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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2016_GR_00220 Gaselwest en Eandis Assets. Buitengewone 

algemene vergadering van 3 oktober 2016. - 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.

1 - 2016_GR_00220 - Gaselwest en Eandis Assets. Buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Gaselwest en Eandis Assets nodigen de stad uit om deel te nemen aan hun buitengewone algemene 
vergaderingen op 3 oktober 2016.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda's van deze vergaderingen en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergaderingen te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 30 juni 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets op 3 oktober 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
Gaselwest is per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

In de loop van december 2015 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de 7 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, nl. Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas (hierna “ex-DNB’s” genoemd), tot een fusie door overneming vanaf 1 
januari 2016 binnen de opdrachthoudende vereniging ‘Eandis Assets’.

Zoals toen aangegeven in de begeleidende documentatie m.b.t. deze fusieoperatie werd melding 
gemaakt van een aantal opschortende voorwaarden, waaronder de lopende toezichtprocedure bij de 
Vlaamse overheid en de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder door de VREG.

Op de datum van oproeping van deze algemene vergadering(en) is de realisatie van deze 
opschortende voorwaarden nog niet voltooid. Daarom wordt voor de traditionele agenda, nl. de 
bespreking van de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de begroting van het boekjaar 
2017, toch nog een oproeping, agendering en goedkeuring op een algemene vergadering per ex-DNB 
voorzien.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest werd door de raad van 
bestuur op 29 juni 2016 als volgt samengesteld: 
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
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2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets werd door de Raad van 
Bestuur van Eandis Assets op 29 juni 2016 als volgt samengesteld: 
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 
deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of me-vrouw 
Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 2: Voorstel van wijziging van de statuten en 
bijlagen.
Vanwege de veelheid van voorgestelde wijzigingen wordt verwezen naar: Ontwerp van 
statutenwijziging Eandis Assets (met zichtbare wijzigingen) (06-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - SW 
EA (bijlage 2 toel. nota).pdf).

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda's van deze algemene vergaderingen 
en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.
Aangezien Eandis Assets de rechtsopvolger is van Gaselwest, blijven deze vertegenwoordigers -ook- 
voor Eandis Assest aangeduid voor (de rest van) de gehele legislatuur. 

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 3 oktober 2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

Punt 2
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zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 
deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of me-vrouw 
Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen

Punt 3
de aangeduide vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 3 oktober 2016, op te dragen de op de agenda 
geplaatste punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden 
genomen, goed te keuren.

Punt 4
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap 'State Grid Europe 
Limited' als 'B1 deelnemer' tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en 
deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis 
Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en 
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, 
lntergem, lveka, lverlek en Sibelgas van december 2015.

Punt 5
de aangeduide vertegenwoordiger aan de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 3 oktober 2016, op te dragen de voorgestelde 
statutenwijziging (agendapunt 2) goed te keuren.

Punt 6
de aangeduide vertegenwoordiger aan de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 3 oktober 2016, op te dragen de overige op de 
agenda geplaatste punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden 
genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- GLW BAV 2016-10-03 - oproeping gemeenten.pdf
- 01-EA BAV 2016-03-10 - Oproeping 224 VL gemeenten.pdf
- 02-EA BAV 2016-10-03 Verduidelijking bij oproepingsbrieven.pdf
- 03-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - Toetreding - statutenwijziging.pdf
- 04-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - SW Toelichtingsnota.pdf
- 05-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - Subscription and Shareholders Agreement (bijlage 1 

toel. nota).pdf
- 06-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - SW EA (bijlage 2 toel. nota).pdf
- 07-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 tem 5 - SW ESO (bijlage 3 toel. nota).pdf
- 08-EA BAV 2016-10-03 Agp. 6 - Strategie - begroting 2017.pdf
- 09-EA BAV 2016-10-03 Agp 6 - Strategienota 2017.pdf
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- 10-EA BAV 2016-10-03 Agp. 7 - Statutaire benoemingen.pdf
- 11-EA BAV 2016-10-03 Agp. 8 - Statutaire mededelingen.pdf
- N1-EA BAV 2016-03-10 - Nazending 224 VL gemeenten.pdf
- N2-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 - Toetredings- en deelnemersovereenkomst - vertaling - 

voorblad.pdf
- N3-EA BAV 2016-10-03 Agp. 1 - Subscription and Shareholders Agreement - VERTALING.pdf
- N4-EA BAV 2016-10-03 Agp. 2 - Statutenwijziging - verduidelijking artikel 38.pdf
- GLW BAV 2016-10-03 - Nazending gemeenten.pdf
- z-EA BAV 2016-03-10 - Nazending II - 224 VL gemeenten.pdf
- z-EA BAV 2016-10-03 Agp. 6 - Strategie - begroting 2017 - tabellen voorblad.pdf
- z-EA BAV 2016-10-03 Agp. 6 - Strategie - begroting 2017 - tabellen.pdf
- GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf
- GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf
- Eandis Assets - voorl gecoord  statuten - BAV 17-12-2015 - laatste versie met plans ex-

IMEA.pdf

2 2016_GR_00221 Gaselwest-Zuid. Buitengewone algemene 
vergadering van 3 oktober 2016. - 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.

2 - 2016_GR_00221 - Gaselwest-Zuid. Buitengewone algemene vergadering van 3 oktober 2016. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Gaselwest-Zuid nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar buitengewone algemene vergadering 
op 3 oktober 2016.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 1 juli 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016.

Argumentatie
Op 1 januari 2016 werd in het voormalige Gaselwest een partiële splitsing doorgevoerd van het 
distributienetbeheer in een Vlaamse netbeheerder ('Gaselwest/Eandis Assets') en een deels Waalse 
netbeheerder ('Gaselwest-Zuid'). 
De stad Kortrijk neemt tijdelijk (tot 9 november 2019) met één aandeel B per activiteit deel aan deze 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid.

De agenda van deze verdadering luidt als volgt:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 1: Statutenwijzigingen
Deze betreft het aantal bestuurders (artikel 12.1.)
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Hierbij wordt voorgesteld om het aantal bestuurders uit te breiden met één bestuurder.
1. Gaselwest-Zuid wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximaal vier (4) vijf (5) leden 
(buiten het lid genoemd in artikel 12 punt 6 van onderhavige statuten), die door de algemene 
vergadering benoemd worden op voordracht van de deelnemers.
Minstens 80 % van de mandaten wordt toegekend aan de kandidaten voorgedragen door de 
deelnemende gemeenten.
De gemeente Comines-Warneton kan twee (2) bestuurders voordragen. 
De andere gemeenten behorend tot sector Zuid kunnen elk één (1) kandidaat-lid voordragen.
2. De door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaat-leden dienen gemeenteraadslid, 
burgemeester of schepen te zijn'
3. Minstens de helft (1/2) van de leden van de raad van bestuur dient uit onafhankelijke bestuurders 
te bestaan. 

Volgens de nazending (brief van 05-08-2016) met verduidelijking van de statutenwijzigingen betreffen 
de voorgestelde aanpassingen tevens een verduidelijking inzake het werkingsgebied van de vereniging 
Gaselwest-Zuid in de artikelen 1 en 2bis van de statuten met expliciete verwijzing naar het 
Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten tussen de drie regio's en toevoeging van een 
bijlage 4 waarin het aantal betrokken eindklanten (EAN's) dat door de 'gemeenschappelijke 
installaties' gevoed wordt, is opgenomen.

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.
Deze vertegenwoordigers zijn NIET (automatisch) vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest-Zuid.
Vanuit Gaselwest-Zuid wordt voorgesteld dezelfde personen aan te duiden als voor de algemene 
vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets, aangezien deze algemene vergaderingen plaats 
hebben op dezelfde datum en locatie en deze vergaderingen die van Gaselwest-Zuid onmiddellijk 
opvolgen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen

Punt 2
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zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot de artikelen 1, 2bis (verduidelijking werkingsgebied), en 
12.1. (samenstelling raad van bestuur), alsook toevoeging van bijlage 4 (eindklanten).

Punt 3
Een persoon aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest-
Zuid en al dan niet een persoon aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Gaselwest-Zuid voor een periode die eindigt na de algemene vergadering 
die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Punt 4
de aangeduide vertegenwoordiger aan de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016, op te dragen de voorgestelde 
statutenwijziging goed te keuren.

Punt 5
de aangeduide vertegenwoordiger aan de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid op 3 oktober 2016, op te dragen de overige op de 
agenda geplaatste punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden 
genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- statuten.pdf
- GWZ-2016-022 - Investeringsplan voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten.pdf
- GWZ-2016-023 - Investeringsplan voor het beheer van de gasdistributienetten.pdf
- mail BAV 03-10-2016 - verduidelijking en aangepast raadsbesluit.pdf
- brief 05-08-2016.pdf
- brief 01-07-2016 - uitnodiging + toelichting bij de agendapunten.pdf

3 2016_GR_00213 Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw - 
Vraag tot toetreding

3 - 2016_GR_00213 - Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw - Vraag tot toetreding

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de toetreding als lid van de Algemene Vergadering van Huis van het Leren West-
Vlaanderen vzw.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 17 juni 2016 wordt Kortrijk, als centrumstad, gevraagd om toe te treden als lid 
van de Algemene Vergadering van het Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw.
Dit om, samen met de vertegenwoordigers van onderstaande actoren, West-Vlaamse projecten 
en initiatieven inzake Levenslang en Levensbreed leren mede vorm en gestalte en opvolging 
te geven.
Tevens wordt gevraagd om, in geval van toetreding, een vertegenwoordiger aan te duiden.

Argumentatie
In oktober 2015 werd de werking van het ‘Huis van het Nederlands West-Vlaanderen vzw’ 
overgedragen naar het Agentschap Integratie en Inburgering.
De Algemene Vergadering van het oude ‘Huis van het Nederlands West-Vlaanderen’ vzw besliste d.d. 
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08 december 2015 om de ‘oude’ vzw te hervormen onder een nieuwe naam (Huis van het Leren 
West-Vlaanderen vzw) met een gewijzigde doelstelling.
West-Vlaamse projecten die het Levenslang en Levensbreed Leren aanbelangen (o.a.de Leerwinkel 
West-Vlaanderen) zullen hier worden ondergebracht.

