendbrief van de federale overheidsdienst kanselarij van de Eerste Minister van 23 juni 
2004 is het toegestaan om in uitzonderlijke gevallen en als het niet mogelijk is om het voorwerp van 
de opdracht te beschrijven via voldoende specificaties, merken te vermelden.
 
De raamovereenkomst is opgesteld in verschillende deelopdrachten. Op die manier is er geen 
verplichting naar de verschillende entiteiten toe om af te nemen van deze raamovereenkomst en kan 
er ook ingestapt worden op verschillende tijdstippen. Daarenboven start niet elke deelopdracht op 
hetzelfde tijdstip en dit ifv. bouwwerken of nog lopende contracten.
 
Na de gunning wordt de uitvoering bij iedere entiteit zelf opgevolgd. 
 
De begindatum van het raamcontract start op 01 januari 2017 en eindigt op 31 december 2020. 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 4.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De leverancier dient rechtstreeks een factuur te sturen naar:

 Vzw ontmoetingscentra
 Vzw Warrande
 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk
 AGB Buda 
 Fuifzaal

(In het raamcontract is er een rubriek opgenomen met de desbetreffende facturatiegegevens)

De leverancier dient voor stad Kortrijk een digitale factuur te sturen naar 
facturen@kortrijk.be Budgetsleutel: 2017-2020/GBB-CBS/0710-00/6143001/IE-GEEN

De leverancier dient voor JC Tranzit een digitale factuur te sturen naar 
facturen@kortrijk.be  Budgetsleutel: 2017-2020/GBB-CBS/0750-01/6040000/IE-GEEN.  Budgetsleutel 
voor de opbrengsten: 2017-2020/GBB-CBS/0750-01/7000099

mailto:facturen@kortrijk.be/bijhorende
mailto:facturen@kortrijk.be
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Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de raamovereenkomst voor de afname van alcoholische, niet-
alcoholische dranken en horecamateriaal bij een drankenhandel voor recepties en doorverkoop, 
volgens het lastenboek opgemaakt door de directie bedrijfsvoering. De raming bedraagt 1.326.992,82 
euro (inclusief btw - 6% of 21%) indien iedereen zal afnemen van dit contract.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag.

Bijlagen
- 20161116_2016_06_09_Bestek - Model 3P.doc
- 20161116_Raming_voor vier jaar.xls
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Sylvie Vanackere

Beknopte samenvatting
Dit dossier behandelt diverse aspecten van het delen van één van de poolwagens van Stad Kortrijk 
met de burger. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Vanuit het bedrijfsmobiliteitsplan wordt het autodelen met de burger als actiepunt naar voor 
gebracht. Dit kadert ook in het Plan Nieuw Kortrijk om van Kortrijk een klimaatstad te 
maken. Door het autodelen zijn er minder auto's op de baan. Bijgevolg is er een vermindering 
van CO2 uitstoot, wat ook aansluit op het burgemeestersconvenant dat zich engageert om 
deze uitstoot met 20% te doen dalen.

Argumentatie
Cambio-Optimobil Vlaanderen met maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 Mechelen (BE 
0866.198.122) is een organisatie die instaat voor het uitlenen van voertuigen. Zij verzorgt alle 
administratie en contacten met de gebruiker van het autodelen. Er wordt hierbij voorgesteld om een 
samenwerking af te sluiten met Cambio aangezien het andere bedrijf inzake het autodelen in 
Vlaanderen met name vzw Autopia niet actief is in Kortrijk.

Stad Kortrijk beschikt over een aantal poolwagens die ter beschikking staan van de medewerkers voor 
dienstverplaatsingen. Deze worden zeer frequent gebruikt. Tijdens het weekend en feestdagen blijven 
de poolwagens ongebruikt op hun standplaats staan.

Bij nazicht van het wagenpark is een Toyota Auris Hybride (vijfdeurs) geschikt voor het autodelen. 
Hybride auto's zijn milieuvriendelijk door hun laag verbruik en hebben minder vervuilende uitstoot.
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Vooraleer stad Kortrijk kan opstarten met het autodelen dienen er enkele aanpassingen te gebeuren 
aan het voertuig: installatie boordcomputer en kaartlezer, bestickering voor het kenbaar maken van 
het autodelen. Daarnaast komen er nog additionele kosten zoals meerpremie verzekering, 
pechverhelping, extra reiniging van de auto, extra slijtage door het meer gebruik, enz. Deze kosten 
moeten tegenover de opbrengsten worden afgewogen.

Er werd een verdeling van de additionele kosten (raming) uitgewerkt tussen Stad Kortrijk en Cambio. 
De aanschaf en de inbouw van de boordcomputer (resp. 1090 EUR en 484 EUR) komen volledig ten 
laste van Cambio en blijft hun eigendom. Verder dragen zij ook de kosten voor de licentie van de 
software (15% op de omzet) en het callcenter (15 EUR). De jaarlijkse meerpremie voor de 
verzekering (502 EUR), de pechverhelping (80 EUR), bestickering (50 EUR) en de verkeersbelasting 
(270 EUR) worden door Stad Kortrijk gedragen. De extra kosten voor onderhoud en het reinigen van 
de wagen komen ook ten laste van stad Kortrijk.

Bij een raming van zo'n 400 gedeelde km per maand (ter vergelijk: in Mechelen delen ze zo'n 450 km 
per maand), zou stad Kortrijk maandelijks zo'n 48 EUR opleggen. Om een break-even point te 
bereiken qua kosten en opbrengsten dienen er zo'n 725 gedeelde kilometers gereden te worden. De 
opbrengsten worden met volgende verdeelsleutel opgesplitst: 65% voor stad Kortrijk en 35% voor 
Cambio.

Daarom wordt er geopteerd om de auto zoveel mogelijk te delen met de Cambio-gebruiker:

-tijdens het weekend vanaf de vrijdagavond 19u tot de maandagnacht 02u

-tijdens de feestdagen vanaf de avond ervoor 19u tot de nacht 02u

-tijdens bouwverlof Kortrijk vanaf de vrijdagavond 19u tot de maandagnacht 02u

-tijdens de Kerstvakantie vanaf de vrijdagavond 19u tot de maandagnacht 02u

Tijdens de week zijn de poolwagens vaak laat terug en is het moeilijk haalbaar om de auto dan ook te 
delen. Vandaar het voorstel om enkel tijdens weekends en bovenstaande vakantieperiodes.

Om praktische en veiligheidsredenen, wordt er geprefereerd om de tankkaart en de bijhorende code 
van Cambio permanent te gebruiken, dus ook voor de kilometers gereden door stadsmedewerkers. 
Hiervan zal er dan een verrekening gebeuren. Om dezelfde redenen wordt er ook gekozen om de 
standplaats van de deelauto te voorzien in de zone aan de rand van de Papenstraat. Op die manier 
blijft de toegang tot de auto voor de eigen werknemers billijk. Voor de Cambio gebruiker is het vrij 
centraal in het centrum en dient hij toch niet in de stadsgebouwen binnen te komen.

De coördinaten van het Servicepunt zullen doorgegeven worden aan Cambio voor het maken van 
praktische afspraken. Er zal voor en na het weekend een controle van de deelauto dienen uitgevoerd 
te worden om schade vast te stellen. Bij schade tijdens de deelmomenten, brengt Cambio Stad 
Kortrijk op de hoogte zodat de stad dit kan doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij.

Na 1 jaar wordt dit project geëvalueerd. Er kunnen dan nieuwe afspraken worden gemaakt over de 
prijs, eventueel inschakelen van een extra poolwagen en over het al dan niet uitbreiden van de 
momenten waarop de auto gedeeld kan worden.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
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Financiële informatie
De directe kosten (raming) die stad Kortrijk voor zijn rekening neemt voor het autodelen zijn:

-jaarlijkse meerpremie verzekering: 502 EUR

-jaarlijkse pechverhelpingspremie: 80 EUR

-jaarlijkse verkeersbelasting: 270 EUR

De indirecte kosten zijn extra onderhoudskosten en extra reinigen van de auto. Deze worden in de 
garage van depot 102 uitgevoerd.

Bij het delen van zo'n 4800 km per jaar komt er 1160 EUR aan inkomsten binnen. Dit bedrag is een 
schatting en kan dus variëren.

Besluit
Punt 1
een overeenkomst af te sluiten met Cambio-Optimobil Vlaanderen met maatschappelijke zetel 
Motstraat 20, 2800 Mechelen (BE 0866.198.122) om de Toyota Auris Hybride met nummerplaat 1-
CMG-123 ter beschikking te stellen. Deze overeenkomst is in bijlage ingevoegd.

Bijlagen
- voorstel locatie poolwagen i.f.v. autodelen.pdf
- Samenwerkingsovereenkomst Cambio-Kortrijk.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Sylvie Vanackere

Beknopte samenvatting
Dit dossier stelt het autodelen voor als aanvulling bij het gebruik van het openbaar vervoer bij 
dienstverplaatsingen voor de medewerkers van stad Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het bedrijfsmobiliteitsplan van de stad Kortrijk wordt gestreefd om de 
dienstverplaatsingen duurzaam te optimaliseren. Er wordt gestreefd om het 
(pool)wagengebruik te minimaliseren en in te zetten op het gebruik van het openbaar vervoer. 
Het autodelen kan hierbij een aanvulling zijn.

Argumentatie
Bij een dienstverplaatsing kan het overbruggen van de laatste kilometers tot de bestemming een 
struikelblok zijn om het openbaar vervoer te nemen. Om dit op te lossen kan gebruik gemaakt worden 
van een deelauto. De directie bedrijfsvoering stelt voor om een zakelijk abonnement te onderschrijven 
met Cambio-Optimobil Vlaanderen. Men heeft toegang tot alle Cambio-wagens in diverse steden in 
België. De auto's hebben telkens hun vaste standplaats. Op de website van Cambio kan dit 
gemakkelijk nagegaan worden. In tweede instantie kan het onderschrijven van dit contract met 
Cambio een aanvulling betekenen of gedeeltelijke vervanging op ons eigen poolwagenpark.

Een groot voordeel van het autodelen is dat er enkel betaald wordt per gebruik. Onderhoud, 
herstellingen, verzekeringen, belastingen en brandstof vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Cambio.

De medewerkers van de Stad Kortrijk die gebruik wensen te maken van het autodelen dienen contact 
op te nemen met het Servicepunt. Hier worden dan de nodige stappen ondernomen om bij Cambio 
het voertuig reserveren. Daarna kan de poolkaart uit de sleutelkluis gehaald worden.

Cambio hanteert volgende tarieven voor Businessgebruikers:

Contract: Business Comfort     
A. VASTE KOSTEN     
Maandelijks abonnement 45,00    
     
B. VARIABELE KOSTEN     
Wagenklasse 1 2 3 4
Uurprijs     
per uur (07u00-23u00) 1,40 1,71 1,98 2,57
per dag (24u-start op elk moment) 15,75 19,80 23,85 25,65
per week (7 dagen start op elk moment) 94,50 118,80 142,20 153,00
     
Kilometerprijs (brandstof inbegrepen)     
0-100 km 0,18 0,19 0,20 0,25
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Vanaf km 101 0,14 0,14 0,14 0,18
     
C. OPTIONEEL     
Safety pack 100,00    
 (per jaar en per   kaart)     
 Alle prijzen zijn incl. BTW     

De bovenstaande gebruikstarieven worden berekend volgens de reservatieduur en het aantal gereden 
kilometers. Maandelijks stuurt Cambio een gedetailleerde factuur waarop alle ritten afzonderlijk 
vermeld worden.

In bovenstaande tarieven voor Businessgebruikers zit ook de verzekering inbegrepen. Dit 
omvat:            

*burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden    

*bijstandsverzekering bij pech of ongeval    

*franchise: 1000 € per schadegeval

Door het Safety Pack wordt de franchise op 200€ per schadegeval gebracht. Hiervoor dient men 100€ 
per jaar per poolkaart bij te betalen.

De directie bedrijfsvoering stelt voor om 5 poolkaarten te onderschrijven voor Stad Kortrijk. Na een 
jaarlijkse evaluatie kan geopteerd worden om dit aantal te verhogen of te verlagen. Ook de procedure 
om de deelauto's te reserveren zal geëvalueerd worden.

Er is een raming gemaakt van de kostprijs op jaarbasis. Wanneer men zo'n kleine 300 reservaties en 
een 10.000 gedeelde kilometers als raming neemt, komt men aan ongeveer 6400 EUR. Dit is een 
indicatie en kan dus variëren.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Er is een raming gemaakt op basis van 300 reservaties en 10.000 km gedeelde kilometer. Op basis 
hiervan komt men aan een bedrag van 6400 EUR.

Dit bedrag kan variëren. 