De vereniging stelt zich als doel:
"het optimaliseren, het faciliteren, het stimuleren en het ondersteunen van de dienstverlening ten 
aanzien van volwassenen (18+) voor passende studie-oriëntering en om alle initiatieven te nemen of 
te ondersteunen met betrekking tot het levenslang en levensbreed leren met bijzondere aandacht 
voor kansengroepen. 
De vereniging wil daartoe onder meer instaan voor de realisatie van het project Leerwinkel in de 
provincie West-Vlaanderen."

De leden van de vereniging omvatten minstens één vertegenwoordiger van volgende organisaties:

 de Provincie West-Vlaanderen
 de CBE en CVO in overleg met het Provinciaal overlegplatform Volwassenenonderwijs
 de VDAB
 het Agentschap Integratie en Inburgering
 de CLB’s
 het Hoger Onderwijs West-Vlaanderen

Thans ligt de vraag voor om toe te treden als lid van de Algemene Vergadering van het Huis van het 
Leren West-Vlaanderen vzw en om, in geval van toetreding, een vertegenwoordiger aan te duiden.

Vanuit de directie Welzijn adviseert men deze vraag gunstig: "Kan belangrijk netwerkoverleg zijn om 
ook lokale- regionale afspraken te maken mbt integratiebeleid- onderwijs en opleidingsaanbod voor 
diverse doelgroepen. Graag nodige input aan directie welzijn rond besproken agendapunten, kan mee 
gevoed worden vanuit de werking."

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Artikel 6 van de statuten bepaalt dat de leden van de vereniging geen lidgeld betalen.

Besluit
Punt 1
toe te treden als lid van de Algemene Vergadering van het Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw. 

Punt 2
de statuten van het Huis van het Leren West-Vlaanderen vzw goed te keuren.

Punt 3
een persoon aan te duiden als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van het Huis van 
het Leren West-Vlaanderen vzw voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op 
de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Bijlagen
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Bijlage bij het Verslag Algemene Vergadering dd 08/12/2015. 

 

 
Huis van het Nederlands  West-Vlaanderen vzw    hervormd tot    

 

Huis van het Leren  West-Vlaanderen  vzw. 

 
 
Statuten 

 

 
TITEL I : Benaming - Zetel - Doel - Duur 

Artikel 1: Benaming 

 

De vereniging wordt genoemd: "Huis van het Leren  -  West-Vlaanderen”, vereniging zonder 

winstoogmerk. 

 

Artikel 2: Zetel 

§1: De instelling heeft haar zetel te 8200 Brugge, Provinciehuis Boeverbos, Koning 

Leopold III-laan 41 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge, Rechtbank van 

Koophandel, Kazernevest 3, 8000 Brugge. 

 

Artikel 3: Doel  

De vereniging heeft tot algemeen doel het optimaliseren, het faciliteren, het stimuleren  en 

het ondersteunen van de dienstverlening ten aanzien van volwassenen (18+) voor passende 

studie-oriëntering en om alle initiatieven te nemen of te ondersteunen met betrekking tot 

het levenslang en levensbreed leren met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De 

vereniging wil daartoe onder meer instaan voor de realisatie van het project Leerwinkel in de 

provincie West-Vlaanderen. 

Artikel 4: Duur - Werkingsgebied 

 

§1:      De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

§2: Het regionale werkingsgebied van de vereniging is het gebied dat overeenkomt met 

dat van de provincie West-Vlaanderen. 
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TITEL II : Lidmaatschap - Lidgeld  

Artikel 5: Leden 

§1: De leden van de vereniging omvatten minstens één vertegenwoordiger van volgende 

organisaties: de Provincie, CBE in overleg met het Provinciaal overlegplatform 

Volwassenenonderwijs, CVO in overleg met het Provinciaal overlegplatform 

Volwassenenonderwijs, de Vdab, het Agentschap Integratie en Inburgering, de CLB’s, het 

Hoger Onderwijs West-Vlaanderen. 

§2: Tevens kunnen lid zijn van de vereniging: 

a) andere niet-commerciële organisaties die actief zijn in Volwasseneneducatie en 

Levenslang leren in het werkingsgebied omschreven in art. 4, §2 en die conform art. 

7 door de algemene vergadering als zodanig worden aanvaard, 

b) elke lokale overheid, alsmede elke natuurlijke persoon, elke niet-commerciële 

organisatie of niet-commerciële rechtspersoon die conform art. 7 door de algemene 

vergadering als zodanig wordt aanvaard. 

§3: Personen die behoren tot de categorieën bedoeld in art. 5 §1 en §2 en die als lid 

willen toetreden tot de vereniging, richten hun kandidatuur schriftelijk tot de voorzitter van 

de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur agendeert deze kandidatuur op de eerstvolgende 

algemene vergadering. 

§4: De leden verbinden zich ertoe de doelstellingen van de vereniging na te streven en er 

zich daadwerkelijk voor in te zetten. 

§5: Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het verzenden van een 

aangetekend schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat 

onmiddellijk in, tenzij de Raad van Bestuur met een andere regeling instemt. 

§6: Een lid kan slechts uitgesloten worden door de algemene vergadering met een 

meerderheid van twee derde van de stemmen van de (al dan niet bij volmacht) aanwezige 

vertegenwoordigers van de leden, met uitzondering van de vertegenwoordigers van het 

betrokken lid. De uitsluiting gaat onmiddellijk in, tenzij de Raad van Bestuur met een andere 

regeling instemt.  

§7: Het ontslagnemende of uitgesloten lid kan geen rechten laten gelden op het 

vermogen van de vereniging noch teruggave vorderen van eventueel bijgedragen middelen 

(hetzij financieel, hetzij in natura). 

 

§8: Leden behorende tot de categorieën aanbodverstrekkers NT2 waarnaar verwezen 

wordt in art. 5, §1 en §2, a, die geen aanbod NT2 meer inrichten gedurende de termijn 

bepaald in het huishoudelijk reglement, worden als ontslagnemend beschouwd. 

 

Artikel 6: Ledenbijdrage 

De leden van de vereniging betalen geen lidgeld. 
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TITEL III: De Algemene Vergadering - Raad van Bestuur – Dagelijks Bestuur 
– Aansprakelijkheid 

Artikel 7: De algemene vergadering 

§1: De algemene vergadering is bevoegd en uitsluitend bevoegd voor: 

1) de punten die expliciet door de wet aan de algemene vergadering zijn 

voorbehouden, met name: 

 het wijzigen van de statuten,  

 de benoeming en de afzetting van de bestuurders,  

 de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun 

bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 

 de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

 de goedkeuring van de begroting en van de rekening,  

 de ontbinding van de vereniging,  

 de uitsluiting van een lid van de vereniging,  

 de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal 

oogmerk, 

 alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

2) en tevens voor: 

 het aanvaarden van nieuwe leden, 

 de goedkeuring en de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, 

 het goedkeuren van het jaarlijkse werkingsverslag, meerjarenbeleidplan en 

jaarlijks actieplan, 

 het aanstellen van één of meerdere vereffenaars in geval van ontbinding van 

de vereniging,  

 het bepalen van de bevoegdheden van de vereffenaar(s) en 

 het aanwijzen van de bestemming van de netto-activa na vereffening. 

§2: De leden van de vereniging worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd 

door één vertegenwoordiger. Iedere vertegenwoordiger in de algemene vergadering heeft 

één stem. Ieder lid kan te allen tijde in de vervanging van haar vertegenwoordiger voorzien. 

§3: In de algemene vergadering heeft ieder lid (zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen) een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van 

de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waar de wet of de 

statuten het anders bepalen. 

§4: Een vertegenwoordiger kan aan een andere vertegenwoordiger, of aan een vooraf 

aangeduide plaatsvervanger schriftelijk volmacht geven voor de algemene vergadering. Een 

gevolmachtigde kan evenwel slechts één volmacht dragen.  

§5: De algemene vergadering kan derden uitnodigen tot het bijwonen van de 

vergadering, hetzij waarnemend, hetzij met raadgevende stem. De voorwaarden hiertoe 

worden bepaald in het huishoudelijk reglement.  

§6: De algemene vergadering vergadert minstens tweemaal per jaar: in het eerste 

kwartaal van het werkingsjaar voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen 

werkingsjaar en in het vierde kwartaal voor het goedkeuren van de begrotingen van het 

volgende werkingsjaar. 
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§7: De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van 

Bestuur of zo deze afwezig is door een ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid door de 

oudste van de aanwezige vertegenwoordigers.  

§8: De voorzitter van de Raad van Bestuur roept alle vertegenwoordigers van de leden in 

de algemene vergadering en personen met raadgevende stem op voor de algemene 

vergadering: 

 telkens als het doel of het belang van de vereniging, de wet of deze statuten dit 

vereisen, of 

 wanneer een vijfde van de vertegenwoordigers dit vraagt.  

Bij afwezigheid van de voorzitter kunnen ook de twee ondervoorzitters samen de algemene 

vergadering samenroepen.  

De oproeping vermeldt dag, uur en plaats en wordt bij gewone post en/of per e-mail 

verstuurd of persoonlijk overhandigd, ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering, 

behoudens in geval van hoogdringendheid. 

§9: De Raad van Bestuur stelt de agenda op, die bij de schriftelijke uitnodiging wordt 

gevoegd. Elke bestuurder heeft het recht punten op de agenda te brengen, door de 

voorzitter hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen. Onderwerpen die niet 

op de agenda staan, kunnen tijdens de vergadering slechts bij goedkeuring van viervijfde 

van de (al dan niet bij volmacht) aanwezige vertegenwoordigers en met een motivering van 

hoogdringendheid worden opgenomen in de agenda.  

§10: Behoudens de gevallen waarvoor de wet een bijzondere aanwezigheid vereist, is de 

algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld, als minstens de helft plus één van de 

vertegenwoordigers (al dan niet bij volmacht) aanwezig is.  

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen 

overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, waarop deze vergadering een geldig 

besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen.  

§11: Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de (al dan niet bij 

volmacht) aanwezige vertegenwoordigers. Indien minstens de helft van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming geheim. 

§12: Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten, indien die wijziging 

gedetailleerd in de agenda is omschreven en indien minstens twee derden van de 

vertegenwoordigers (al dan niet bij volmacht) aanwezig zijn. 

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen 

overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, waarop deze vergadering een geldig 

besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. 

§13: Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid 

van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer 

de statutenwijziging echter het doel betreft, waarvoor de vereniging werd opgericht, is zij 

slechts geldig wanneer zij door viervijfde van de (al dan niet bij volmacht) aanwezige 

vertegenwoordigers goedgekeurd wordt. 

§14: De notulen van de bijeenkomsten van de algemene vergadering worden op de zetel van de 
vereniging bewaard, nadat zij ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris. De notulen kunnen op 
de zetel van de vereniging door de leden en de belanghebbende derden worden ingezien. Alle 
vertegenwoordigers van de leden en personen met raadgevende stem krijgen een kopie van deze 
notulen. 
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Artikel 8: De Raad van Bestuur 

§1: De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die optreedt als college. 

De algemene vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur op voordracht van de 

leden van de vereniging, die ieder één persoon mogen voordragen. In ieder geval moet het 

aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de vereniging.  

§2: Deze aanstelling geldt voor een periode van 3 jaar, tenzij hun mandaat voortijdig 

wordt herroepen door het lid dat hen heeft voorgedragen. Het mandaat is hernieuwbaar. De 

gemeenteraad respectievelijk provincieraad kan te allen tijde in een nieuwe voordracht van 

vervanging voorzien.  

§3: Op verzoek van de Raad van Bestuur kunnen externe deskundigen en 

personeelsleden van de vereniging de Raad van Bestuur bijwonen. De coördinator woont de 

Raad van Bestuur bij met raadgevende stem.  

§4: Een bestuurder kan aan een andere bestuurder of aan een derde schriftelijk volmacht 

geven voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Een gevolmachtigde kan evenwel 

slechts één volmacht dragen. Elke bestuurder beschikt over één stem.  

§5: De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens voorzitter van de algemene vergadering; de 

ondervoorzitters van de Raad van Bestuur zijn tevens ondervoorzitters van de algemene 

vergadering. De Raad van Bestuur benoemt eveneens een secretaris en een 

penningmeester.  

§6: De Raad van Bestuur komt zo dikwijls samen als de belangen van de vereniging het 

vereisen, met een minimum van vier maal per jaar. 

§7: De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van ten minste 

twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone brief en/of e-mail en, 

behoudens in dringende gevallen, ten minste zeven kalenderdagen voor de datum van de 

geplande vergadering.  

§8: De raad beslist geldig zodra de helft plus één van de bestuurders (al dan niet bij 

volmacht) aanwezig is.  

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen 

overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, waarop deze vergadering een geldig 

besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. De punten van de 

oorspronkelijke agenda moeten in de nieuwe uitnodiging worden vermeld. 

§9: Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de (al dan niet bij 

volmacht) aanwezige bestuurders.  

§10: De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen. Het 

verslag wordt goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering. De notulen worden op de zetel 

van de vereniging bewaard. Een afschrift van de notulen wordt per post en/of per e-mail 

opgestuurd aan de leden van de Raad van Bestuur en de personen met raadgevende stem. 

§11: De Raad van Bestuur leidt de vereniging en kan alle handelingen stellen die niet 

uitdrukkelijk door de wet van 27 juni 1921 of de statuten aan de algemene vergadering zijn 

voorbehouden. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
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§12: Het orgaan van vertegenwoordiging bestaat uit de voorzitter van de Raad van 

Bestuur en de secretaris. In geval van verhindering wordt de voorzitter vervangen door een 

ondervoorzitter en de secretaris door een bestuurder.  

 

Artikel 9: Dagelijks Bestuur 

§1: De Raad van Bestuur kan een bijzonder of beperkt mandaat verlenen aan personen 

die al dan niet vertegenwoordiger van een lid van de vereniging zijn. Zij kan deze personen 

belasten met het dagelijks bestuur en hen machtigen om ter zake ook afzonderlijk door hun 

handtekening de vereniging te verbinden.  

§2: De Raad van Bestuur kan het mandaat van het dagelijks bestuur beëindigen met een 

aangetekend schrijven aan de personen belast met het dagelijks bestuur. Dit schrijven bevat 

de datum waarop het mandaat beëindigd wordt. De personen belast met het dagelijks 

bestuur kunnen te allen tijde hun ontslag indienen door een aangetekend schrijven te 

richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

 

§3: De personen belast met het dagelijks bestuur hebben beslissingsbevoegdheid inzake 

een deel van de bevoegdheden betreffende financiële verrichtingen; opdracht van werk, 

levering en diensten; personeelsbeleid en het uitvoeren van de missie en opdracht van het 

Huis van het Nederlands met drempels bepaald in het Huishoudelijk Reglement of door de 

Raad van Bestuur. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

§1: De leden van de vereniging zijn niet gebonden door de verbintenissen van de 

vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen 

mandaat.  

 

 

Titel IV: financies - ontbinding & vereffening - interpretatie 
 

Artikel 11: Begrotingen, rekeningen 

§1: Het werkings- en boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 

december van datzelfde kalenderjaar. Bij uitzondering zal het eerste werkings- en boekjaar 

beginnen op de stichtingsdatum van de vereniging en eindigen op 31 december 2005. 

§2: De Raad van Bestuur geeft in naam van de algemene vergadering jaarlijks na 

afsluitingsdatum van het boekjaar een externe instantie de opdracht de financiële toestand, 

de rekening en balans en de regelmatigheid van haar financiële operaties te controleren, er 

een verslag van op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene 

vergadering via de voorzitter. 

§3: De Raad van Bestuur legt in het laatste kwartaal van het lopend boekjaar de 

begroting van het volgend boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

§4: Het batig resultaat van de resultatenrekening vergroot het vermogen van de 

vereniging. Het kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd als dividend. 

16/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 7 

§5: Rekeningen en begrotingen worden ten minste veertien dagen voor de algemene 

vergadering aan alle leden toegezonden, zij kunnen inzage vorderen - doch alleen op de 

zetel van de vereniging - van alle bescheiden waarop de jaarrekeningen en jaarbegrotingen 

steunen. 

 

Artikel 12: Ontbinding en vereffening 

§1: Na vereffening zullen de resterende netto-activa van het vermogen van de vereniging 

overgedragen worden aan een organisatie of vereniging met een gelijkaardig belangeloos 

doel. 

De algemene vergadering wijst de bestemming aan van de netto-activa van het vermogen 

van de vereniging. 

 

Artikel 13: Interpretatie  

 

Wat de werkzaamheden van de vereniging betreft worden in deze statuten termen en 

begrippen gebruikt van het beleid van de Vlaamse, Belgische (federale) en Europese 

overheden. 

Een wijziging van deze termen en begrippen in het kader van een gewijzigd beleid, zal niet 

kunnen worden ingeroepen om het doel van de vereniging te beperken of voor 

onverwezenlijkbaar te houden. 

Bij verandering van het beleid t.a.v. anderstaligen zullen integendeel de statuten worden 

geïnterpreteerd aan de hand van de nieuwe termen en begrippen voor zover die slaan op 

het beleid van NT2, inburgering en integratie van anderstalige personen. 

 

Al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, zoals 

gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

 

 

 

 

Aldus goedgekeurd op datum van 29/01/2016. 
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
De concessie-overeenkomst die gesloten werd voor de uitbating van het cafetaria bij het sportcentrum 
Lagaeplein komt te eindigen op 31 december 2016. Het is gebruikelijk het toewijzen van een nieuwe 
concessie te laten voorafgaan door een procedure die uitgaat van het beginsel van de mededinging, 
als uitvloeisel van het ruimere gelijkheidsbeginsel en het afgeleide recht voor iedereen die voldoet aan 
de vooropgezette voorwaarden om toegang te krijgen tot dergelijke concessie. In functie hiervan 
wordt een ontwerp van lastenkohier voorgelegd, ter goedkeuring door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
De concessie-overeenkomst die gesloten werd voor de uitbating van het cafetaria bij het 
sportcentrum Lagaeplein komt te eindigen op 31 december 2016. Het is gebruikelijk het 
toewijzen van een nieuwe concessie te laten voorafgaan door een procedure die uitgaat van 
het beginsel van de mededinging, als uitvloeisel van het ruimere gelijkheidsbeginsel en het 
afgeleide recht voor iedereen die voldoet aan de vooropgezette voorwaarden om toegang te 
krijgen tot dergelijke concessie.

Argumentatie
In zitting van 08 oktober 2007 stemde de gemeenteraad in met het voorgelegde ontwerp van 
lastenkohier met het oog op het in concessie geven van de uitbating van het cafetaria bij het stedelijk 
sportcentrum Lagaeplein te Heule.

In zitting van 18 december 2007 besliste het college de uitbating van het cafetaria in concessie te 
geven aan de heer Jens Deweerdt, tegen vooreerst de jaarlijks te indexeren vergoeding van 
24.499,50 euro (BTW inclusief) en vervolgens tegen de voorwaarden van het door de gemeenteraad 
goedgekeurde lastenkohier. Deze concessie loopt van 01 januari 2008 tot en met 31 december 2016.

Inmiddels is het zo dat college van burgemeester en schepenen in zitting van 04 juli ll. besliste de 
opdracht "realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-opdracht" te 
gunnen aan S&R Kortrijk N.V. in oprichting. Deze opdracht gaat ook gepaard met de exploitatie door 
S&R van de zwembaden Lagaeplein en Abdijkaai. S&R zal tevens instaan voor de horeca tijdens de 
openingsmaanden van het zwembad Abdijkaai (laatste weekend van juni tot eind augustus) maar 
blijkens haar offerte niet voor de exploitatie van het cafetaria bij het SC Lagaeplein. Wel is het zo dat 
vanaf de opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide (wellicht najaar 2018) de openingsuren 
van het zwembad Lagaeplein gereduceerd worden, wat uiteraard een invloed zal hebben op de omzet 
van het cafetaria. In die optiek is het aangewezen een concessie toe te wijzen die zich in duur beperkt 
tot op het moment van de overname van de exploitatie van het zwembad Lagaeplein door S&R. Deze 
concessie kan vertrekken van de huidige concessieprijs als minimale instelprijs.