Besluit
Punt 1
Een raamcontract af te sluiten met Cambio-Optimobil Vlaanderen, maatschappelijke zetel Motstraat 
20, 2800 Mechelen (BE 0866.198.122). Dit contract is in bijlage opgenomen.
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Bijlagen
- Aansluiting stad Kortrijk bij Cambio.pdf
- Algemene Voorwaarden_VLA_2016-07-01_Businessgebruikers.pdf
- Tarieven Business_2016_07_01.pdf
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Cambio - Optimobil Vlaanderen 

Koningin Maria Hendrikaplein 65B  9000 Gent  

 1/4 

Algemene Voorwaarden Business-gebruikers  
Geldig vanaf 1 juli 2016. 

1. Toepassingsgebied en gebruiksrecht 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (A.V.) gelden voor de gehele 
zakelijke relatie tussen de klant en het bedrijf Optimobil 
Vlaanderen, opererend onder de naam cambio. Verder gelden de 
prijslijst, de cambio-handleiding en de voorwaarden van de 
verzekeraar bij wie de voertuigen verzekerd zijn, telkens in de op 
dat moment geldende versie. De verzekeringsvoorwaarden 
kunnen tijdens de openingsuren in de cambio-kantoren 
geraadpleegd worden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze 
Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk 
overeengekomen worden, en kunnen enkel toegestaan worden 
door in de statuten opgenomen bestuurders en hun 
afgevaardigden. 

1.2. Het gebruiksrecht van de cambio-voertuigen is 
voorbehouden voor gebruikers die in het bezit zijn van een in 
België geldig rijbewijs klasse B, dienstig voor het betrokken 
voertuig waarmee gereden wordt. Een voorlopig rijbewijs wordt 
in het kader van de cambio-dienstverlening niet als een geldig 
rijbewijs aanzien. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat 
alle gemachtigde gebruikers op de hoogte zijn van alle bepalingen 
rond het gebruik van cambio door een gebruiker een infosessie 
te laten volgen (online of gegeven door een cambio-medewerker) 
of door het ter beschikking stellen van een papieren handleiding.  

1.3. Het gebruiksrecht van de voertuigen en de ongestoorde 
uitoefening van het contract zijn afhankelijk van het gedrag van 
alle cambio-gebruikers, inclusief het gedrag van de klant zelf en 
van de gebruikers ingeschreven onder zijn naam. 

2. Gemachtigde gebruikers 

2.1. Ieder persoon (klant, gebruiker of andere) die een cambio-
voertuig bestuurt, moet steeds voldoen aan de voorwaarden 
opgenomen onder artikel 1.2. 

2.2. Met voorafgaande toestemming van cambio kan de klant 
steeds bijkomende gemachtigde gebruikers, verder gebruikers 
genoemd en gepreciseerd in de prijslijst, aanwijzen die de 
voertuigen zelfstandig mogen gebruiken voor rekening van de 
klant met dezelfde rechten en plichten. Behalve anders 
overeengekomen bij inschrijving, wordt ook de klant als 
gebruiker beschouwd. Per extra gebruiker worden de 
instapkosten, de maandelijkse basisprijs en eventueel de 
financieringsbijdrage verhoogd volgens de op het moment van de 
toetreding geldende prijslijst. Cambio kan iedere toetreding van 
nieuwe gebruikers weigeren zonder opgave van reden. De klant 
staat als voor eigen daad in voor de handelingen van de 
gebruikers ingeschreven onder zijn naam. Ook door de gebruiker 
veroorzaakte kosten en eventuele boetes worden rechtstreeks 
aan de klant aangerekend. 

2.3. Een voertuig moet steeds gereserveerd worden op naam 
van een gebruiker of een gebruiker gebonden aan een poolkaart, 
die bovendien verplicht in het voertuig aanwezig moet zijn als 
bestuurder of als passagier. In de hoedanigheid van passagier 
verbindt de gebruiker zich ertoe zich te vergewissen van de 
rijbekwaamheid van de bestuurder en van het feit of deze een in 
België geldig rijbewijs heeft. De klant staat als voor eigen daad 
in voor de handelingen van de bestuurders door wie de gebruikers 
ingeschreven onder zijn naam zich laten voeren. Bij overtreding 
wordt een boete aangerekend zoals vermeld in de op dat moment 
geldende prijslijst. In geval van schade geldt in dat geval art. 
16.6. 

3. Verboden gebruik 

Het is verboden de voertuigen te gebruiken in strijd met de 
geldende verzekeringsvoorwaarden. De voertuigen mogen in het 
bijzonder niet worden gebruikt voor deelname aan tests en 
autosport-manifestaties of voor het vervoer van licht 
ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen. Eveneens 
verboden is de onderverhuring, het gebruik van een voertuig om 
een persoon te leren rijden, het gebruik van het voertuig om 
onwettige handelingen te verrichten (ook indien zij enkel 
strafbaar zijn volgens het recht van de plaats van de handeling) 
en elk ander gebruik dat buiten het contractueel toegestane 
gebruik valt. 

4. Financieringsbijdrage, instapkosten, maandelijks 
abonnement en gebruikslimiet 

4.1. Bij het begin van het contract betaalt de klant, afhankelijk 
van de gekozen tariefformule, een eenmalige 
financieringsbijdrage die bij de beëindiging van het contract 
renteloos wordt terugbetaald. Daarnaast zijn er een eenmalige 
instapkost en een maandelijks abonnement te betalen. Alle 
bovenvermelde kosten volgen de op dat moment geldende 
prijslijst. 

4.2. Naargelang de tariefformule geldt er een maandelijkse 
gebruikslimiet, gelijk aan de betaalde financieringsbijdrage. Deze 
limiet mag niet overschreden worden. Hiervoor wordt rekening 
gehouden met het totale bedrag van nog openstaande facturen 
en een schatting van de nog niet verwerkte ritten en van de 
toekomstige reservaties. 

4.3. Een verandering van tariefformule kan steeds vanaf de 
eerste dag van de volgende maand. De hieraan verbonden kosten 
volgen de op dat moment geldende prijslijst. 

4.4. Op vraag van de klant kan een contract tijdelijk gepauzeerd 
worden waarbij het maandelijks abonnement en het safety pack 
gedurende die periode niet worden aangerekend. Een pauze 
duurt minimum twee maanden, kan slechts één keer per jaar en 
moet minstens twee weken vooraf worden aangevraagd. 

5. Facturatie 

5.1. Het gebruik van een voertuig wordt afgerekend op basis van 
de gereserveerde tijd (kost per uur) en de afgelegde afstand (kost 
per kilometer) volgens de op dat moment geldende prijslijst. 

5.2. De afrekening gebeurt op basis van de elektronisch 
doorgestuurde kilometers met een maximale foutenmarge van 
1%. De factuur wordt verstuurd per email tenzij de klant dit 
anders wenst. Voor klanten die hun factuur via e-mail krijgen, 
wordt maandelijks een factuur opgemaakt. 

5.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om cambio op 
de hoogte te brengen of hij btw-plichtig is. 

6. Betalingsvoorwaarden, domiciliëring en 
achterstallen 

Alle sommen die de klant moet betalen zijn betaalbaar binnen 10 
dagen na ontvangst van de factuur. De klant die zijn factuur via 
domiciliëring betaalt, machtigt cambio om de factuurbedragen via 
SEPA-domiciliëring van zijn rekening te halen. Op de factuur 
vermeldt cambio het bedrag en de datum waarop dat bedrag van 
de rekening zal worden gehaald. Cambio zal de 
domiciliëringsinformatie in alle gevallen tenminste 6 dagen voor 
de vervaldag aan de klant bezorgen. Indien de klant de 
terugbetaling eist van het van zijn rekening gedebiteerde bedrag, 
conform de Europese SEPA-wetgeving, wordt de schuld 
onmiddellijk opeisbaar. Als de bank de betaling niet uitvoert, 
rekent cambio administratiekosten aan volgens de op dat 
moment geldende prijslijst.  

Als een factuur niet betaald is op de vervaldag, kan cambio een 
betalingsherinnering opsturen. Voor elke aanmaning rekent 
cambio administratiekosten aan volgens de op dat moment 
geldende prijslijst. 

In geval een ingebrekestelling door derden dient te gebeuren, 
worden de kosten hiervoor verhaald op de klant volgens de op 
dat moment geldende prijslijst. 

Verder kan cambio na de tweede aanmaning of bij openstaande 
vorderingen van meer dan € 150 zonder aankondiging besluiten 
tot schorsing van het contract tot alle betalingen vereffend zijn of 
het contract beëindigen, met behoud van het recht op een 
eventuele verdere schadeclaim.  

Facturen die op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 
een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum 
van € 50 per factuur evenals met een jaarlijkse interest volgens 
de wettelijk rentevoet. 
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7. Mindering, verrekening, inhouding 

De klant mag geldvorderingen van cambio niet verminderen of 
verrekenen of er een retentierecht op uitoefenen. 

8. Wijzigingen in de prijslijst, de algemene 
voorwaarden en andere onderdelen van het 
contract 

8.1. Cambio behoudt zich het recht voor om bij een wijzigende 
brandstofprijs de kilometertarieven met onmiddellijke ingang aan 
te passen volgens de voorwaarden in de op dat moment geldende 
prijslijst. 

8.2. Andere wijzigingen in de prijslijst, wijzigingen in de 
algemene voorwaarden en wijzigingen in de 
verzekeringsvoorwaarden worden schriftelijk of via email aan de 
klant meegedeeld vier weken voor ze ingaan. De wijzigingen 
worden van kracht wanneer de klant het contract niet schriftelijk 
beëindigt binnen de gestelde termijn uit art. 20.1. 

9. Cambio-kaart, PIN-code en cambio-handboek 

9.1. Bij inschrijving ontvangt elke nominatieve gebruiker het 
cambio-handboek en een chipkaart met een persoonlijke 
geheime code (PIN). Indien aangevraagd, worden ook cambio-
poolkaarten (hierna vermeld als cambio-kaart, tenzij anders 
vermeld) met geheime code (PIN) geleverd. Cambio aanvaardt 
ook chipkaarten, uitgegeven door een partnerorganisatie, in 
zoverre de technologie compatibel is. Bij gebruik van een 
chipkaart die niet door cambio werd uitgegeven, gelden de 
voorwaarden van de uitgever. In dit document wordt verder 
gesproken over de cambio-kaart, ongeacht of dit een kaart is 
uitgegeven door cambio of door een partnerorgansiatie. 

9.2. De cambio-kaart geeft toegang tot de voertuigen. Alleen 
de houder van de kaart is gerechtigd de cambio-kaart te 
gebruiken. De PINcode is strikt persoonlijk en mag niet aan 
derden worden meegedeeld, op de cambio-kaart worden 
genoteerd of op een andere manier samen met de kaart worden 
bewaard. Indien de toegang tot de cambio-voertuigen wordt 
verleend via een poolkaart, worden de reservaties van de 
verschillende gebruikers intern beheerd. De klant draagt de 
verantwoordelijkheid bij misbruik.  

9.3. Alle documenten en voorwerpen die aan de gebruiker 
overhandigd worden, blijven eigendom van cambio. 

9.4. De klant is aansprakelijk voor verlies, schade en 
eventueel misbruik van de cambio-kaart en andere hulpmiddelen. 
Elk verlies van een hulpmiddel moet onverwijld aan cambio 
worden gemeld. Er is dan een contractuele boete (zie ook art. 19) 
te betalen volgens de op dat moment geldende prijslijst. De klant 
is aansprakelijk voor alle bijkomende schade die ontstaat door 
het te laat of niet melden van een verlies. 

9.5. Cambio kan de cambio-kaart en dus het gebruik van de 
cambio-wagens blokkeren wanneer de klant zijn contractuele 
verplichtingen zoals vermeld in het gebruikscontract, de 
voorschriften vermeld in het handboek en in het boordboek van 
de wagens niet nakomt. In het bijzonder kan cambio de cambio-
kaart blokkeren: 1. Als de communicatiegegevens van de 
gebruiker in kwestie zonder voorafgaande verwittiging niet meer 
geldig blijken; 2. zolang een schadedossier tussen cambio en de 
klant niet is afgehandeld; 3. als een domiciliëring werd 
geweigerd; 4. als de klant voor meer dan 150 euro openstaande 
facturen heeft; 5. als er grondige redenen zijn om de klant ervan 
te verdenken dat hij andere verkeersdeelnemers of andere 
cambio-gebruikers in gevaar brengt of schade berokkent. In dit 
geval ligt het gebruiksrecht tot nader order stil en zullen alle 
reeds ingevoerde reservaties geannuleerd worden. 

9.6. Het handboek en de richtlijnen in de voertuigen kunnen 
op elk moment gewijzigd worden. De actueel geldende versies 
vindt u steeds op de cambio-website. 