Samenvatting van het lastenkohier:

Artikel 1: Dit artikel beschrijft het voorwerp van de concessie;

Artikel 2: De minimale instelprijs wordt vastgesteld op 23.266 euro, exclusief BTW, wat de huidige 
concessieprijs is;
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Artikel 3: De concessieduur is 2 jaar (2017-2018) maar beide partijen hebben het recht de concessie 
te beëindigen vanaf 01 september 2018 mits de andere partij hiervan bij middel van aangetekende 
brief in kennis te stellen minstens 1 maand vooraf;

Artikels 4-10: Het betreft hier de gebruikelijke voorwaarden. Zo verkrijgt de concessiehouder een 
exclusief recht tot verhandeling van drank en versnaperingen maar de stad en de VZW Sportplus 
kunnen zelf ook manifestaties organiseren in andere dan de geconcedeerde ruimtes en daarbij tot 
maximaal 7 keer per jaar zelf drank en versnaperingen verhandelen of laten verhandelen door derden;

Artikels 11-15: Hier zijn de gebruikelijke bepalingen opgenomen inzake de inrichtingswerken;

Artikel 16: De verbruikskosten van water,gas en elektriciteit, alsook telefoon-en internetkosten zijn ten 
laste van de concessiehouder;

Artikels 17-18: De concessiehouder en alle aangestelden moeten voldoen aan de moraliteitsvereiste;

Artikel 19: In geval de uitbating van het cafetaria in het gedrang komt kan de stad op kosten van de 
concessiehouder alle maatregelen nemen om de uitbating te blijven verzekeren;

Artikel 20: Een borgtocht van 1.000 euro moet gesteld worden door de concessiehouder;

Artikels 21-22: Deze artikels bevatten een aantal modaliteiten die verband houden met de 
aanbesteding;

Artikels 23-31: Hierin zijn een aantal algemeenheden opgenomen.

 

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Minimale jaarlijkse instelprijs: 23.266 euro, BTW exclusief.

Jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor het aardgasverbruik: 1.723 euro, BTW exclusief.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van lastenkohier.

Bijlagen
- Concessie cafetaria Lagaeplein, dossier 2007, beslissingen.pdf
- Concessie cafetaria Lagaeplein,uittreksels offerte S&amp;R en toewijzingsbeslissing.pdf
- Concessie cafetaria Lagaeplein,lastenkohier en bijlagen.pdf

5 2016_GR_00222 Juridische zaken - Verkaveling Peperstraat te 
8501 KORTRIJK- HEULE. Wijzigende 
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verkavelingsakte. - Goedkeuren
5 - 2016_GR_00222 - Juridische zaken - Verkaveling Peperstraat te 8501 KORTRIJK- HEULE. Wijzigende verkavelingsakte. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 18.02.2013 vergunning aan de 
intercommunale Leiedal voor het verkavelen van gronden gelegen in de Peperstraat te 8501 
KORTRIJK-HEULE. De verkaveling voorziet 51 kavels, een projectzone meergezinswoningen en een 
projectzone voor sociale woningen (met aanleg wegenis) en bevindt zich voor een deel op gronden 
van de stad zelf.

In uitvoering van deze verkavelingsvergunning werd een overeenkomst gesloten tussen de stad en de 
intercommunale Leiedal en werd de nodige financiële waarborg gesteld door de intercommunale 
Leiedal.

Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 26.05.2015 in met een eerste 
verkavelingswijziging in het kader van de wijziging van de inplanting van de elektriciteitscabine en 
wijziging van de verkavelingsvoorschriften.

Naar aanleiding van de verkaveling en eerste verkavelingswijziging werd de verkavelingsakte op 30 
mei 2016 effectief verleden.

In zitting van 20.06.2016 stemde het college van burgemeester en schepenen in met de tweede 
verkavelingswijziging.

Naar aanleiding van deze tweede verkavelingswijziging dient een wijzigende verkavelingsakte verleden 
te worden. Gezien de stad eigenaar is van een deel van de gronden binnen de verkaveling dient de 
stad ook in de wijzigende verkavelingakte te verschijnen.

Het komt dan ook aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de tekst van de ontwerpakte van 
wijzigende verkavelingsakte.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen machtigde in zitting van 18.07.2012 de 
intercommunale Leiedal om voor haar gronden in de Peperstraat te KORTRIJK-HEULE, een 
verkavelingsaanvraag in te dienen.

Door de intercommunale Leiedal werd een verkavelingsaanvraag voor zowel de gronden in 
haar eigendom als de gronden eigendom van de stad Kortrijk ingediend. Het college van 
burgemeester en schepenen verleende in zitting van 18.02.2013 vergunning voor het 
verkavelen van gronden gelegen in de Peperstraat te 8501 KORTRIJK-HEULE, kadastraal 
gekend of gekend geweest 08e afdeling, sectie C, perceelnummers 939A, 939/02A, 881C, 
882S2, 888, 890, 891, 892A, 894, 895C, 897B, 900F, 900G, 921T, 882H, 882V, 889, 893, 
896 en 920E.  Het vergunde ontwerp van de verkaveling voorziet 51 kavels, een projectzone 
meergezinswoningen en een projectzone voor sociale woningen (met aanleg wegenis).

De verleende vergunning stelt als voorwaarde dat een overeenkomst tussen de verkavelaar en 
de stad Kortrijk, tot regeling van een aantal lasten en plichten, gesloten dient te worden. In 
uitvoering van de verkavelingsvergunning werd een overeenkomst dd. 03.06.2014, strekkende 
tot het uitvoeren en de betaling van de wegenis-en rioleringswerken en de algehele uitrusting 
van de netten van de nutsmaatschappijen, tussen de intercommunale Leiedal en de stad 
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gesloten. In navolging van deze overeenkomst werd de nodige financiële waarborg gesteld en 
werd dan ook een verkoopbaarheidsattest door het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 25.01.2016 afgeleverd.

Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 26.05.2015 in met een 
eerste verkavelingswijziging. Deze eerste wijziging had betrekking op het wijzigen van de 
inplanting van de elektriciteitscabine en het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften.

Voordat loten uit een verkaveling verkocht kunnen worden diende er eerst een 
verkavelingsakte verleden te worden. In deze verkavelingsakte dienen alle eigenaren van 
percelen binnen de verkaveling te verschijnen. Gezien de stad eigenaar is van een deel van de 
gronden waarop de verkaveling gerealiseerd zal worden en daarenboven de ontsluiting van de 
verkaveling op gronden van de stad gerealiseerd wordt diende de stad te verschijnen in de 
verkavelingsakte.

De intercommunale Leiedal stelde Notaris Christian Lambrecht aan voor de opmaak van de 
verkavelingsakte.

De gemeenteraad stemde in zitting van 11 april 2016 in met de verkavelingsakte. Na het 
verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn werd de akte op 30 mei 2016 
effectief verleden.

Argumentatie
In zitting van 20.06.2016 verleende het college van burgemeester en schepenen vergunning voor een 
tweede verkavelingswijziging. Deze verkavelingswijziging had tot doel het mogelijk maken van 2 
bouwlagen in de uitbouw van zone D en kantoor/dienst in zones B1 en B2 met wijzigiging van de 
wegenis.

In navolging van de tweede verkavelingswijziging dient een wijzigende verkavelingsakte verleden te 
worden. Het ontwerp van wijzigende verkavelingsakte werd door notaris Christian Lambrecht 
opgemaakt. De belangrijkste bepalingen in de wijzigende verkavelingsakte zijn de volgende:

 vermelding van de reeds verkochte percelen,
 verwijzing naar de afgeleverde verkavelingsvergunning, eerste verkavelingswijziging en 

verkavelingsakte dd. 30.05.2016,
 verwijzing naar de tweede verkavelingswijziging en hierdoor gewijzigd verkavelingsplan.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de ontwerpakte van de wijzigende 
verkavelingsakte.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 4.2.16 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt het volgende:
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" Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd 
worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat 
de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.".

Besluit
Punt 1
in te stemmen met het ontwerp van verkavelingsakte inzake de verkaveling HEU 155 en bijhorende 
verkavelingswijzigingen, gelegen te 8501 KORTRIJK-HEULE, Peperstraat - Krakeelhoek, zoals in 
bijlage. De akte zal verleden worden na het verstrijken van de schorsings-en vernietigingstermijn van 
de toezichthoudende overheid.

Bijlagen
- verkavelingsvergunning dd. 18.02.2013.pdf
- verkavelingswijzigingsvergunning dd. 26.05.2015.pdf
- verkavelingsovereenkomst dd. 03.06.2014.pdf
- opmetingsplan dd. 20.01.2016.pdf
- verkavelingsakte dd. 30.05.2016.pdf
- verkavelingswijzigingsvergunning dd. 20.06.2016.pdf
- plan verkavelingswijziging dd. 04.02.2016.pdf
- ontwerpakte wijzigende verkavelingsakte.pdf
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Het jaar TWEEDUIZEND EN ZESTIEN. 
De  
Voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te 

KORTRIJK, standplaats HEULE.  
ZIJN VERSCHENEN : 

I. De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", waarvan de zetel 
gevestigd is te Kortrijk, President Kennedypark 10, kort-
weg genoemd "LEIEDAL" intergemeentelijk samenwerkingsver-
band, beheerst door het Decreet van zes juli tweeduizend 
en één, houdende de intergemeentelijke samenwerking, met 
ondernemingsnummer 0205.350.681 en BTW-nummer BE 
205.350.681; 

Opgericht bij onderhandse akte van 9 juni 1960, 
geregistreerd, en waarvan de statuten, in ontwerp 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 maart 1960, 
gepubliceerd werden in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 25 juni 1960, onder nummer 18.648. 

De statuten werden gewijzigd en laatst bij beslissing 
van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt door notaris Philippe Defauw te 
Kortrijk op 28 oktober 2003, gepubliceerd in de bijlage 
bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 2003 onder 
nummer 03120295 en bij beslissing van de algemene 
vergadering van 27 mei 2014, gepubliceerd in de bijlage 
bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2015, onder 
nummer 15055788. 

Voor dewelke alhier verschijnen overeenkomstig 
artikel 40 der statuten (2 bestuurders of één bestuurder 

en de directeur): 
1. de Heer VANHAVERBEKE Filip Jean Marie, geboren te 

Diksmuide op 30 oktober 1960, (rijksregisternummer 
60.10.30-357.73), wonend te Kortrijk, Pater Beckstraat 
15.   

2. de Heer BYTTEBIER Koen Ludolf Maria Raoul, geboren 
te Kortrijk op 7 juli 1955, (rijksregisternummer 
55.07.07-403.09), wonend te Kortrijk, Minister 
Liebaertlaan 53 C002; 

respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van 
de vereniging, beiden handelend ingevolge delegatie van 
machten, hen verleend door de raad van bestuur van 12 
april 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 8 mei 2013, onder nummer 13071127. 

II. De STAD KORTRIJK, met administratieve zetel te 
8500 Kortrijk, Grote Markt, 54, ondernemingsnummer 

207.494.678. 
alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 

van het Gemeentedecreet door: 
1) de heer LOMBAERTS Piet Joris Maria Willem, geboren 

te Gent op 24 oktober 1962 (rijksregister 62.10.24-
439.19), met woonplaats te 8500 Kortrijk, Sint-Denijseweg 

Rep. Nr. 2160484 V19.07 
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64, handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 
gemeenteraad; 

Identiteitskaart nummer:591-8655490-88 
2) de heer HILLAERT Geert Maurice Leontine, geboren 

te Gent op 18 maart 1968 (rijksregister 68.03.18-371.53), 
met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Vlaschaard 56, 
handelend in zijn hoedanigheid van gemeentesecretaris; 

Beiden handelend ter uitvoering van een beslissing 
van de gemeenteraad genomen op * 2016 en die ons, 
notaris, bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit 
uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn 
waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon 

worden geschorst of vernietigd. 
Dewelke, teneinde zich te schikken naar artikel 

5.2.3. paragraaf 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening voor de instrumenterende ambtenaar verschenen 
zijn om de akte te verlijden van de wijzigingen die 
werden aangebracht in de verkaveling of in de lasten van 
de verkaveling. 

Deze akte moet dan ook vermelden: 
- de kadastrale omschrijving van de goederen op het 

tijdstip van het verlijden; 
- de identificatie van alle eigenaars van de in de 

verkavelingswijziging begrepen percelen en hun titel van 
eigendom. 

VOORAFGAANDE UITEENZETTINGEN. 
De verschijners vertegenwoordigd als gezegd zetten 

uiteen dat volgende personen eigenaars waren van gronden 

begrepen in de verkaveling en tussengekomen zijn in de 
verkavelingsakte: 

● LEIEDAL was toen eigenares van de hierna vermelde 
onroerende goederen, waarvan de kadastrale beschrijving 
luidt als volgt: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
1) Diverse percelen grond (met twee intussen 

gesloopte woningen Peperstraat 144 en 146), gelegen 
alsvoren, Peperstraat, volgens kadaster Peperstraat en 
Krakeelhoek, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste 
afdeling (Heule), sectie C thans nummers  881/C P0000, 
882/H P0000, 882/V P0000 en 882/S/2 P0000, voor een 
grootte volgens kadaster van duizend vierhonderd dertig 
(1.430) vierkante meter.  

2) Diverse percelen grond, gelegen alsvoren, 
Peperstraat, volgens kadaster Krakeelhoek, gekadastreerd 

onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C thans 
nummers  888 P0000 en 889 P0000, voor een grootte volgens 
kadaster van drieduizend vijfhonderd vijftig (3.550) 
vierkante meter onder aftrek van de grond verkocht aan 
Gaselwest en dewelke akte werd verleden voor de 
ondergetekende notaris op 21 december 2015 en die het 
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voorwerp heeft uitgemaakt van een verbetering opgenomen 
de verkavelingsakte verleden op 30 mei 2016.  

3) Een perceel grond, gelegen alsvoren, Peperstraat, 
volgens kadaster Krakeelhoek, gekadastreerd onder 
Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C thans 
nummers  892/B P0000, voor een grootte volgens kadaster 
van drieduizend tweehonderd negenentachtig (3.289) 
vierkante meter.  

4) Diverse percelen grond, gelegen alsvoren, 
Peperstraat, volgens kadaster Krakeelhoek, gekadastreerd 
onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), sectie C thans 
nummers  893 P0000, 894 P0000, 895/C P0000, 896 P0000 en 

897/B P0000, voor een grootte volgens kadaster van 
achtduizend tweehonderd éénennegentig (8.291) vierkante 
meter.  

5) Diverse percelen grond, gelegen alsvoren, 
Peperstraat, volgens kadaster Peperstraat, Krakeelhoek en 
Goethalslaan, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste 
afdeling (Heule), sectie C thans nummers 920/E P0000, 
921/X P0000, 939/A P0000 en 939/02B P0000, voor een 
grootte volgens kadaster van éénentwintigduizend 
tweehonderd zesenzeventig (21.276) vierkante meter.  

6) Een perceel grond, gelegen alsvoren, Peperstraat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), 
sectie C voorheen deel van nummers 889 P0000 en 896 P0000 
en thans perceelnummer 1070 A P0002, voor een grootte 
volgens meting van achttien vierkante meter. 

De oorsprong van eigendom werd opgenomen in de 

verkavelingsakte. 
● De STAD KORTRIJK was eigenares van de hierna 

vermelde onroerende goederen, waarvan de kadastrale 
beschrijving luidt als volgt: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Diverse percelen grond, gelegen alsvoren, 

Peperstraat, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste 
afdeling (Heule), sectie C thans nummers  900/G P0000 en 
900/F P0000, voor een grootte volgens kadaster van 
tweeduizend vijfhonderd éénenveertig (2.541) vierkante 
meter. 

De oorsprong van eigendom werd opgenomen in de 
verkavelingsakte waarbij werd opgemerkt dat het perceel 
van de gewezen woning te Heule, Peperstraat, 84 (vroegere 
kadastraal nummer 903/S groot 155 m2) slechts ten belope 
van drie/vierden in volle eigendom toebehoort aan Stad 

Kortrijk. 
● De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van 

een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid heeft aangenomen "ZUID-WEST-VLAAMSE 
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ", bouwmaatschappij tot 
nut van het algemeen, met zetel van de vennootschap te 
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8500 Kortrijk, Damkaai, nummer 5, ondernemingsnummer 
0405.336.175, RPR Gent, afdeling Kortrijk, was eigenares 
van de hierna vermelde onroerende goederen, waarvan de 
kadastrale beschrijving luidt als volgt: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Diverse percelen grond, gelegen alsvoren, 

Peperstraat, volgens kadaster Peperstraat en Krakeelhoek, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), 
sectie C thans nummers  890/A P0000, 891/A P0000 en 892/C 
P0000, voor een grootte volgens kadaster van vijfduizend 
honderd achtenzeventig (5.178) vierkante meter. 

Zijnde de loten G-1/G-2 en G-3 van de verkaveling. 

● De opdrachthoudende vereniging “EANDIS ASSETS” met 
zetel in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel 
te Gent, afdeling Gent, te (9090) Melle, 
Brusselsesteenweg 199. Ingeschreven in het 
Rechtspersonenregister onder nummer 0215.266.160. BTW-
nummer 0215.266.160 (Opgericht onder de vorm van een 
naamloze vennootschap met de naam “INTERCOMMUNALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN”, 
in het kort “GASELWEST”) was eigenares van het hierna 
vermelde onroerend goed, waarvan de kadastrale 
beschrijving luidt als volgt: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel grond bestemd voor het oprichten van een 

distributiecabine, gelegen alsvoren, Peperstraat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule), 
sectie C deel van nummers 889 P0000, 895C P0000 en 896 

P0000, voor een grootte volgens meting van 18 vierkante 
meter.  

Zijnde lot E2-1 van de verkaveling perceelsidenti-
ficatie: C 1070 A P 0001. 

Dit goed is toebehorende aan EANDIS ASSETS om zelfde 
aangekocht te hebben tegen Leiedal blijkens voormelde 
akte verleden voor de ondergetekende notaris op 21 
december 2015, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk onder formaliteit 64-T-
23/12/2015-10173 en zoals de beschrijving van dit goed 
werd verbeterd in de verkavelingsakte verleden voor de 
ondergetekende notaris op 30 mei 2016, neergelegd ter 
overschrijving. 

● familie Callewaert-Vanwambeke: 
a) Mevrouw VANWAMBEKE Magda Armanda Margaretha, 

geboren te Maarke-Kerkem op tien juni negentienhonderd 

achtendertig, (Rijksregister nummer: 38.06.10-278.68), 
weduwe van de Heer CALLEWAERT Jan Hilaire Frans Marie, 
wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Goethalslaan 2;  

b) De Heer CALLEWAERT Hannes Joris Maria, geboren te 
Kortrijk op zes januari negentienhonderd vijfenzestig, 
(Rijksregister nummer: 65.01.06-399.17), wonende te 1500 
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Halle, Vondel 9; 
c) Mevrouw CALLEWAERT Siska Herman Jozef Margriet, 

geboren te Kortrijk op drieëntwintig september 
negentienhonderd zesenzestig, (Rijksregister nummer: 
66.09.23-368.03), wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), 
Termurenlaan 21; 

d) Mevrouw CALLEWAERT Tine Lieve Staf, geboren te 
Kortrijk op achttien januari negentienhonderd 
achtenzestig, (Rijksregister nummer: 68.01.18-332.78), 
wonende te 8900 Ieper, Weverijstraat 67;  

e) De Heer CALLEWAERT Kristof Lieven Beatrijs, 
geboren te Kortrijk op dertien juli negentienhonderd 

negenenzestig, (Rijksregister nummer: 69.07.13-295.37), 
wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Avelgemstraat, 25; 

zijnde de mede-eigenaars van het hierna vermelde 
onroerend goed, waarvan de kadastrale beschrijving luidt 
als volgt: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel grond, gelegen alsvoren, Goethalslaan, 

nabij het nummer 2, gekadastreerd onder Kortrijk, achtste 
afdeling (Heule), sectie C thans nummer 939/02C P0000, 
voor een grootte volgens kadaster van driehonderd 
vijfennegentig (395) vierkante meter. 