10. Reservatie 

10.1. Het gebruik van een voertuig wordt enkel toegestaan na 
voorafgaande reservatie van een bepaalde periode 
(reservatieperiode). Een reservatie maken kan via internet 
(mycambio), de app of het callcenter. Een reservatie maken via 
mail of brief kan niet. Voor het maken, wijzigen of annuleren van 

een reservatie wordt, afhankelijk van het gekozen medium, een 
reservatiekost aangerekend volgens de op dat moment geldende 
prijslijst. Overlapping met reservaties die reeds lopen, is niet 
mogelijk. De minimum reservatieperiode is één uur. Ze begint en 
eindigt op het kwartier. 

10.2. Gebruikers die met een cambio-auto naar het buitenland 
willen, dienen dit bij reservatie te melden. Zonder voorafgaande 
verwittiging, is bij problemen niet cambio maar de klant 
verantwoordelijk voor depannage en repatriëring van het 
voertuig en de passagiers. 

10.3. Reservaties kunnen geannuleerd, verkort of verlengd 
worden volgens de op dat moment geldende prijslijst. Een 
volledige annulering is mogelijk tot aan het begin van de 
reservatieperiode, een verkorting tot een kwartier voor afloop 
van de reservatieperiode. Uitzonderingen hierop zijn de 
abonnementsreservaties die niet verkort kunnen worden. 

10.4. Indien het door de klant gereserveerde voertuig op het 
geboekte tijdstip niet op de afgesproken of doorgegeven plaats 
staat of niet gebruiksklaar is, kan de rit bij de reservatiecentrale 
kosteloos worden geannuleerd of omgeboekt naar een ander 
voertuig. Als aan dezelfde of aan een andere standplaats op 
redelijke afstand geen vervangwagen uit dezelfde of een andere 
categorie klaarstaat, ontvangt de klant een schadeloosstelling 
volgens de op het moment van de melding geldende prijslijst. 

10.5. Elke overschrijding van de gereserveerde gebruikstermijn 
moet voor het einde van de gebruikstermijn aan de 
reservatiecentrale als verlenging gemeld worden. Als u uw 
reservatie tijdig verlengt, maar u hindert daardoor de volgende 
klant(en), betaalt u een kost volgens de op dat moment geldende 
prijslijst. Daar bovenop betaalt u per klant een schadeloosstelling 
volgens de op dat moment geldende prijslijst, die aan de 
gedupeerde klant(en) wordt toegekend. Indien u de auto te laat 
terugbrengt zonder voorafgaande verwittiging of als u pas na het 
einde van uw reservatie verwittigt, betaalt u een boete volgens 
de op dat moment geldende prijslijst en wordt het uurtarief 
verdubbeld. Nachturen worden in dit geval eveneens aan dubbel 
tarief aangerekend. Daar bovenop betaalt u per klant een 
schadeloosstelling volgens de op dat moment geldende prijslijst, 
die aan de gedupeerde klant(en) wordt toegekend. 

11. Controle van het voertuig voor aanvang van de rit 

De gebruiker moet het voertuig voor de start van de rit 
controleren op zichtbare gebreken en beschadigingen 
(schadecontrole), zoals vermeld in het boordboek. Als daarbij 
gebreken of beschadigingen worden vastgesteld die niet op 
reglementaire wijze op de schadelijst in het boordboek van de 
wagen vermeld zijn, moeten deze voor de aanvang van de rit aan 
de reservatiecentrale gemeld worden. Cambio behoudt zich het 
recht voor om naargelang de ernst van de door de klant gemelde 
schade het verdere gebruik van het voertuig niet toe te staan. 

Indien de gebruiker zich niet houdt aan de hierbovenvermelde 
verplichtingen, wordt een boete aangerekend volgens de op dat 
moment geldende prijslijst. Bovendien is de klant aansprakelijk 
voor alle hieruit voortvloeiende schade. In het bijzonder door het 
starten van het voertuig neemt hij de verantwoordelijkheid op 
zich voor alle zichtbare beschadigingen die niet reeds in de 
schadelijsten zijn opgenomen.  

12. Omgang met het voertuig 

De gebruiker verbindt er zich toe elk voertuig op redelijke wijze, 
voorzichtig en op de juiste manier te gebruiken en zich te 
gedragen in overeenstemming met de bedrijfs- en 
verkeersveiligheid, de aanwijzingen in het cambio-handboek en 
de gebruiksaanwijzing van de auto. Hij verbindt er zich toe zich 
te houden aan alle dienende wettelijke verplichtingen en 
verordeningen van de overheid, de aanduidingen van de fabrikant 
en de richtlijnen in het cambio-handboek en boordboek.  

Bij afstanden van meer dan 500 km is de gebruiker verplicht 
regelmatig het oliepeil en het waterpeil van koelinstallatie, 
evenals de luchtdruk van de banden te controleren en zo nodig 
bij te vullen. 

Verder verbindt de gebruiker er zich toe de aanwezige inrichting 
tot afsluiting van de standplaats te sluiten. Bij niet naleven van 
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deze regel wordt een boete aangerekend volgens de op dat 
moment geldende prijslijst. 

13. Teruggave van het voertuig 

13.1. De gebruiker verbindt er zich toe het voertuig voor het 
einde van de reservatieperiode en in overeenstemming met de in 
het handboek vermelde voorschriften terug te geven. Een 
teruggave geldt als regelmatig wanneer de binnenkant van het 
voertuig proper is, de tank voor minstens 1/4 gevuld is en het 
voertuig tegen diefstal beveiligd aan zijn standplaats is 
teruggeplaatst. Verder moeten alle stroomverbruikers zijn 
uitgeschakeld en moeten de autosleutels veilig op de daarvoor 
bestemde plaats gedeponeerd worden. Voor elektrische wagens 
moet de laadkabel worden aangesloten en moet het laden van de 
batterij begonnen zijn. Als er binnen de 48u een parkeerverbod 
ingaat op de standplaats of als de standplaats om een andere 
reden niet beschikbaar is, dient de gebruiker cambio hiervan 
telefonisch op de hoogte te brengen én de instructies van het 
callcenter op te volgen. Als het callcenter vraagt de wagen elders 
op reglementaire wijze te parkeren, moet de gebruiker dit 
alternatieve adres telefonisch doorgeven aan cambio.  

13.2. Als een voertuig wordt teruggegeven in onvoldoende 
propere staat, of als de gebruiker tegen de gebruiksregels van 
het handboek in gerookt heeft of dieren heeft vervoerd in het 
voertuig, zullen de kosten om het voertuig weer in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen worden doorgerekend aan de 
klant, volgens de op dat moment geldende prijslijst. 

14. Handelwijze bij schade, defecten of ongevallen 

14.1. Bij schade die zich tijdens de rit voordoet of in geval van 
defecten die niet in het boordboek vermeld zijn moet de gebruiker 
onmiddellijk cambio (en/of de houder van het voertuig) 
verwittigen. Verderrijden is dan enkel toegestaan met 
uitdrukkelijke toestemming van cambio. Indien cambio aan de 
gebruiker toestaat om een bepaalde schade of defect te laten 
herstellen, worden de kosten door cambio terugbetaald op 
voorlegging van een geldig betalingsbewijs, voor zover de 
gebruiker niet zelf aansprakelijk is voor de schade of het defect. 
De gebruiker is verplicht al het mogelijke te doen om de schade 
te beperken.  

14.2. Wanneer het callcenter een cambio-medewerker of 
wegenwachter ter plaatse stuurt bij ongeval of pech, is de 
gebruiker verplicht bij het voertuig te blijven tot die cambio-
medewerker of wegenwachter ter plaatse is. Is het probleem toch 
eerder opgelost, dan moet de gebruiker het callcenter verwittigen 
en toestemming vragen om verder te rijden.  

14.3. De gebruiker moet bij elk ongeval onmiddellijk de politie 
en cambio verwittigen en de in het boordboek beschreven 
bepalingen in acht nemen. In geen geval mag de gebruiker 
enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere 
aanspraak van de tegenpartij erkennen. Ook in dit geval is 
het verderrijden enkel toegestaan met uitdrukkelijke 
toestemming van cambio. De informatieplicht tov. politie en 
cambio geldt tevens in geval van diefstal van het voertuig of 
onderdelen van het voertuig. De gebruiker is medewerking aan 
het ophelderen van het ongeval verplicht tov de houder van het 
voertuig, de verzekeringen, en –inzoverre hij hierdoor voor 
zichzelf geen belastende verklaringen aflegt – tov. autoriteiten en 
rechtbanken. 

15. Verzekeringsdekking tijdens de boekingsperiode 

Alle voertuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd 
voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast voorziet 
cambio ook een bestuurdersverzekering en rechtsbijstand van de 
bestuurder. Het opeisen van de op dat moment geldende 
verzekeringsuitkeringen kan enkel na voorafgaande 
overeenkomst met cambio (en/of de houder van het voertuig). 

16. Aansprakelijkheid van de klant 

16.1. Bij schade aan of bij diefstal van het voertuig in de periode 
dat de klant het voertuig in gebruik had en die niet kan worden 
verhaald op een derde, is de aansprakelijkheid van de klant 
beperkt tot een franchise (eigen risico) zoals vermeld in de op dat 
moment geldende prijslijst. 

16.2. Behalve voor de herstellingskosten is de klant ook 
aansprakelijk voor eventuele bijstand en sleepkosten, 
waardevermindering van het voertuig, derving voor het niet 
beschikbaar zijn van het voertuig voor reservaties, welke onder 
dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde beperking van het 
eigen risico aan de klant kunnen worden aangerekend. 

16.3. Indien een klant zijn aansprakelijkheid betwist, kan tot 48 
uur na kennisgeving door cambio, een tegenexpertise worden 
gevraagd, waarvan de kosten worden betaald door de verliezende 
partij. 

16.4. Het eigen financiële risico van de klant kan worden 
beperkt door de aankoop van een Safety Pack. Ieder Safety Pack 
geldt voor één nominatieve gebruiker en wordt zonder 
tegenbericht van de klant maandelijks stilzwijgend verlengd. De 
verlengingsvoorwaarden en kostprijs van het Safety Pack worden 
vermeld in de op dat moment geldende prijslijst. De klant kan 
een Groep-Safety Pack afsluiten voor een poolkaart. Een Groep-
Safety Pack wordt of voor alle poolkaarten afgesloten of voor 
geen enkele poolkaart. Een Groep-Safety Pack wordt zonder 
tegenbericht van de klant jaarlijks stilzwijgend verlengd. De 
verlengingsvoorwaarden en kostprijs van het Groep-Safety Pack 
worden vermeld in de op dat moment geldende prijslijst. 

16.5. Het Safety Pack van een gebruiker of poolkaart kan door 
cambio onmiddellijk worden stopgezet als die gebruiker binnen 
een periode van één jaar twee schadegevallen met een cambio-
auto heeft veroorzaakt in fout. In dit geval zal geen nieuw Safety 
Pack worden toegekend aan de betrokken gebruiker tot deze 
minimum één jaar ongevalvrij heeft gereden. 

16.6. De beperking tot het eigen risico is niet van toepassing: 

16.6.1 Voor schade aan het dak van het voertuig en eventuele 
andere schade die voortvloeit uit het niet naleven van de 
hoogtebeperkingen; 

16.6.2 Voor motorschade, schade aan de versnellingsbak of 
aan andere mechanische onderdelen van het voertuig die het 
gevolg zijn van schokken aan de onderzijde van de carrosserie 
omwille van verhogingen van bodem/grond en/of de staat ervan; 

16.6.3 Voor schade die voortvloeit uit het tanken van een foute 
brandstof; 

16.6.4 Voor schade veroorzaakt door de lading; 

16.6.5 als de procedure voor het gebruik van een cambio-
wagen zoals uitgelegd in het cambio-handboek en –boordboek 
niet werd gerespecteerd; 

16.6.6 als deze algemene voorwaarden, de wettelijke 
voorschriften of de algemene verzekeringsvoorwaarden 
opzettelijk of met grove nalatigheid niet werden nageleefd; 

16.6.7 als er sprake is van een grove fout of nalatigheid van de 
gebruiker (bijv. rijden onder invloed van alcohol of drugs);  

16.6.8 voor schade die opzettelijk werd aangebracht door de 
gebruiker (bijv. fraude); 

17. Aansprakelijkheid van cambio 

17.1. Behoudens verborgen gebreken aan de wagen, beperkt 
de aansprakelijkheid van cambio (en/of de houder van het 
voertuig) zich tot opzet en grove nalatigheid. Cambio kan in het 
bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele door 
de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het niet of niet op 
tijd beschikbaar zijn van een voertuig. 

17.2. Cambio is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen 
begaan door de gebruikers. Eventuele boetes en retributies 
worden verhaald op de klant. Voor de afhandeling van deze 
dossiers worden administratiekosten aangerekend volgens de op 
dat moment geldende prijslijst. Voor de afhandeling van boetes 
en retributies in het buitenland zal cambio een supplementaire 
administratiekost aanrekenen volgens de op dat moment 
geldende prijslijst. 