Zijnde Lot P opmetingsplan bij verkaveling. 
Leiedal heeft inmiddels volgende percelen bouwgrond verkocht uit 

de verkaveling: 
● aan de Heer CALLENS Brecht Karel Albert, geboren te 

Kortrijk op twaalf september negentienhonderd 

vijfentachtig, (Rijksregister nummer: 85.09.12-071.59), 
en zijn echtgenote Mevrouw DEPREZ Hanne, geboren te 
Kortrijk op zevenentwintig mei negentienhonderd 
zevenentachtig, (Rijksregister nummer: 87.05.27-090.89); 

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 
31 mei 2016, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk formaliteit 64-T-03/06/2016-
05243: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 921/X P0000, voor een grootte 
volgens meting van vijfhonderd en zeven vierkante meter 
(507m2).  

Zijnde lot 1 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 C P0000 werd gereserveerd. 

● aan de Heer DEPREZ Hugo Jozef, geboren te Kortrijk 
op drie juli negentienhonderd vijfenvijftig, 
(Rijksregister nummer: 55.07.03-177.64), en zijn 
echtgenote Mevrouw PATTIJN (OOK GESCHREVEN PATTYN) 
Lutgarde Magda Noëlla, geboren te Kortrijk op 
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eenentwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, 
(Rijksregister nummer: 55.02.21-216.32), samenwonende te 
8501 Kortrijk (Heule), Oude Ieperseweg 109. 

 
bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 

31 mei 2016, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk formaliteit 64-T-03/06/2016-
05237: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 

sectie C deel van nummer 921/X P0000, voor een grootte 
volgens meting van driehonderd negenenzeventig vierkante 
meter (379m2).  

Zijnde lot 2 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 D P0000 werd gereserveerd. 

● aan de Heer STRUYVE Robbe Guido Adiel, geboren te 
Kortrijk op zeventien januari negentienhonderd negentig, 
(Rijksregister nummer: 90.01.17-125.01), wonende te 8520 
Kuurne, Kouterstraat 26 en Mevrouw FOULON Jenna Marie-
José Lauretta, geboren te Kortrijk op negenentwintig 
november negentienhonderd drieënnegentig, (Rijksregister 
nummer: 93.11.29-192.95), wonende te 8501 Kortrijk 
(Bissegem), Heulsestraat 206. 

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 
31 mei 2016, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk formaliteit 64-T-03/06/2016-

05241: 
STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 

Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 
verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 921/X P0000, voor een grootte 
volgens meting van driehonderd zestig vierkante meter 
(360m2).  

Zijnde lot 3 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie perceelsidentificatie C 1065 E 
P0000 werd gereserveerd. 

● aan de Heer FAVERE Kenneth, geboren te Kortrijk op 
zestien maart negentienhonderd achtentachtig, 
Rijksregister nummer: 88.03.16-417.02) en Mevrouw CATRY 
Sharon, geboren te Menen op tweeëntwintig december 
negentienhonderd achtentachtig, (Rijksregister nummer: 

88.12.22-308.91), samenwonende te 8501 Kortrijk 
(Bissegem), Driekerkenstraat 23 bus 11. 

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 
31 mei 2016, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk formaliteit 64-T-06/06/2016-
05257: 
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STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 921/X P0000, voor een grootte 
volgens meting van driehonderd tachtig vierkante meter 
(380m2).  

Zijnde lot 5 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 G P0000 werd gereserveerd. 

● aan de Heer DEPRETTERE Sam, geboren te Kortrijk op 
veertien oktober negentienhonderd drieëntachtig, 
(Rijksregister nummer: 83.10.14-251.75) en Mevrouw 

VANNESTE Freija Marleen Paul, geboren te Kortrijk op 
achttien augustus negentienhonderd zesentachtig, 
(Rijksregister nummer: 86.08.18-232.23), samenwonende te 
8501 Kortrijk (Heule), Salamanderstraat 4. 

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 1 
juni 2016, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 
te Kortrijk formaliteit 64-T-06/06/2016-05259: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 921/X P0000, voor een grootte 
volgens meting van driehonderd zesennegentig vierkante 
meter (396m2).  

Zijnde lot 6 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 H P0000 werd gereserveerd.  

● aan de Heer DEBAERE Thijs, geboren te Kortrijk op 
drieëntwintig februari negentienhonderd zesentachtig, 
(Rijksregister nummer: 86.02.23-257.97) en Mevrouw STOCK 
Elien Cecile Roger, ambtenaar, ongehuwd, geboren te 
Kortrijk op zeventien februari negentienhonderd 
achtentachtig, (Rijksregister nummer: 88.02.17-134.54), 
samenwonende te 8500 Kortrijk, Beekstraat, 7.  

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris met 
tussenkomst van notaris Bob Bultereys te Avelgem op 1 
juni 2016, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 
te Kortrijk formaliteit 64-T-08/06/2016-05353: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 
gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 920/E P0000, voor een grootte 

volgens meting van vierhonderd negenenvijftig vierkante 
meter (459m2).  

Zijnde lot 10 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 N P0000 werd gereserveerd. 

● aan de Heer VERSCHAEVE Thibault Eric, geboren te 
Kortrijk op zevenentwintig maart negentienhonderd 
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tweeënnegentig, (Rijksregister nummer: 92.03.27-149.24) 
en Mevrouw LOUAGIE Enya, geboren te Poperinge op veertien 
maart negentienhonderd tweeënnegentig, (Rijksregister 
nummer: 92.03.14-202.70), samenwonende te 8510 Kortrijk 
(Bellegem), Bellegemsestraat 101.   

bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op 
31 mei 2016, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk formaliteit 64-T-03/06/2016-
05239: 

STAD KORTRIJK (afdeling HEULE). 
Een perceel bouwgrond, gelegen alsvoren, in de 

verkaveling Peperstraat, aan een nieuw ontworpen straat, 

gekadastreerd onder Kortrijk, achtste afdeling (Heule) 
sectie C deel van nummer 920/E P0000, voor een grootte 
volgens meting van vierhonderdvierenzeventig vierkante 
meter (474m2).  

Zijnde lot 11 van de verkaveling waarvoor de nieuwe 
perceelsidentificatie C 1065 P P0000 werd gereserveerd. 

Daarnaast werden na 1 juli 2016 nog volgende loten 
verkocht uit de verkaveling bij notariële akte:  

● aan ... 
 
● aan ... 
VERKAVELINGSVERGUNNING EN VERKAVELINGSAKTE. 
Voor hogerbeschreven gronden werd: 
- een  verkavelingsvergunning afgeleverd door het 

College van Burgemeester en Schepenen van Kortrijk op 18 
februari 2013 onder dossiernummer: 1156 Heu155. 

- een  wijzigende verkavelingsvergunning werd 
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen 
van Kortrijk op  26 mei 2015 onder dossiernummer: 1235 
Heu155/1. 

De verkavelingsakte werd verleden voor de 
ondergetekende notaris op 30 mei 2016, neergelegd ter 
overschrijving op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk 
en aan deze akte werden aangehecht: 

1) het verkavelingsplan, opgemaakt door Leiedal 
gedagtekend op 20 juli 2012, goedgekeurd door het College 
van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk op 18 
februari 2013; 

2) het gewijzigd verkavelingsplan, opgemaakt door 
Leiedal gedagtekend op 23 januari 2015, goedgekeurd door 
het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
Kortrijk op 26 mei 2015; 

3) het eensluidend verklaard afschrift van de 
afgeleverde verkavelingsvergunningen van 18 februari 2013 
en 26 mei 2015, dossiernummers: 1156-1235 Heu155/1; 

4) het opmetingsplan opgemaakt door de landmeter Ivan 
Wyseur te Lendelede, gedagtekend op 20 januari 2016 en 
gewijzigd op 23 mei 2016 (referentienummer plan van 
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afbakening kadaster 34016/10599); 
5) de verbintenis aangegaan door Leiedal jegens de 

Stad Kortrijk in date van 3 juni 2014 en waarvan sprake 
in de verkavelingsvergunning. 

6) het afschrift van de toelating tot verkoop 
verleend door de Stad Kortrijk in zitting van 25 januari 
2016 waarin wordt bevestigd dat voldaan werd aan de 
voorwaarden van de verkavelingsvergunning (artikel 
4.2.16. §2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).  

WIJZIGENDE VERKAVELINGSVERGUNNING. 
In de verkavelingsakte hebben de verkavelaars zich 

uitdrukkelijk het recht voorbehouden om  

verkavelingswijzigingen te vragen en zij hebben bedongen 
dat de kopers hiervoor volmacht dienen te geven aan de 
verkavelaars en hun aangestelden. 

De toekomstige kopers werd er onder meer op gewezen 
dat op sommige stroken van de  verkaveling  een 
erfdienstbaarheid van algemene doorgang zou gevestigd 
worden. 

Leiedal heeft een tweede wijzigend verkavelingsplan 
laten opmaken voor de percelen welke nog steeds tot hoger 
vermelde verkaveling behoren en waarin geen percelen 
begrepen zijn die reeds vervreemd zijn. 

Deze tweede verkavelingswijziging (mogelijk maken van 
2 bouwlagen in de uitbouw van zone D en kantoor/dienst in 
zones B1 en B2 met wijzigen van de wegenis) heeft 
betrekking op: 

- Wijzigingen aan de voorschriften, 

- Uitbreiding van de bouwzone B1, 
- opnemen van de niet doodlopende doorsteken in het 

openbaar domein, 
- aanpassen van het wegenisdossier ifv. de 

uitvoering, 
- opnemen van het gedeelte Heulebeekvallei in het 

openbaar domein, 
- het privaat gedeelte van de garageweg integreren in 

het verkavelingsplan. 
Dit werd voor vergunning neergelegd bij het 

Stadsbestuur van Kortrijk op 25 maart 2016. 
De wijziging van de verkavelingsvergunning werd 

goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen van Kortrijk op 20 juni 2016 (dossier HEU155 
dossier 1265). 

De verschijners verklaren en bevestigen dat tot op 

heden geen schorsings- noch vernietigingsbesluit 
betreffende de afgeleverde wijzigende 
verkavelingsvergunning werd betekend. 

AANHECHTING VAN STUKKEN. 
Bijgevolg hebben de verschijners ons overhandigd, 

teneinde aan onderhavige akte aangehecht te blijven: 
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1) het wijzigend verkavelingsplan opgemaakt op 4 
februari 2016: 

2) de stedenbouwkundige voorschriften februari 2016 
opgemaakt door Leiedal; 

3) het eensluidend verklaard afschrift van de 
afgeleverde wijziging van de verkavelingsvergunning met 
datum 20 juni 2016 (dossier HEU155 dossiernummer 1265). 

Deze stukken zullen aan onderhavige akte aangehecht 
blijven, na te zijn ondertekend "ne varietur" door de 
verschijners en door Ons, Notaris. 

Het plan is opgenomen in de databank van de plannen 
van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer * en werd 
sindsdien niet meer gewijzigd. 

De plannen zullen niet ter registratie noch ter 
overschrijving op het hypotheekkantoor worden aangeboden. 

De verschijners vragen toepassing van de artikelen 
26, 3 e lid 2° Wetboek Registratierechten en artikel 1 4 e 
lid Hypotheekwet. 

De verkavelingswijziging werd afgeleverd onder meer 
onder volgende voorwaarden: 

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 verschijners verklaren dat aan deze voorwaarden 
reeds voldaan werd en verwijzen hiervoor uitdrukkelijk 
naar de bijlagen gevoegd bij hogervermelde 
verkavelingsakte en meer in het bijzonder stuk 5) 
(verbintenis Leiedal van 3 juni 2014) en stuk 6) 
(toelating tot verkoop door Stad Kortrijk van 25 januari 
2016). 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN LASTEN VERBONDEN AAN DE 
VERKAVELING OPGELEGD DOOR DE PUBLIEKE OVERHEID. 

Zijn op de verkavelde gronden van toepassing: 
I) Alle geschreven teksten voorkomende zowel in de 

verkavelingsvergunning en de wijzigende 
verkavelingsvergunningen als op het goedgekeurd 
verkavelingsplan en wijzigende verkavelingsplannen. 

II) De bepalingen die voortspruiten uit de grafische 
aanduidingen op het verkavelingsplan en wijzigende  
verkavelingsplannen. 

III) De algemene voorschriften uitgevaardigd door de 
bevoegde openbare overheid in verband met stedenbouw, 
ruimtelijke ordening en bouwen, en spruitende uit de 

32/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 11 

tegenwoordige en toekomstige wetten, reglementen en 
verordeningen. 

Al de voorschriften en lasten waarvan hierboven 
sprake worden hier enkel als inlichting vermeld; het zijn 
bestuurlijke voorschriften van de overheid opgelegd 
overeenkomstig de wet aan de verkavelaars en de latere 
verkrijgers van de verkavelde gronden, welke deze 
voorschriften zullen dienen na te leven. 

Het zijn geenszins voorschriften opgelegd door de 
verkavelaars als bedongen voorwaarde ten laste van de 
latere verkrijgers der verkavelde gronden; zij kunnen 
derhalve steeds gewijzigd worden door de bevoegde 

openbare overheid zonder dat de latere verkrijgers 
hiervoor verhaal zullen kunnen uitoefenen tegen de 
verkavelaars, of tegen andere rechtsvoorgangers. 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN, BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 
OPGELEGD DOOR DE VERKAVELAARS. 
De bepalingen in de initiële verkavelingsakte van 30 

mei 2016 dienen door de individuele kopers der loten 
gerespecteerd te worden. 

De verkrijgers van gronden gelegen in deze 
verkaveling, zijn verplicht bij latere vervreemdingen van 
hun verkregen perceel of percelen, alle voorwaarden en 
lasten opgenomen in de verkavelingsakte en wijzigende 
verkavelingsakte(n) op hun eigen verantwoordelijkheid aan 
hun rechtsverkrijgers of aan de nieuwe eigenaars op te 
leggen die in deze rechten en plichten zullen 
gesubrogeerd worden.  

Het komt elke individuele eigenaar ook toe, zonder 
verlies van eigen aansprakelijkheid, om alle vermelde 
voorwaarden en lasten opgenomen in de wijzigende 
verkavelingsakte en de verkavelingsakte verleden op  30 
mei 2016 aan de houders van persoonlijke rechten op hun 
verkregen perceel of percelen op te leggen. 

VERKLARINGEN - VOLMACHT VOOR VERKAVELINGSWIJZIGINGEN. 
Zolang de verkavelaars voornoemd (of een 

rechtsopvolger die de resterende loten der verkaveling 
globaal zou verwerven), eigenaar is van één of meerdere 
loten, behouden de verkavelaars zich het recht voor 
wijzigingen aan te brengen aan de verkavelingsvergunning 
en aan de verkavelingsakte(n). Deze wijzigingen mogen 
echter geen betrekking hebben op de alsdan verkochte 
percelen. 

Alle toekomstige eigenaars machtigen van nu af aan de 

verkavelaars om in hun naam alle latere aanvullende of 
wijzigende verkavelingsvergunningen aan te vragen en 
aanvullende of wijzigende verkavelingsakten op te maken. 

De kopers dienen deze voorwaarden te aanvaarden, 
zonder verhaal tegenover de verkavelaars.  

Te dien einde geven de verkrijgers van bouwgronden 
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onherroepelijk volmacht aan de verkavelaars of hun 
eventuele indeplaatsgestelden, met het oog op eventuele 
wijzigingen aan de voormelde verkaveling of aan de 
bijzondere stedenbouwkundige voorschriften, om het 
dossier samen te stellen, de vereiste aanvragen bij de 
bevoegde overheden in te dienen en alle akten en 
documenten in verband daarmee te ondertekenen, daarin 
begrepen de wijzigende verkavelingsakten. 

Voor het geval de daadwerkelijke medewerking van de 
eigenaars voor deze handelingen toch mocht nodig blijken, 
zullen zij hiertoe, op het eerste verzoek van de 
initiatiefnemers, hun kosteloze en daadwerkelijke 

medewerking moeten verlenen, op straf van een 
schadevergoeding forfaitair geraamd op vijfduizend 
(5.000) euro. 

Het eventuele verschil bestaande tussen de 
benaderende oppervlakte en de oppervlakte welke door 
meting zal worden vastgesteld, kan niet worden aanzien 
als een wijziging van de verkaveling. 

Evenzo kan de inplanting van elektrische cabines, 
verdeelkasten of drukregelposten niet als een 
verkavelingswijziging worden aangezien. 

De eigenaars-kopers verbinden er zich toe zo nodig de 
grond eventueel nodig voor het oprichten van 
verdeelkasten en bijkomende cabines kosteloos ter 
beschikking te stellen van de betrokken maatschappijen. 
De inplanting zal vastgesteld worden in gemeen overleg. 

Zelfde volmacht zal ook kunnen gebruikt worden indien 

om welke reden ook de tussenkomst van de kopers zou 
vereist zijn voor de overdracht van gronden bestemd voor 
openbare wegenis, wandel- en fietspaden, groenzones en 
nutsvoorzieningen. 

Alle kosten van deze aanvullende en wijzigende 
verkavelingsakten zullen gedragen worden door de 
verkavelaars. Voormelde wijzigingen mogen geen nadelige 
gevolgen hebben voor de reeds verkochte percelen. 

Alle bij onderhavige akte bedongen voorwaarden en 
erfdienstbaarheden verkrijgen hun volle uitwerking vanaf 
heden. 

De verschijners verklaren en bevestigen: 
- onverminderd de algemene kennis van de geldende 

wetten en besluiten betreffende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, bijzondere kennis 
te hebben van de bepalingen die handelen over het te koop 

stellen van gronden uit een verkaveling en over de 
modaliteiten en termijnen van verval van een verleende 
verkavelingsvergunning. 

KOSTEN. De kosten, rechten en ereloon dezer zijn ten 
laste van de verkavelaar Leiedal, die zelfde kan 
terugvorderen van de onderscheiden kopers van de 

34/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 13 

bouwgrond, ook wat betreft de bouwgronden al of ten dele 
toebehorende aan Stad Kortrijk. 

WOONST. Ten uitvoer dezer werd er keus van woonst 
gedaan ter studie van de werkende notaris. 

ONTSLAG. De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk 
ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het 
overschrijven dezer. 

IDENTITEITSVERKLARING. De werkende notaris bevestigt 
en waarmerkt de identiteit en juistheid der namen, 
voornamen, plaatsen en data van geboorte van de 
ondertekenende partijen aan de hand van door de wet 
vereiste stukken. 

In voorkomend geval worden de rijksregisternummers in 
de akte vermeld met instemming van de desbetreffende 
persoon. 

RECHT OP GESCHRIFTEN. Vijftig euro ontvangen als 
recht op geschriften en betaald op aangifte door de 
ondergetekende notaris Christian Lambrecht. 

VERWIJZING NAAR VROEGERE NOTARIELE AKTEN. 
Voor zover verwezen wordt naar vroegere notariële 

akten, verklaren en bevestigen de verschijners dat deze 
vroegere akten één geheel vormen met deze akte, om samen 
als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar te 
zijn. 