17.3. Cambio is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die door 
de gebruiker in de wagen worden achtergelaten of die uit de 
wagen worden gestolen. Eventueel binnengebrachte voorwerpen 
worden maximum twee maanden bewaard. 
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17.4. Cambio is niet verplicht om schade die geen onmiddellijke 
invloed heeft op de veiligheid van de wagen, onmiddellijk te 
herstellen, ongeacht de eventuele aan de klant aangerekende 
franchise of herstellingskost. 

18. Algemene verplichtingen 

18.1. De klant verbindt er zich toe elke wijziging in naam, adres 
of bankrelatie binnen twee weken aan cambio door te geven. Dit 
geldt ook voor naam- en adreswijzigingen van door de klant 
aangewezen gebruikers. Op vraag van cambio moet de gebruiker 
die zich laat voeren door een andere bestuurder (zie artikel 2.3), 
ook naam en adres van de betrokkene doorgeven. 

18.2. De gebruiker verbindt er zich toe bij elke rit zijn geldig 
rijbewijs bij zich te hebben. Wanneer het rijbewijs van de 
gebruiker tijdelijk of voorgoed wordt ingetrokken, dient de 
gebruiker dit onverwijld aan cambio mee te delen evenals de 
grond voor deze maatregel. 

19. Contractuele boetes 

19.1. De klant betaalt een contractuele boete wanneer hij 
handelt in strijd met de regels uit de Algemene Voorwaarden en 
er daarvoor een kost voorzien is in de op dat moment geldende 
prijslijst.  

19.2. Recidivisme: Vanaf de derde aan te rekenen gelijksoortige 
boete of administratieve kost binnen een periode van 6 maanden 
zullen de respectievelijke bijhorende bedragen zoals vermeld in 
de op dat moment geldende prijslijst telkens verdubbeld worden.  

19.3. Bij het met grove nalatigheid niet naleven van deze 
algemene voorwaarden, kan een contractuele boete worden 
aangerekend volgens de op dat moment geldende prijslijst. 

20. Opzegging, schorsing en afhandeling van de 
contractuele betrekking na beëindiging 

20.1. Elke partij kan het contract opzeggen, telkens voor de 16e 
van de lopende maand. 

20.2. Cambio heeft in het bijzonder na elk schadegeval of na 
elk geval waarbij een voertuig niet conform deze algemene 
voorwaarden wordt gebruikt, het recht om het contract van de 
klant of van de verantwoordelijke gebruiker met onmiddellijke 
ingang op te zeggen. 

20.3. Bovendien heeft cambio het recht om iedere gebruiker die 
ervan wordt verdacht deze algemene voorwaarden niet te 
respecteren de toegang tot de cambio-voertuigen te ontzeggen. 
In dat geval zal cambio de gebruiker in kwestie verwittigen en om 
uitleg vragen. Tijdens deze schorsing zullen alle lopende en 
toekomstige reservaties worden geannuleerd. 

20.4. Elke opzegging moet schriftelijk of via Mycambio gedaan 
worden. 

20.5. Met de beëindiging van het contract is iedere gebruiker 
verplicht tot onmiddellijke teruggave van alle voorwerpen en 
hulpmiddelen die de klant in het kader van dit contract heeft 
ontvangen. De klant of de gebruiker heeft geen retentierecht. 

20.6. Bij stopzetting van het contract wordt het Safety Pack niet 
terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk. 

20.7. De financieringsbijdrage wordt na het opstellen van de 
eindafrekening en na de afrekening van alle nog openstaande 
vorderingen op de klant, door cambio teruggestort. 

21. Dienstverlening door derden 

De klant en de onder zijn naam ingeschreven gebruikers kunnen 
op eigen naam en voor eigen rekening een beroep doen op de 
diensten van eventuele coöperatieve partners. In dat geval 
gelden de Algemene voorwaarden van de betrokken partner. 
Cambio biedt geen waarborg ivm de kwaliteit en de 
regelmatigheid van deze dienstverlening en aanvaardt hiervoor 
ook geen aansprakelijkheid. Eventuele klachten en vorderingen 
dienen rechtstreeks aan de betrokken coöperatieve partners te 
worden gericht.  

22. Gegevensbescherming 

22.1. In geval van aansluiting bij cambio worden de 
persoonlijke gegevens van de klant en de gebruikers opgeslagen 
in het gegevensbestand van cambio. Eigenaar van dit bestand is 
cambio. Het doel van de gegevensverwerking is het voldoen aan 
de vraag van de klant en de gebruikers en hen op de hoogte 
houden van de activiteiten van cambio. 

22.2. Bij overtredingen of ongevallen, worden de gegevens van 
het rijbewijs en adres van de betrokken gebruiker doorgegeven 
aan de eigenaar van het eventuele betrokken voertuig, aan zijn 
verzekeraar of aan de bevoegde instanties voor de opvolging van 
het dossier. 

22.3. Daarnaast geeft de klant cambio het recht om 
telefoongesprekken op te nemen om eventuele misverstanden te 
kunnen ophelderen. Deze opnames worden na drie maanden 
gewist. 

22.4. De wagens van Cambio zijn uitgerust zijn met een 
telematica-systeem dat zowel de exacte locatie, als technische 
status van het voertuig en het correct gebruik ervan registreert. 
Bedoeling hiervan is onder meer de beveiliging, het evalueren van 
het correcte gebruik van het voertuig, het administratieve beheer 
en het recupereren van de cambio-wagens te optimaliseren. De 
gegevens kunnen verder worden gebruikt om zo nodig objectieve 
details te verkrijgen omtrent de omstandigheden van een 
verkeersongeval of een verkeersovertreding. Indien daaruit zou 
blijken dat de bestuurder een inbreuk pleegde op artikel 12 van 
deze algemene voorwaarden, kan Cambio beslissen om verdere 
dienstverlening te weigeren en eventuele daardoor veroorzaakte 
schade terug te vorderen.  De bestuurder kan voorafgaand aan 
deze beslissing inzicht krijgen in de gegevens waarop deze 
gebaseerd is, en zijn standpunt naar voor brengen. Cambio staat 
in voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens. 
De gegevens kunnen worden bewaard gedurende een periode 
van 6 maanden of de tijd nodig voor het afhandelen van een 
schadedossier, en worden alleen verwerkt voor de vermelde 
doeleinden.  

22.5. Cambio ziet erop toe dat het gebruik van alle 
bovenvernoemde gegevens in overeenstemming is met de 
bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992. Behoudens 
op gerechtelijk bevel of aan cambio-partners waarvan de klant of 
de gebruiker zelf lid is, is het doorgeven van alle 
bovenvernoemde gegevens aan derden uitgesloten. De klant kan 
de gegevens opvragen en laten corrigeren. Hij hoeft daarvoor 
enkel een brief met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen 
naar cambio Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 65B, te 
9000 Gent. 

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank bij 
commerciële en publiekrechtelijke klanten 

De contractuele rechtsbetrekking tussen de klant en cambio is 
onderhevig aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank bij 
commerciële en publiekrechtelijke klanten is de rechtbank van 
Gent. 
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Cambio-tarieven business geldig vanaf 1 juli 2016 Bijlage bij de algemene voorwaarden 
 

Prijslijst cambio business-gebruikers 
Geldig vanaf 1 juli 2016. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (EUR). 

De gemachtigde gebruikers  
De nominatieve kaart: Een klant kan een aantal personen aanduiden die met de 
cambio-auto's mogen rijden voor rekening van het bedrijf of de organisatie. 
Hiervoor bestelt de klant een cambio-kaart (met eigen pincode). Voor elke 
gebruiker van een nominatieve kaart dient er een rijmachtiging ingevuld te 
worden die de gebruiker het recht geeft om voertuigen te reserveren en te 
gebruiken voor rekening van de klant. Houders van een cambio-kaart reserveren 
op het klantnummer en hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de klant. 
De klant is aansprakelijk voor de gemachtigd gebruikers, krijgt de afrekening en 
kan op elk moment, zonder opgave van reden, de nominatieve kaart opzeggen. 
De poolkaart: Indien de klant 1 kaart door verschillende gebruikers wil laten delen, 
kan ervoor geopteerd worden om met poolkaarten te werken. 
Deze kaarten staan niet op naam en dienen centraal beheerd te worden. Bij het 
gebruik van poolkaarten, moet de klant te allen tijde op de hoogte zijn wie de 
poolkaart in gebruik heeft. Poolkaarten worden gebruikt volgens de geldende 
gebruikskosten van elk tariefformule (tijd en kilometer). De klant is aansprakelijk 
voor de gebruikers van de poolkaart, krijgt de afrekening en kan op elk moment, 
zonder opgave van reden, de poolkaart opzeggen. 

Rijbewijs 
Het gebruiksrecht van cambio-voertuigen is voorbehouden voor de medewerkers 
van de klant die over een in België geldig rijbewijs klasse B beschikken. 

Gratis auto’s ’s nachts 
Tussen 23u00 en 7u00 wordt de tijdsduur niet aangerekend. U dient echter deze 
periode WEL te reserveren. 

Reservatiekost 
Voor het maken, wijzigen of annuleren van een reservatie via het callcenter betaal 
je een reservatiekost van 0,25€ per reservatie. Het maken, wijzigen of annuleren 
van een reservatie via de app of via internet (mycambio) is gratis. 

Abo-reservaties 
Voor regelmatig terugkerende reservaties is er een aanzienlijke korting op de 
uurprijzen. 
De voorwaarden: 
1. Enkel in het Bonus- en het Comforttarief, NIET in Start of Flex. 
2. Enkel van maandag tot vrijdag (niet tijdens de weekends en op feestdagen). 
3. Minimaal 1 maal per 2 weken. 
4. De minimumduur van een abo-reservatie is 4 uur. 
5. Een minimum looptijd van 2 maanden (met de mogelijkheid voor een 

onderbreking wegens bijv. vakantie). 
6. Geldig voor één bepaald wagentype aan één vaste standplaats. 
7. Er geldt een opzegtermijn van 14 dagen. 
8. Als u uitzonderlijk toch annuleert of inkort, dan geldt de normale 

annulatieregel: u betaalt 30 % van de normale tijdprijs. 

Het Safety Pack 
Bij schade aan of diefstal van het voertuig in de periode dat u het voertuig in 
gebruik had die niet kan worden verhaald op een derde, betaalt u een franchise 
van maximum € 1.000,00. Optioneel biedt cambio daarom een Safety Pack aan 
waarmee u uw franchise vermindert tot € 200,00 (of tot 400,00€ voor de Cargo-
Van-3pl). Voor een Safety Pack betaalt u per persoon een activatiekost van € 25,00 
(€ 20,66 excl. BTW) en een maandelijkse bijdrage van € 4,00 (€ 3,31 excl. BTW). 
Zonder tegenbericht van uwentwege, uiterlijk voor de 16e van de maand, wordt 
het Safety Pack maandelijks stilzwijgend verlengd. Bij het niet respecteren van de 
algemene voorwaarden, vervalt het Safety Pack.  
Het Safety Pack is altijd persoonlijk en verbonden aan een gemachtigd gebruiker. 
De klant kan een Groep-Safety Pack afsluiten voor een poolkaart. Een Groep-
Safety Pack wordt of voor alle poolkaarten afgesloten of voor geen enkele 
poolkaart. De jaarbijdrage van 100 Euro/kaart wordt gevorderd bij de eerste 
rekening na het begin van de geldigheidsperiode en wordt bij voortijdige 
opzegging niet terugbetaald. Het Groep-Safety Pack wordt -tenzij tegenbericht 
van de klant voor de vervaldag - telkens op deze vervaldag automatisch met  een 
jaar verlengd. 
 

Eur. - Incl BTW 

Maximale franchise in geval van schade 1.000,00 

Verminderde franchise met Safety Pack 200,00 

Verminderde franchise met Safety Pack voor Cargo-Van 3pl 400,00 

Kost Safety Pack bij activatie (nominatieve kaart) 25,00 

Kost Safety Pack per maand (nominatieve kaart) 4,00 

Kost Safety Pack per jaar (poolkaart) 100,00 

Factuur (art. 5) 

Wij zenden u maandelijks een factuur, telkens uw factuurbedrag hoger is dan 25 

euro. Als u uw factuur per mail ontvangt en per domiciliëring betaalt, geldt deze 

regel niet en krijgt u elke maand een factuur. Alle elementen van de factuur 

worden afzonderlijk vermeld: ritten, vaste kosten, andere diensten, tegoeden, etc. 

Als bij de opmaak van de factuur fouten of vergissingen zouden zijn gemaakt, 

verwittig de klantendienst dan binnen de 10 dagen na ontvangst factuur. 

Eventuele correcties worden bij uw volgende factuur gecrediteerd of bijgeteld. 

Indien nodig volgt een afzonderlijke creditnota of factuur.  

Bij domiciliëring wordt het te betalen bedrag ten vroegste zes dagen na de 

factuurdatum van uw rekening gehaald.  

Gebruikslimiet (art 4.2) 

Naargelang de tariefformule geldt er een maandelijkse gebruikslimiet, gelijk aan 

de door u betaalde financieringsbijdrage. Deze limiet mag niet overschreden 

worden. Hiervoor wordt rekening gehouden met het totale bedrag van nog 

openstaande facturen, een schatting van de nog niet verwerkte ritten en van de 

toekomstige reservaties. 

Veranderen van tariefformule 

Wijzigen van tarief kan steeds vanaf de eerste dag van de volgende maand. Eén 

keer per kalenderjaar kan u gratis uw tarief wijzigen. Voor elke bijkomende 

tariefwijziging betaalt u 15 euro administratiekosten bovenop de eventuele 

kosten verbonden aan uw tariefwijziging. 

Tanken zonder tankkaart 
Als de cambio-tankkaart die zich in iedere wagen bevindt niet werkt, dient u 

cambio te contacteren. Na telefonisch akkoord mag u op eigen kosten tanken voor 

een maximumbedrag van 20,00 euro. Na bezorging van het betalingsbewijs binnen 

een maximum termijn van 30 dagen na het einde van uw reservatie, zal dit bedrag 

worden terugbetaald. 

Noodzakelijke herstellingen (art. 14.1) 

Indien cambio aan de klant toestaat om een bepaalde schade of defect zelf te laten 

herstellen, worden de kosten door cambio terugbetaald op voorlegging van een 

geldig betalingsbewijs, voor zover de klant niet zelf aansprakelijk is voor de schade 

of het defect. 

Fairplay-regels cambio 

Annulatieregel 
Gratis annuleren of inkorten kan tot 24 u voor aanvang van uw reservatie. Bij 

annulatie of inkorting minder dan 24u voor aanvang wordt 30% van de uurprijs in 

rekenng gebracht.  

Uitzondering op deze regel is de abo-reservatie, waarvoor u bij annulatie altijd een 

annulatiekost (30% van het uurtarief) betaalt. 

Vertragingsregel (art. 10) 

Schadeloosstelling (art. 10.4) 
Indien het door de klant gereserveerde voertuig op het geboekte tijdstip niet op 

de afgesproken of doorgegeven plaats staat of niet gebruiksklaar is, kan de rit bij 

de reservatiecentrale kosteloos worden geannuleerd of omgeboekt naar een 

ander voertuig. Als aan dezelfde of aan een aanvaardbaar naburige standplaats 

geen vervangwagen uit dezelfde of een andere categorie klaarstaat, ontvangt de 

klant een schadeloosstelling van 15 euro. 

Vertragingsboete (art. 10.5) 

Elke overschrijding van de gereserveerde gebruikstermijn moet voor het einde van 

de gebruikstermijn aan de reservatiecentrale als verlenging gemeld worden. Als u 

uw reservatie tijdig verlengt, maar u hindert daardoor de volgende klant(en), 

betaalt u een kost van 10 euro. Daar bovenop betaalt u per klant een 

schadeloosstelling van 15 euro, die aan de gedupeerde klant(en) wordt 

toegekend. 

Indien u de auto te laat terugbrengt zonder voorafgaande verwittiging of als u pas 

na het einde van uw reservatie verwittigt, betaalt u een verhoogde boete van 20 

euro en wordt het uurtarief verdubbeld. Nachturen worden in dit geval eveneens 

aan dubbel tarief aangerekend. Daar bovenop betaalt u per gedupeerde klant die 

u eventueel gehinderd heeft een schadeloosstelling van 15 euro, die aan de 

gedupeerde klant(en) wordt toegekend. 

Tip: U vermijdt boetes als u uw reservaties ruim genoeg maakt en bij terugkeer de 

resterende tijd weer annuleert. Voor die resterende tijd betaalt u slechts 30 % van 

de normale uurprijs. 
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Cambio-tarieven business geldig vanaf 1 juli 2016 Bijlage bij de algemene voorwaarden 
 
Businesstarieven cambio 

Prijzen in EURO Start Flex* Bonus* Comfort* 

Financieringsbijdrage (wordt bij 
opzegging terugbetaald) * Min. 150,00 1000,00* 1000,00* 1000,00* 

Activatiekost  
1 gebruiker 
extra gebruiker 
maximum of poolkaart 

 
28,93 
20,66 

--- 

Incl. BTW 
35,00 
25,00 

--- 

 
28,93 
20,66 

111,57 

Incl. BTW 
35,00 
25,00 

135,00 

 
28,93 
20,66 

111,57 

Incl. BTW 
35,00 
25,00 

135,00 

 
28,93 
20,66 

111,57 

Incl. BTW 
35,00 
25,00 

135,00 
Maandelijks abonnement 

1 gebruiker 
extra gebruiker 
maximum of poolkaart 

 
3,16 
1,65 
--- 

 
4,00 
2,00 

--- 

 
6,61 
1,65 

12,40 

 
8,00 
2,00 

15,00 

 
6,61 
1,65 

12,40 

 
8,00 
2,00 

15,00 

 
18,18 

1,65 
37,19 

 
22,00 

2,00 
45,00 

*Bedrijven en organisaties met max. 2 gebruikers kunnen een verminderde financieringsbijdrage van €500 ontvangen in het Bonus-, Comfort- en Flex-tarief. 

 

B
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r 
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Uurprijs (tussen 7u. – 23u) 1,75 2,10 2,45 3,55 

dagprijs (24u) 21,00 25,00 29,00 35,00 

weekprijs (7 dagen) 125,00 145,00 170,00 210,00 

 

km
 

p
ri

js
**

 

Tot 100 km (brandstof incl.) 0,26 0,27 0,33 0,38 

Vanaf 101 km (brandstof incl.) 0,22 0,23 0,23 0,27 

C
o

m
fo

rt
 

u
u

r 

p
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Uurprijs (tussen 7u. – 23u) 1,55 1,90 2,20 2,85 

dagprijs (24u) 17,50 22,00 26,50 28,50 

weekprijs (7 dagen) 105,00 132,00 158,00 170,00 

 

km
 

p
ri

js
**

 

Tot 100 km (brandstof incl.) 0,23 0,24 0,25 0,31 

Vanaf 101 km (brandstof incl.) 0,18 0,19 0,19 0,23 

** Aanpassingsregel kilometerprijzen (art. 8.1) 
De prijzen worden telkens aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de wijziging wordt geconstateerd. 

         Aanpassing kilometerprijs - Prijzen in EURO 

Officiële prijs voor 1 liter Diesel tussen 

1,10 en 1,25 - 0,02 

1,25 en 1,40 - 0,01 

1,40 en 1,55 Geen wijziging 

1,55 en 1,70 + 0,01 

1,70 en 1,85 + 0,02 

Extra kosten – Prijzen in EURO inclusief BTW 

Reservatiekost per reservatie/wijziging/annulatie via het callcenter (art 10.1) 0,25 

Geweigerde domiciliëring (art. 6) 5,00 

Tweede en volgende rappels bij niet betaling facturen (art. 6) 8,00 

Niet reglementair achterlaten van de standplaats (art. 12) 15,00 

Administratiekosten bij verkeersboetes, retributies, p.v.,... (art. 17.2) 10,00 

Administratiekost bij verkeersboetes in het buitenland (art 17.2),  20,00 

Tweede aanpassing van tariefformule in eenzelfde kalenderjaar (art. 4.3) 15,00 

Vertragingsboete gemelde vertraging (art. 10.5) 10,00 

Vertragingsboete niet-gemelde vertraging (art. 10.5) 20,00 

Schadeloosstelling (art. 10.4 en 10.5) +/- 15,00 

Ingebrekestelling (art. 6) 20,00 

Niet reglementaire teruggave van een voertuig (art. 13) 25,00 

Vervanging cambiokaart, tankkaart of parkeerkaart (waar van toepassing) bij verlies of beschadiging (art. 9.4) 10,00 

Derving indien de auto niet gebruikt kan worden door beschadiging/ongeval in fout (art. 16.2) 30,00/dag 

Extra schoonmaakbeurt (art. 13) 30,00/uur 

Rijden zonder reservatie (art. 2.3) 50,00 

Een niet gemachtigd persoon laten rijden / Rijden zonder geldig rijbewijs  / met grove nalatigheid niet naleven van de algemene voorwaarden 
(art. 1, art. 2.3 en art. 19.3) 

250,00 

Niet controleren van schade aan de wagen / niet melden van nieuwe schade aan de wagen (art. 11) 50,00 

 

Prijzen in EURO incl. BTW Prijsklasse 1 2 3 4 

St
ar
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u

r 

p
ri

js
 

Uurprijs (tussen 7u. – 23u) 2,00 2,55 3,10 4,20 

dagprijs (24u) 23,00 30,00 36,50 42,00 

weekprijs (7 dagen) 140,00 180,00 220,00 250,00 

 

km
 

p
ri

js
**

 

Tot 100 km (brandstof incl.) 0,35 0,36 0,38 0,43 

Vanaf 101 km (brandstof incl.) 0,23 0,24 0,24 0,28 

Fl
ex

 U
u

r 

p
ri

js
 

Uurprijs (weekdagen tussen 7u – 18u) 1,40 1,68 1,96 2,84 

Uurprijs (weekend en weekdagen tussen 18u – 23u) 2,00 2,55 3,10 4,20 

dagprijs (24u) 23,00 30,00 36,50 42,00 

weekprijs (7 dagen) 140,00 180,00 220,00 250,00 

 

km
 

p
ri

js
**

 

Tot 100 km (brandstof incl.) 0,23 0,24 0,25 0,31 

Vanaf 101 km (brandstof incl.) 0,18 0,19 0,19 0,23 
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An Vandersteene

Staf
37 2016_GR_00149 Cultuur in Kortrijk 2016-2018 - Creatieve 

stad aan de Leie - Aktename
37 - 2016_GR_00149 - Cultuur in Kortrijk 2016-2018 - Creatieve stad aan de Leie - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Roos Desmet

Beknopte samenvatting
Het beleidsdomein cultuur is een geïntegreerd onderdeel van Plan Nieuw Kortrijk/strategische 
meerjarenplanning 2014-2019 van de Stad. Vanuit diverse hoeken kwam de vraag om een bundeling 
te krijgen van het cultuurbeleid op zich. Wat voorligt is geen nieuw strategisch cultuurplan maar een 
eenvoudig halfwegrapport, met een weergave van de beleidsrealisaties 2013-2015 en een vooruitblik 
op de opties 2016-2018. Het rapport biedt evenmin een overzicht van het hele stedelijke en private 
cultuurweefsel maar duidt wat de stad in deze legislatuur zelf realiseert en welke ondersteuning ze 
biedt aan het culturele middenveld. Plan Nieuw Kortrijk is bij de opmaak de leidraad geweest.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het beleidsdomein cultuur is een geïntegreerd onderdeel van de strategische 
meerjarenplanning 2014-2019 van de Stad, meer bepaald van de ambitie ‘Kortrijk, een stad 
met veel goesting en ambiance’. Ook sport en toerisme zijn onderdeel van deze ambitie. 
Cultuur heeft bovendien linken met andere ambities, zoals ‘Een stad die verjongt en 
vergroent’, ‘Een stad die verenigt en verbindt’ of ‘Een stad die beweegt, durft en verandert’.
Vanuit diverse hoeken kwam echter de vraag om een bundeling te krijgen van het 
cultuurbeleid op zich. Wat voorligt is een eenvoudig halfwegrapport, met een weergave van 
de beleidsrealisaties 2013-2015 en een vooruitblik op de opties 2016-2018. Plan Nieuw 
Kortrijk is onze leidraad. Het volledig rapport is als bijlage opgenomen.

Argumentatie
Bij opmaak van het cultuurplan hebben we in recent empirisch onderzoek (voor een deel in opdracht 
van Kortrijk gemaakt) inspiratie gevonden om het cultuurbeleid van Kortrijk anno 2016 te situeren in 
de bredere transitie naar een nieuw creatief Kortrijk.

1. De waarde van cultuur in Kortrijk 
Recente sociologen definiëren cultuur als een gedeeld referentiekader en kunst als het bieden van 
nieuwe perspectieven. Dat is een waarde op zich, zonder cultuur en kunst, geen samenleving, geen 
stad. 

De Stad Kortrijk gaf in de voorbije jaren aan Callebaut&Co (2009) en Wim Vanseveren (2011) de 
opdracht om na te gaan hoe Kortrijk zich kan profileren als cultuurstad en zo haar aantrekkelijkheid 
verhogen.

Hun conclusie is deze: Wil Kortrijk (h)erkend worden als een aantrekkelijke stad voor bewoners en 
bezoekers dan zet ze in op ‘Kortrijk als een frisse, boeiende en verrassende beleving’. Hiervoor 
moet de stad haar eigen identiteit definiëren, de rol van cultuur hierin bepalen en keuzes maken in 
de culturele troeven die ze wil uitspelen als continue werking én onderscheidende topactiviteiten. 
Kortrijk maakt deze keuzes zichtbaar via een heldere communicatie en klantvriendelijk onthaal en 
zorgt voor een aantrekkelijke totaalbeleving. Dit vraagt uiteraard afstemming met beleidsdomeinen 
zoals wonen, werken, onderwijs, shoppen en uitgaan, mobiliteit, ruimte en groen.
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Het Plan Nieuw Kortrijk heeft met dit ‘voorstel’ duidelijk rekening gehouden. Cultuur inzetten als 
sterkhouder binnen de ambitie ’Een stad van veel goesting en ambiance’ onderschrijft het idee van de 
onderzoekers dat cultuur een geïntegreerd deel uitmaakt van de natuurlijke flow in een 
aantrekkelijke stad en het dagelijks leven van haar bevolking. 

2. De rol van de stad
Als kleine centrumstad buiten de Vlaamse Ruit heeft Kortrijk niet de middelen van de grotere 
centrumsteden. Wil ze de genoemde ambitie waarmaken, dan heeft ze nood aan een sterk 
partnership met het culturele middenveld, waarbij ze duidelijk aangeeft wat ze zelf wil doen en hoe ze 
dit middenveld ondersteunt en versterkt. Stad Kortrijk neemt drie rollen op: die van gastvrouw, 
katalysator en actor (voor meer info, zie punt 3 van het rapport). Deze drie rollen vormen zo wat de 
‘visie’ voor de cultuuracties die zijn ondernomen of nog op stapel staan. 

3. Een stad met veel goesting en ambiance: terugblik en vooruitzicht
De (geplande) acties en projecten voor cultuur hebben we ondergebracht in twee deelambities:

 Hippe stad: acties die we breed en transversaal aanpakken in een solidaire samenwerking van 
vele partners, binnen cultuur, vrije tijd en daarbuiten.

 Stad van culturele verademing: acties van de individuele stedelijke cultuurhuizen en sites.

Acties/projecten met uitstraling buiten Kortrijk duiden we aan als SPEERPUNT. 
Hier duiden we beperkt elke actie, de mate van realisatie en de uitdagingen voor de volgende jaren 
(voor meer info, zie punt 5 en 6 van het rapport).

3.1. Kortrijk, hippe stad

 Vrije tijd voor kinderen en jongeren. Absolute verworvenheid. Speerpunten: Spinrag en 
Quindo. 
Uitdaging: portaal voor vrijetijdsbesteding, verbreding samenwerking met scholen.

 Vrije tijd voor en door iedereen. Veel verbindende acties met mensen in een kwetsbare 
maatschappelijke situatie via samenwerking met socio-cultureel werk, welzijn, OCMW. 
Speerpunt: UiTPAS.
Uitdaging: afstemming van acties, aandacht voor medioren, senioren en mensen met een 
niet-Belgische achtergrond, verdieping maatschappelijk engagement cultuurhuizen.

 Evenementen. Absolute vooruitgang. Speerpunten: Sinksen, De Grote Verleieding (eenmalig).
Uitdaging: bepalen van een kalender voor stadsbrede/regionale evenementen.

 Dienstverlening. Absolute vooruitgang. Digitaal evenementenloket. Ontsluiting en renovatie
extra ontmoetingsinfrastructuur (in de binnenstad). Investering in Scala, Muziekcentrum en 
Fuifzaal. 
Uitdaging: verdere uitbouw digitale dienstverlening in combi met gepast fysiek onthaal.

 Communicatie. Veel aandacht voor vrije tijd. Doelgroepencommunicatie. Focus op beleving.
Uitdaging: (digitale) communicatie op maat van elke individuele cultuur- en vrijetijdszoeker, 
citymarketing, toeristisch onthaalnetwerk.

 Cultuureducatie en (jong) talent. Rijk en divers aanbod.
Uitdaging: afstemming tussen aanbieders en realisatie van een keten van talentontwikkeling.
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 Inspraak. Meer informatie, luisterbereidheid en betrokkenheid bij beleid. 
Uitdaging: expertise van raden valoriseren binnen Kortrijk Spreekt, onderlinge afstemming 
diverse raden, aanmoedigen nieuwe werkvormen.

 

3.2. Kortrijk, stad van culturele verademing

 Schouwburg. Vuurtoren voor het stedelijk cultuurbeleid. Speerpunt: Spinrag en NEXT.
Uitdaging: Verschuiving van dag-aan-dag-programmering naar projecten, 
omkaderingsactiviteiten en ondersteuning van (jong) lokaal talent.

 Ontmoetingscentra. Uitbreiding aantal ontmoetingscentra. Focus op gemeenschapsvorming. 
Grotere zelfverantwoordelijkheid beheerscomités
Uitdaging: een platform aanbieden aan lokale cultuurmakers.

 Bibliotheek. Switch naar (cultureel) informatiecentrum. Taalbevordering en mediawijsheid. 
Integratie buurtbibs in andere ontmoetingsinfrastructuur.
Uitdaging: Bevordering letterenklimaat. Potentieel speerpunt: De Letterzetter. Voorbereiding 
nieuwe bib.

 Erfgoed, musea en beeldende kunsten. Geïntegreerd stedelijk plan. Regionale 
erfgoedconvenant. Speerpunt: Texture.
Uitdaging: Erfgoeddepot, Stadsmuseum en Historisch Kortrijk, beleid hedendaagse beeldende 
kunst.

 Deeltijds Kunstonderwijs. Facelift Academie. 
Uitdaging: Geïntegreerde Kunstacademie, facelift en integratie Conservatorium in 
Muziekcentrum.

 Buda. Sterke vooruitgang in participatie, via film, evenementen en grote tentoonstellingen. 
Speerpunt. 
Uitdaging: geïntegreerd exploitatie- en inhoudelijk beleid voor Buda, eiland van creatie.

 Muziekstad. Track*, dé plek voor muziek. 
Uitdaging: verbouwing, werkplek voor alle vormen van muziek, marketing rond Kortrijk 
Muziekstad. Potentieel speerpunt.

 Kunstensector. PPS-beleid. Samenwerking profs en amateurs.
Uitdaging: Kunstensector ondersteunen op diverse overheidsniveaus.

 Regio. Regionale erfgoedconvenant. UiTPAS. De Grote Verleieding. 
Uitdaging: Regionaal cultuurbeleid, ‘Blauwe Ruimte’ van de Eurometropool.

4. Kortrijk anno 2016, een cultuurstad?

In 2011 scoort Kortrijk voortreffelijk als gezellige, rustige en veilige stad op mensenmaat. Waar staan 
we anno 2016 met de geloofwaardigheid en identiteit van Kortrijk als frisse, boeiende en verrassende 
cultuurstad? 

Kortrijk heeft haar identiteit vernieuwd: die van een aantrekkelijke plek voor wonen, werken en 
leven in de luwte van de grootstad. Ze heeft als het ware haar imago van creatief ondernemende 
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KMO-stad heruitgevonden met zin voor durf en experiment, ook binnen cultuur. Kortrijk is een rijke 
voedingsbodem voor het initiatief van vele kleine en middelgrote cultuurmakers. Ze maakt werk van 
scherpe complementaire profielen van haar eigen huizen en stimuleert samenwerkingsverbanden die 
een cultureel of maatschappelijk verschil kunnen maken. In combinatie met een vernieuwde publieke 
ruimte, sfeervolle evenementen en originele burgerinitiatieven maken deze keuzes van Kortrijk 
opnieuw een aantrekkelijke stad in de regio. Bewoners zijn fier, bezoekers enthousiast. Overheden en 
andere (internationale) stakeholders tonen hun appreciatie voor deze schitterende transitie en de 
kwaliteit van het cultuurlandschap. 

De belangrijkste uitdagingen om Kortrijk verder op te tillen als cultuurstad, liggen in

 Het verder verbreden van de participatie met de vinger aan de pols van de ontwikkelingen 
in de nabije en vooral gediversifieerde samenleving.

 Het definiëren of versterken van enkele speerpunten waarmee ze zich op Vlaams en 
internationaal niveau kan onderscheiden, als reguliere werking of topactiviteit.

 Het versterken en promoten van de stad als totaalbeleving.

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

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van het Cultuurplan 2016-2018

Bijlagen
- Cultuur in Kortrijk 2016-2018.pdf
- adviezen verenigingsplatform en erfgoedplatform.pdf

Sport
38 2016_GR_00176 vzw Sportplus - Jaarverslag en jaarrekening 

2015 - Goedkeuren
38 - 2016_GR_00176 - vzw Sportplus - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mia Maes

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Sportplus. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Sportplus heeft, in 2015 
werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze opdracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2015 goed 
op 11/05/2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde de jaarrekening 2015 goed op 11/05/2016.
De inkomsten bedragen € 1.086.218,91 en de uitgaven € 1.065.471,51. Dit resulteert in een boni van 
€ 20.747,40.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaarverslag 2015 goed op 11/05/2016.

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

De Strategische MeerJarenPlanning die de vertaling is van Plan Nieuw Kortrijk telt 10 engagementen. 
VZW Sportplus situeert zich onder beleidsdoelstelling 9: Een stad met veel goesting en ambiance en in 
actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de Stad.

De Missie van VZW Sportplus wordt gerealiseerd in 5 doelstellingen.

 

1. Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau

 

Cursussen

Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met persoonlijke begeleiding.

Volwassenen: 2165 deelnemers
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Jongeren: 84 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf zwemmen: 770 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf sporten: 1136 deelnemers

 

Sporten met een sportkaart

Met een sportkaart hebben mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier 
hun eigen sportpakket samen te stellen.

2874 sportkaarten werken in 2015 verkocht.

Nieuw in 2015. Zwembadabonnementen kunnen nu ook online verlengd worden.

 

Vakantiekampen

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst vakantiekampen voor kinderen vanaf de 2de 
kleuterklas tot en met het 3de secundair. De sportdienst werkt hiervoor samen met andere teams en 
externe organisaties.

7583 kinderen volgden in 2015 een vakantiekamp.

 

Sportklassen

Het programma loopt tijdens de gewone schooluren. Kinderen krijgen in groepjes van 10 tot 12 
sportinintiatie van sportplusmonitoren.

1381 kinderen uit 31 verschillende scholen namen deel aan de sportklassen.

 

Losse aanvragen

De sportdienst stelt lesgevers ter beschikking aan derden. 369.25u prestaties werden in 2015 
verhuurd aan externe actoren.

 

Activiteiten in functie van diversiteit en toegankelijkheid

Vzw Sportplus tracht de sportparticipatie te verhogen door gerichte sportactiviteiten te organiseren 
aangepast aan specifieke noden.

 

2. Bewaken van een dynamische kwaliteitsvolle werking

- Stimuleren van de lesgevers tot het volgen van opleiding/vorming.
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- Onderhouden van een efficiëntere en vlotte klachtenbehandeling.

 

3. Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke 
levensstijl

- Kidssportdag

Afsluit van het werkingsjaar met als thema: Op een dag waren alle kleuren verdwenen.

 

- Breng je vriendje mee

- Sport@Kortrijk

Er waren 1200 deelnemers. Er waren 47 sportstanden, waarvan 28 verzorgd door de Kortrijkse 
sportclubs aangevuld door 19 ingehuurde standen.

 

- Fysieke fitheidstest

In het kader van het project Liever Actiever ontwikkelde howest een eigen testbatterij om de fysieke 
fitheid van mensen te meten. In totaal werden op 8 locaties 94 mensen bereikt.

 

- Kennismakingslessen

Volwassenen en jongeren krijgen voor de inschrijvingsdatum de kans om te proeven van de 
verschillende lessenreeksen om op die manier een bewuste keuze te maken.

 

- Start to run reeksen

Er werden 8 sessies georganiseerd met 196 deelnemers.

 

- Kortrijk loopt

3388 deelnemers.

 

- Kinderen en ouders samen actief

Tijdens 3 zondagvoormiddagen konden (groot)ouders samen sporten met hun (klein)kinderen, telkens 
in een specifiek thema.

Tijdens 1 zaterdagnamiddag konden ze in het zwembad Lagae een 10tal wateractiviteiten doorlopen.

mailto:Sport@Kortrijk
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- Color dance

Afsluit van het werkingsjaar voor de volwassenen.  Drie lesgevers gaven verschillende danssessies die 
aanbod komen in ons regulier programma.

 

- Zwembaddagen

Er werden verschillende acitviteiten georganiseerd in de overdekte zwembaden.

 

- Open bad - familiebad

 

4. Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingsstrategie

* Promotiekanalen

- Streekbladen

- Affiches

- Deuraffiches

- Reuze spandoeken

- Brochures

- Ledwall

- Stadskrant

- Sociale Media

- Webshop

- Website

- Nieuwsbrief

 

5. Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport

- Sportclubs stimuleren om in te stappen in naschools sportaanbod in functie van toeleiding naar 
clubs.

- Sport@Kortrijk organiseren in samenwerking met sportverenigingen.

mailto:Sport@Kortrijk
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- Jeugdsportbrochure aanmaken en ter beschikking stellen aan de leeftijden die in aanmerking komen 
om lid te worden van een club.

- Ondersteuning voorzien voor topsportkampen via het reglement.

- Professionele ondersteuning aanbieden t.v.v. de sportclubs.

- Stimuleren van samenwerkingsverbanden met clubs/private sector.

 

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het jaarverslag 2015 van de vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2015 van de vzw Sportplus, met boni van € 20.747,40 goed te keuren.

Bijlagen
- Rekening 2015.pdf
- Balans 2015.pdf
- verslag commissaris_20160623141820.pdf
- Verslag Algemene Vergadering 11 mei 2016.doc
- Jaarverslag 2015.pdf

Cultuur- en Muziekcentrum
39 2016_GR_00177 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en 
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jaarrekening 2015 - Goedkeuren
39 - 2016_GR_00177 - Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mieke Vandecandelaere

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Cultuurcentrum 
Kortrijk heeft, in 2015 werd uitgevoerd. 
De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze odpracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaarverslag en de 
jaarrekening 2015 goed op 19 april 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde de jaarrekening 2015 goed op 
19 april 2016.
De inkomsten bedragen € 1.301.229,79 en de uitgaven € 1.147.898,87. Dit resulteert in een boni van 
€ 153.330,92.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaarverslag 2015 goed op 19 
april 2016.

Cultuurcentrum Kortrijk organiseert met Schouwburg Kortrijk cultuurbeleving en -participatie door 
middel van een kwalitatieve artistieke podiumprogrammering en unieke projecten voor een zo breed 
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mogelijk publiek in Kortrijk, Zuid West-Vlaanderen en de Eurometropool. De organisatie geldt als de 
stedelijke expertisepool voor podiumactiviteiten in zaal en openlucht.

Met Muziekcentrum Track ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een muziekloket, een platform voor 
muziekcreatie, -educatie en -presentatie.

Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, staat open voor relevante samenwerking en 
neemt, naargelang de situatie, de rol op van regisseur, partner, verbinder of netwerker.

De artistieke programmering en projecten van Cultuurcentrum Kortrijk spelen een regionale rol. Veelal 
wordt samengewerkt met andere partners, waarbij ook andere dan de evidente cultuurpartners 
worden aangetrokken. Dankzij een stevige expertise in de verschillende artistieke disciplines, kan 
Cultuurcentrum Kortrijk een sterke programmering realiseren.

Het aanbod is aanvullend op dat van de private spelers in de stad en regio en heeft een bijzondere 
aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie.

Een aantal vaststellingen inzake programmering, stemden tot nadenken. Deze vragen resulteerden 
in een zoektocht naar een nieuwe manier van programmeren, om zo meer in te spelen op de 
maatschappelijke context van vandaag. Deze nieuwe manier van programmeren werd vanaf 
september 2015 geleidelijk geïmplementeerd. Daarbij aandacht voor:

-        Minder reguliere programmering;

 -        Meer projectmatig;

 -        Ruimte voor omkadering en verdieping;

-        Aandacht voor pril creatief talent  in eigen stad/regio (cultural farming);

In 2015 namen ook de verbouwingsplannen van Muziekcentrum Track concrete vormen aan. 
Inhoudelijk evolueert het Kortrijkse landschap ook sterk. De Kreun en Festival van Vlaanderen werken 
aan een nieuwe muziekorganisatie voor de stad. Deze muziekorganisatie zou vanaf 2017 van start 
gaan en opereren vanuit de gebouwen van Muziekcentrum Track.

Verder blijft Schouwburg Kortrijk een rol opnemen in het evenementenbeleid van de Stad Kortrijk. 
De Schouwburg neemt haar rol op als expertisecel programmering voor verschillende andere 
stedelijke evenementen (Sinksen, Urban Waves, Intrede van de Sint).

Op internationaal vlak blijft het Nextfestival een belangrijk project binnen de werking. Zowel 
nationaal als internationaal wordt Next als een sterk festival gepercipieerd. De samenwerkingen en 
voorstellingen spreiden zich verder uit over de Eurometropool, in diverse culturele huizen in Wallonië, 
Noord-Frankrijk en Vlaanderen.

De organisatie neemt ook kunst- en cultuureducatie op als een pijler in de werking en voorziet in heel 
wat educatieve activiteiten rond de voorstellingen, zowel buitenschools als tijdens de schoolperiode. 
En dit voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen. Cultuurcentrum Kortrijk organiseert overleg 
over kunst- en cultuureducatie in de stad en stelt de opgebouwde expertise ter beschikking van alle 
stedelijke- en particuliere organisaties.

Het Schouwburgcomplex en Muziekcentrum Track met de Concertstudio worden door Cultuurcentrum 
Kortrijk geëxploiteerd op een billijke manier, aan de hand van een retributiereglement dat is 
goedgekeurd door de Gemeenteraad. Naast de technische ondersteuning bij voorstellingen, voorziet 
de vereniging ook in ticketverkoop voor cultuuractiviteiten via Uit in Kortrijk.
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Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, maar staat open voor samenwerking en 
neemt, naargelang de specifieke situatie, de rol op van regisseur, partner, verbinder of netwerker

Uit deze missie en uitdagingen distilleert vzw Cultuurcentrum een werking die verder bouwt op 3 
pijlers: Artistieke programmering, faciliteren en ondersteunen, kunst- en cultuureducatie.

We verwijzen naar het werkingsverslag 2015.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2015 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, met een boni van € 153.330,92 goed te 
keuren.

Bijlagen
- av 19-04-2016 verslag.docx
- Werkingsverslag2015 definitief.pdf
- financieel verslag van sjabloonstadrekeningck2015.xlsx
- verslag revisor cultuurcentrum Kortrijk.pdf

Musea en Erfgoed
40 2016_GR_00179 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaarverslag 

en jaarrekening 2015 - Goedkeuren
40 - 2016_GR_00179 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad, door de 
gemeenteraad van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van hoe de stedelijke opdracht die de vzw Stedelijke Musea 
Kortrijk heeft, in 2015 werd uitgevoerd. 
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De jaarrekening toont het financieel kader waarbinnen deze odpracht werd gerealiseerd. 
De jaarrekening vertoont een positief resultaat. 
De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaarverslag en de 
jaarrekening 2015 goed op 12/05/16.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, 
tijdens een gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het 
financieel verslag van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de 
samenwerkingsovereenkomst, meer in het bijzonder de mate waarin de verschillende 
organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van 

het budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde de jaarrekening 2015 goed op 
12/05/16.
De inkomsten bedragen € 716.731,33 en de uitgaven € 734.021,18. Dit resulteert in een mali van € 
17.289,85.  Het mali resultaat werd aangezuiverd met een terugname van de bestemde fondsen per 
31/12/2014 voor een bedrag van € 80.000.

Daardoor eindigt de rekening met een boni resultaat van € 62.710,15.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaarverslag 2015 goed op 
12/05/16.

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk is bevoegd voor de werking van de Kortrijkse musea en het 
beleid rond beeldende kunst en tentoonstellingen. Eind 2014 sloot het Broelmuseum definitief zijn 
deuren. De werking rond en het beheer van de collecties MOS en MSK (vroegere Broelmuseum) 
werden samen met de werking van Kortrijk 1302 overgenomen door het Stadsmuseum. De werking 
van de vzw is ingebed in de werking van de stad Kortrijk en in het culturele en toeristisch beleid in het 
bijzonder.
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Het stadsbestuur voorziet een grondige hervorming van het museum- en tentoonstellingsbeleid tijdens 
deze legislatuur. Dit heeft tot gevolg dat de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk mee verantwoordelijk is 
voor een aantal grote dossiers:

 De oprichting van Texture gerealiseerd in 2014
 De oprichting van een Kunsthal
 De oprichting van een Erfgoeddepot
 De oprichting van een Stadsmuseum
 De verhuisbeweging

In 2015 draaide het team musea en erfgoed op volle toeren. Er werd gefocust op de transitie van 
Kortrijk 1302 + Broelmuseum naar het nieuwe stadsmuseum, de publiekwerking Texture kwam volop 
op gang en het jaarprogramma van Bubox en de tentoonstelling FLUX brachten veel verrassende 
jonge kunstenaars naar Kortrijk. Het team onthaal werd hervormd wat in 2016 zijn resultaten zal 
moeten afwerpen.

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Besluit
Punt 1
het jaarverslag 2015 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2015 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met boni resultaat van € 62.710,15 goed te 
keuren.

Bijlagen
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk jaarverslag 2015
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk financieel verslag 2015
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk verslag AV 160512
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk verslag commissaris.pdf
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Kernadministratie
41 2016_GR_00178 AGB BUDA - Jaarverslag en jaarrekening 2015 

- Goedkeuren
41 - 2016_GR_00178 - AGB BUDA - Jaarverslag en jaarrekening 2015 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring, conform de bepalingen van het gemeentedecreet, door de 
gemeenteraad van de jaarrekening 2015 van AGB BUDA. 
De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2015 van AGB BUDA.

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van agb BUDA heeft op datum van 12/05/2016 de cijfers over boekjaar 
2015 vastgesteld.

Argumentatie
Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in 
casu in zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van AGB buda, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2015.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB buda stelde de jaarrekening 2015 vast op 12/05/2016.

Algemeen:
De inkomsten bedragen € 643.073,83 en de uitgaven € 553.477,07. 
Dit resulteert in een boni van € 89.596,76.

BBC :

Exploitatie-resultaat van € 123.478,08.
Investerings-resultaat van € -6.688,69.
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Dit resulteert in een positief budgettair resultaat van het boekjaar 2015 van € 116.789,39. Als we 
het negatief gecumuleerde budgettaire resultaat van vorige boekjaren van €-25.598,58 verrekenen, 
hebben we een positief resultaat op kasbasis van € 91.190,81.

Een verklarende nota zoals goedgekeurd in de raad van bestuur, waarin het verschil geduid wordt 
tussen het BBC-resultaat en het algemeen resultaat, alsook een analyse tussen budget 2015 en 
rekening 2015, is als bijlage opgenomen.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

Hoofdlijnen van het jaarverslag met weergave van de opdrachten en bereikte bezettingsgraad :

-taakomschrijving

   * Opdracht uit de statuten en de beheersovereenkomst

   * Omschrijving buda in het cultuurbeleidsplan

- fusie AGB SOK

 In 2016 gaat AGB BUDA in vereffening. De exploitatie van de gebouwen wordt overgebracht 
naar AGB SOK. De inhoudelijke component van AGB BUDA zal overgedragen worden aan een nieuw 
op te richten vzw

- Budascoop

  * Podiumzalen : Geen terugval op het aantal events , wel minder commerciële verhuur

  * Bioscoopzalen : 363 dagen van 2015 exclusief als bioscoopzaal gefungeerd

  * Algemene conclusie : er werd verder gewerkt met bestaande beheersovereenkomst met de stad. 
In 2016 wordt hard gewerkt aan een 
     nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de partners en een nieuwe beheersovereenkomst.

- Budafabriek

  * Exploitatie : Quasi verdubbeling op het aantal commerciële events (door expo's en gewonnen 
belangrijke expertise)

  * Inhoudelijke projecten : Enorme druk op de liquiditeit van het AGB door prefinanciëring 
inhoudelijke projecten (in 2015 einde van 
     GreenLightDistrict (gestart in 2014))

- Budatoren

  * Studio 2 en 4 : permanent ingenomen door Passerelle en Antigone

  * Stuido 0 en 3 : grote leegstand

  * Dringend zoeken naar structurele mogelijkheden
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Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de neheerssovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Besluit
Punt 1
de jaarrekening 2015 van AGB BUDA  met een winst van € 89.596,76  goed te keuren, alsook het 
positief resultaat op kasbasis van 
€ 91.190,81 volgens de bbc-regelgeving.

Punt 2
Akte te nemen van het jaarverslag 2015 van AGB BUDA

Bijlagen
- verslag bedrijfsrevisor AGB Buda (BBC).pdf
- balans buda 2015 nbb.pdf
- Rekening buda 2015 bbc.pdf
- sjabloonrekbuda2015-budget2015.pdf
- sjabloonrekbuda2015-rekbuda2014.pdf
- uitsplitsingprojectenrekbuda2015.pdf
- Verslag raad van bestuur AGB BUDA dd.docx
- Jaarverslag 2015.docx
- AGB Budaverslagcommissaris.pdf

Philippe De Coene

Welzijn
42 2016_GR_00188 Reglement voor betoelaging van 

ouderenverenigingen in Kortrijk - Vernieuwd 
reglement voor betoelaging van 
ouderenverenigingen in Kortrijk vanaf 
werkjaar 2016 - Goedkeuren

42 - 2016_GR_00188 - Reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen in Kortrijk - Vernieuwd reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen in Kortrijk vanaf werkjaar 2016 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Steffie Houthoofd

Beknopte samenvatting
Het huidige reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen dateert van februari 2002. Op vraag 
van het Dagelijks Bestuur van de OuderenAdviesRaad (OAR) werd een actualisering van het 
subsidiereglement doorgevoerd. Knelpunten in het oude subsidiereglement waren dat (1) de 
erkenningscriteria door de OAR niet expliciet werden omschreven, (2) het verwachte engagement van 
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de verenigingen niet duidelijk was en dat (3) de activiteiten die in aanmerking kwamen voor extra 
subsidie te veel voor interpretatie vatbaar waren.

1. De voorwaarden voor erkenning en bijgevolg subsidiëring door de OAR werden expliciet 
opgenomen in het nieuwe subsidiereglement. Verenigingen opgericht door commerciële 
instellingen, bedrijven of openbare diensten, die enkel openstaan voor eigen gewezen 
werknemers en enkel actief zijn binnen dit eigen kader komen niet in aanmerking voor 
erkenning. Ouderverenigingen opgericht door politieke partijen komen tevens niet in 
aanmerking voor erkenning door de OAR.

2. De totale toelage voor de seniorenwerking bedraagt 37 184 euro per jaar. Hiervan werd tot 
op heden 34 684 euro besteed aan de ouderenverenigingen en 2 500 euro dient voor 'Op de 
koffie met'. Van het bedrag voor ouderenverenigingen (34 684 euro) werd 25% besteed 
volgens ledenaantal. 30% fungeerde als een forfaitbedrag. Dit dient gelijk verdeeld te worden 
over het aantal verenigingen en dekt alles wat valt onder de reguliere werking van een 
ouderenvereniging. De overige 45% werd ingezet als extra stimulans voor de door de 
OuderenAdviesRaad opgesomde specifieke werking en activiteiten. Met het nieuwe reglement 
willen we ouderenverenigingen aanmoedigen om meer in te zetten op hun specifieke werking 
en activiteiten. Bijgevolg zou de verdeelsleutel van de toelage wijzigen naar 20%, 25% en 
55% voor respectievelijk het ledenaantal, de forfait en voor de extra stimulans. Op deze 
manier worden de verwachtingen van de verenigingen duidelijk en kunnen ze een 
kwalitatiever activiteitenaanbod bekomen voor de burgers.

3. De activiteiten die aanleiding geven tot een extra stimulans werden explicieter omschreven, 
zodat deze minder vatbaar zijn voor interpretatie.

De bedoeling is om dit nieuwe subsidiereglement in te voeren en toe te passen vanaf werkingsjaar 
2016 (budget 2017).

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige subsidiereglement dateert van 11 februari 2002. Het Dagelijks Bestuur van de 
OuderenAdviesRaad stelde enkele knelpunten vast inzake de omschrijving van de 
erkenningscriteria van ouderenverenigingen, de verdeelsleutel van de subsidie en in de wijze 
waarop beslist wordt of een activiteit in aanmerking komt voor extra subsidie. Het 
stadsbestuur erkent deze pijnpunten. Met deze hernieuwde versie willen we 
ouderenverenigingen stimuleren om meer aandacht te geven aan extra werking en activiteiten. 
Op die manier kunnen verenigingen op een meer gepaste wijze tegemoet komen aan de 
vragen van hun leden. Daarnaast werden de voorwaarden tot erkenning door de 
OuderenAdviesRaad, alsook de activiteiten die in aanmerking komen voor een extra subsidie 
duidelijker omschreven.

Argumentatie
Het is belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk actief blijven. De ouderenverenigignen spelen hierbij een 
belangrijke rol. Om kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden aan de leden en toch het lidgeld laag te 
houden, zijn ze aangewezen op een subsidie. De toelage van de stad aan de ouderenverenigingen 
betekent ieder jaar een duwtje in de rug. De toelagen worden berekend volgens het aantal leden, het 
soort activiteiten en hun frequentie.

Het huidige reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen was toe aan een actualisatie. Het 
Dagelijks Bestuur van de OuderenAdviesRaad stelde een drietal significante knelpunten vast. Zo 
waren de criteria voor erkenning door de OAR niet expliciet werden omschreven. Daarnaast was het 
verwachte engagement van de verenigingen niet duidelijk. Ten slotte waren de activiteiten die in 
aanmerking kwamen voor extra subsidie in te hoge mate vatbaar voor interpretatie.
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1. De voorwaarden voor erkenning en bijgevolg subsidiëring door de OAR werden expliciet 
opgenomen in het nieuwe subsidiereglement. Verenigingen opgericht door commerciële 
instellingen, bedrijven of openbare diensten, die enkel openstaan voor eigen gewezen 
werknemers en enkel actief zijn binnen dit eigen kader komen niet in aanmerking voor 
erkenning. Ouderverenigingen opgericht door politieke partijen komen tevens niet in 
aanmerking voor erkenning door de OAR.

2. De totale toelage voor de seniorenwerking bedraagt 37 184 euro per jaar. Hiervan werd tot 
op heden 34 684 euro besteed aan de ouderenverenigingen en 2 500 euro dient voor 'Op de 
koffie met'. Van het bedrag voor ouderenverenigingen (34 684 euro) werd 25% besteed 
volgens ledenaantal. 30% fungeerde als een forfaitbedrag. Dit dient gelijk verdeeld te worden 
over het aantal verenigingen en dekt alles wat valt onder de reguliere werking van een 
ouderenvereniging. De overige 45% werd ingezet als extra stimulans voor de door de 
OuderenAdviesRaad opgesomde specifieke werking en activiteiten. Met het nieuwe reglement 
willen we ouderenverenigingen aanmoedigen om meer in te zetten op hun specifieke werking 
en activiteiten. Bijgevolg zou de verdeelsleutel van de toelage wijzigen naar 20%, 25% en 
55% voor respectievelijk het ledenaantal, de forfait en voor de extra stimulans. Op deze 
manier worden de verwachtingen van de verenigingen duidelijk en kunnen ze een 
kwalitatiever activiteitenaanbod bekomen voor de burgers.

3. De activiteiten die aanleiding geven tot een extra stimulans werden explicieter omschreven, 
zodat deze minder vatbaar zijn voor interpretatie.

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

Besluit
Punt 1
Het reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen in Kortrijk, zoals opgenomen in 
bijlage, goed te keuren. Dit treedt in werking vanaf werkingsjaar 2016 - budget 2017. Het nieuwe 
subsidiereglement vervangt bijgevolg het subsidiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 
februari 2002.

Bijlagen
- Subsidiereglement vanaf werkingsjaar 2016 - budget 2017.pdf
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Reglement voor betoelaging van ouderenverenigingen in Kortrijk 
 

Art 1. Jaarlijks wordt door het stadsbestuur binnen de grenzen van het bedrag ingeschreven 

op het budget van de stad Kortrijk een werkingssubsidie verstrekt aan de erkende 

ouderenverenigingen die aangesloten zijn bij de OuderenAdviesRaad, dit volgens de 

onderstaande voorwaarden. 

Een gemeentelijke Seniorenraad wordt opgericht, die als stedelijk adviesorgaan wordt 

erkend. De Seniorenraad krijgt de benaming “OuderenAdviesRaad” (OAR). 

De zetel van de OAR is gevestigd op het secretariaat van de OAR, Grote Markt 54, 8500 

Kortrijk. 

Verenigingen opgericht door commerciële instellingen, bedrijven of openbare diensten, die 

enkel openstaan voor eigen gewezen werknemers en enkel actief zijn binnen dit eigen kader 

komen niet in aanmerking voor erkenning. Ouderverenigingen opgericht door politieke 

partijen komen tevens niet in aanmerking voor erkenning door de OAR. 

 

Art 2. De ouderenvereniging moet geleid worden door een bestuur dat bestaat uit minimaal 5 

personen. De voorzitter en secretaris mogen niet op hetzelfde adres wonen, noch familie van 

elkaar zijn. 3/4de van het bestuur moet woonachtig zijn in Kortrijk. Daarnaast moet de 

vereniging actief zijn op het Kortrijks grondgebied. 

 

Art 3. De ouderenvereniging moet beschikken over een financiële rekening die op naam van 

de vereniging zelf staat. De werkingssubsidie wordt uitgekeerd door overschrijving op deze 

rekening. 

 

Art 4. De subsidie dient aangevraagd aan de hand van speciaal daartoe voorziene 

documenten die uiterlijk op 1 februari ter beschikking gesteld worden en door de aanvrager 

worden terugbezorgd uiterlijk op 31 maart. De subsidies worden verleend op basis van de 

werking van het voorgaande jaar. 

Verenigingen die hun aanvraag niet tijdig of onvolledig indienen kunnen geen aanspraak 

maken op de subsidie. 

 

Art 5. De aanvraag moet volgende stukken bevatten: 

1. de samenstelling van het bestuur;  

met vermelding van naam, adres, functie en indien mogelijk telefoonnummer 

en mailadres 

 

2. de aanduiding van vertegenwoordiging (effectieven en plaatsvervangers) in de 

OuderenAdviesRaad; 

met vermelding van naam, adres, functie en indien mogelijk telefoonnummer 

en mailadres 
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3. de nominatieve ledenlijst; 

een alfabetische lijst met volledige naam en adres van de leden van de 

vereniging op 31/12 van het werkingsjaar waarop subsidie wordt berekend. 

Enkel de leden die in Kortrijk wonen komen in aanmerking voor de berekening 

van de toelage. Het volstaat de ledenlijst voor te leggen aan het secretariaat 

ter controle. Ledenlijsten worden met nodige discretie behandeld, niet 

doorgegeven aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt. 

 

4. de lijst van activiteiten: ingevuld overzicht van werking en specifieke activiteiten 

met data en aanwezigheden (zie verder art 7); 

 

5. het formulier voor uitbetaling: dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend 

door voorzitter en secretaris van de vereniging. Dit moet altijd het rekeningnummer 

en het ondernemingsnummer (indien de vereniging hierover bezit) van de 

vereniging vermelden. 

 

Art 6. Voor de berekening van de toelage wordt volgende verdeelsleutel gehanteerd: 

 

Totale bedrag dat ter beschikking gesteld is binnen het budget van de stad Kortrijk, 

wordt in drie luiken verdeeld; 

 

 25% Forfait = gelijk te verdelen over het aantal verenigingen 

 = voor alles wat valt onder “normale” werking van een 

ouderenvereniging 

 

Vallen onder de forfait en komen niet in aanmerking voor extra subsidies: 

- gezelschapsspelen algemeen; 

- kaarting; 

- bestuursvergadering; 

- feestjes; 

- uitstappen en reizen; 

- deelname aan bijeenkomsten OAR; 

- deelname aan cursussen van een externe organisator of die 

georganiseerd worden door de koepelorganisatie. 

 

 20% Ledenaantal = te verdelen op basis van het aantal leden 

 

 55% Extra stimulans = op basis van door de OAR opgesomde specifieke 

werking en specifieke activiteiten, zoals opgenomen in artikel 7 hierna. 
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Art 7. Toelichting werking en specifieke activiteiten die aanleiding geven tot subsidie (extra 

stimulans). 

 

Enkel voor de activiteiten, opgenomen in onderstaande lijst, die regelmatig door de 

vereniging zelf georganiseerd worden, kan de vereniging een bijkomende toelage bekomen. 

De vereniging dient een overzicht in te vullen met de data en de aanwezigheden. Het 

overzicht dient bijgevoegd bij de aanvraag om toelage. 

 

SPORTWERKING Turnclub 

Zwemclub 

Wandelclub 

Fietsclub 

Bowling- of boldersclub 

Tafeltennisclub 

Biljartclub 

Andere sport 

CULTURELE WERKING Toneelclub 

Leesclub 

Zangkoor 

Hobbywerking 

Dansgroep 

Cursussen georganiseerd door de eigen plaatselijke vereniging 

(deelname aan cursussen georganiseerd door externe organisaties of 

door eigen koepelorganisaties vallen onder de forfait) 

Leescontacten (beperkt tot 30 per jaar) 

Voordrachten 

INFOZITDAG VOOR LEDEN (beperkt tot 50 per jaar) 

UITGAVE VAN EEN KRANTJE VOOR DE LEDEN: 

- het krantje mag niet enkel een uitnodiging zijn; 

- iedere vereniging kan de inhoud bepalen; 

- het gaat om minstens één blad recto verso. 

 

Deze lijst kan jaarlijks aangepast en vervolledigd worden door het College van Burgemeester 

en Schepenen op advies van de OuderenAdviesRaad. 

 

Art 8. Slotbepalingen 

Bij betwistingen inzake toekennen van toelage moet advies gevraagd worden 

aan het Dagelijks Bestuur van de Stedelijke Senioren Adviesraad. 

De Stedelijke Senioren Adviesraad kan ten allen tijde wijzigingen aan dit reglement 

aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen 

Dit reglement treedt in werking met ingang van werkingsjaar 2016 en vervangt alle 

vorige reglementen voor betoelaging ouderenverenigingen. 
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