SLOTVERKLARINGEN. 
Tenslotte verklaren en erkennen de verschijners: 
- dat zij voorafgaandelijk en tijdig een ontwerp van 

onderhavige akte ontvangen hebben en er kennis van hebben 

genomen; 
- dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat 

elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris 
aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een 
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige 
belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld; 

- dat de akte integraal werd voorgelezen en in het 
bijzonder de wijzigingen aangebracht aan het meegedeeld 
ontwerp; 

- dat de notaris de akte heeft toegelicht en dat zij 
geen verdere toelichting meer verlangen. 

 WAARVAN AKTE. 
Gedaan en verleden te KORTRIJK, op datum als 

hierboven vermeld. 
En na gedane integrale voorlezing hebben de 

verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, getekend met 

Ons Notaris. 
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6 2016_GR_00210 Immobiliën (2014/012) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te KORTRIJK 
- Evolis om in te lijven in het openbaar 
domein. - Goedkeuren

6 - 2016_GR_00210 - Immobiliën (2014/012) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK - Evolis om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door de intercommunale Leiedal dient naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein Evolis 
grond afgestaan te worden aan de stad Kortrijk. Deze kosteloze grondafstand gebeurt om de 
betrokken gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte kosteloze grondafstand werd onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de 
toezichthoudende overheid door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden. 
Het komt nu aan de gemeenteraad toe deze akte overdracht onroerende goederen goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de realisatie van het bedrijventerrein Deltapark, op heden Evolis 
genaamd, werd een uitvoeringsovereenkomst tussen de stad en de intercommunale Leiedal dd. 
06.12.2006 afgesloten alsook werd een eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand dd. 
14.09.2007 door de intercommunale Leiedal onderschreven.

Op het opmetingsplan dd. 02.01.2014, aangepast op 24.10.2014, zijn de over te dragen 
gronden aangeduid als lot 1, 3, 5 en 6. Meer bepaald gaat het om:

 lot 1: wegenis
03 ha 27 a 07 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 
353 B, 354 A, 369, 370 B, 348E, 371 B, 374 A, 380 A, 377 K, 372 A, 373, 389 B, 387 
B, 382 B, 383 F en 388 D;

 lot 3: zone voor fietspad, riolering en afwatering 'tracé Luipaardpad'
01 ha 09 a 11 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 
376 A, 377 K, 380 A, 382 C, 383 F, 383 C, 383 E, 383 D, 392 F;

 lot 5: zone voor fietspad
44 a 74 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 353 
B, 354 A, 355 A;

 lot 6: zone voor vrijliggende riolering en afwatering
76 a 25 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling sectie B, nrs. 383 C, 
386 E, 387 B, 388 D, 391 C, 392 F.

In navolging van de eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand werd door de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid de akte tot gratis grondafstand opgemaakt. 

Argumentatie
De akte gratis grondafstand werd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van 
niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden op 03.05.2016.

De windmolens op het bedrijventerrein Evolis en de gronden waarop deze werden gerealiseerd 
worden niet door de intercommunale Leiedal overgedragen. Deze gronden blijven eigendom van de 
intercommunale Leiedal die ze op heden in opstal aan de exploitant van de windmolens heeft 
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gegeven. Met betrekking tot de windmolens werden wel volgende erfdienstbaarheden, ten voordele 
van de gronden waarop de windmolens opgericht werden en ten laste van de gronden die door de 
stad overgenomen worden, verleend:

 een recht van doorgang over een breedte van 4 meter, een erfdienstbaarheid van 
ondergrondse leiding, het recht om permanente werkvlakken aan te leggen met recht van 
gebruik en overgang, en een erfdienstbaarheid van overdraaiende wieken.

Deze erfdienstbaarheden dienen, bij overname van de gronden, gerespecteerd te worden.

Verder wordt in de akte gratis grondafstand ook verwezen naar de overeenkomst dd. 19.07.2007 die 
door intercommunale Leiedal met de NV Electrawinds Evolis Winds (thans NV EDF LUMINUS) werd 
afgesloten waarin onder ander bedongen is dat:

 de eigenaar van de windmolens (op heden NV EDF LUMINUS) integraal verantwoordelijk 
is voor de risico's verbonden aan de exploitatie van de windturbines en voor alle schade die 
voortvloeit uit deze exploitatie,

 de eigenaar van de windmolens verplicht is om de intercommunale Leiedal en haar 
rechtsopvolgers te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake door derden ingestelde 
vorderingen die het gevolg zijn van of voortvloeien uit de verplichtingen van de eigenaar van 
de windmolens,

 de eigenaar van de windmolens voorziet op haar kosten in de passende en noodzakelijke 
verzekering(en) als bouwheer, eigenaar en exploitant van de windturbines.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met deze akte tot gratis grondafstand en de 
opname van de gronden (wegenis, een zone voor vrijliggend fietspad, riolering en afwatering) in het 
openbaar domein.

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

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

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van volgende gronden:

 wegenis
03 ha 27 a 07 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 353 
B, 354 A, 369, 370 B, 348E, 371 B, 374 A, 380 A, 377 K, 372 A, 373, 389 B, 387 B, 382 B, 383 
F en 388 D;

 zone voor fietspad, riolering en afwatering 'tracé Luipaardpad'
01 ha 09 a 11 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 376 
A, 377 K, 380 A, 382 C, 383 F, 383 C, 383 E, 383 D, 392 F;

 zone voor fietspad
44 a 74 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nrs. 353 B, 354 
A, 355 A;
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 zone voor vrijliggende riolering en afwatering
76 a 25 ca te nemen uit de percelen kadastraal gekend 3e afdeling sectie B, nrs. 383 C, 386 
E, 387 B, 388 D, 391 C, 392 F,

jegens de intercommunale Leiedal om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te 
lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de voorwaarden, opgenomen in de akte 
kosteloze grondafstand verleden op 03.05.2016, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de 
dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen
- Gemeenteraad 12-13.12.2005.pdf
- overeenkomst dd. 06.12.2006.pdf
- eenzijdige verbintenis dd. 14.09.2007.pdf
- gewijzigd inrichtsplan windturbines dd. 23.05.2008.pdf
- akte erfdienstbaarheid en opstal windturbines dd. 03.09.2008.pdf
- opmetingsplan dd. 02.01.2014 met wijziging dd. 24.10.2014.pdf
- getekende akte dd. 03.05.2016.pdf
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7 2016_GR_00211 Immobiliën (2014/009) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te KORTRIJK 
- Johanna Amerlinckstraat om in te lijven in 
het openbaar domein. - Goedkeuren

7 - 2016_GR_00211 - Immobiliën (2014/009) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK - Johanna Amerlinckstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door de VZW KLOOSTER DER ZUSTERS VERRUE  dient naar aanleiding van een 
gerealiseerde verkaveling grond afgestaan te worden aan de stad Kortrijk. Deze kosteloze 
grondafstand gebeurt om de betrokken gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte 
kosteloze grondafstand werd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-
schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid door de afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse overheid verleden. Het komt nu aan de gemeenteraad toe deze akte overdracht 
onroerende goederen goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14.04.2010 een 
verkavelingsvergunning aan mevrouw Bauwens Christine, gevolmachtigde voor de VZW 
KLOOSTER DER ZUSTERS VERRUE, voor het verkavelen van gronden, gelegen in de 
Johanna Amerlinckstraat te KORTRIJK, in 3 kavels (verkaveling VK 1089, KOR 344).

Bij het verlenen van de verkavelingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden 
die in het openbaar domein opgenomen dienen te worden, door de grondeigenaar 
kosteloos aan de stad overgedragen dienen te worden. In navolging van deze voorwaarde 
werd een eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand dd. 21.08.2010 door mevrouw 
Bauwens Christine, gevolmachtigde voor de VZW KLOOSTER DER ZUSTERS VERRUE, 
onderschreven.

Argumentatie
Op het opmetingsplan dd. 11.03.2014, opgemaakt door BVBA METIMO, zijn de over te dragen 
gronden aangeduid. Het gaat om een stuk grond met een opgemeten oppervlakte van 4 a 38 ca, 
waarop wegenis gerealiseerd werd, deel uitmakend van het huidig kadastraal perceel 1e afdeling, 
sectie E, nr. 225 P.

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

De akte kosteloze grondafstand werd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en 
van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden op 15.06.2016.

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

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

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

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van 4 a 38 ca grond met uitgevoerde wegenis, gelegen 
Johanna Amerlinckstraat te Kortrijk, gekadastreerd 1e afdeling, sectie E, nummer 225P, jegens de 
VZW KLOOSTER DER ZUSTERS VERRUE om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in 
te lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de voorwaarden, opgenomen in de akte 
kosteloze grondafstand verleden op 15.06.2016, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de 
dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen
- verkavelingsvergunning 14.04.2010.pdf
- eenzijdige verbintenis dd. 21.08.2010.pdf
- opmetingsplan dd. 11.03.2014.pdf
- akte kosteloze grondafstand dd. 15.06.2016.pdf
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8 2016_GR_00212 Immobiliën (2009/002) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te MARKE - 
Van Belleghemdreef om in te lijven in het 
openbaar domein. - Goedkeuren

8 - 2016_GR_00212 - Immobiliën (2009/002) - Kosteloze overname van gronden gelegen te MARKE - Van Belleghemdreef om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD dient een gedeelte 
wegenis afgestaan te worden aan de stad Kortrijk. Deze kosteloze grondafstand gebeurt om de 
betrokken gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte kosteloze grondafstand werd onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de 
toezichthoudende overheid door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden. 
Het komt nu aan de gemeenteraad toe deze akte overdracht onroerende goederen goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de realisatie van een bouwproject in de Van Bellegehemdreef te 8510 
KORTRIJK-MARKE werd door de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA EIGEN 
HAARD IS GOUD WAARD aan de stad gevraagd om een initieel privaat 
gemeenschappelijke dienstweg in het openbaar domein op te nemen. De sociale 
huisvestingsmaatschappij CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD kon immers slechts 
volledige subsidiëring voor de aanleg van deze weg verkrijgen indien deze kosteloos naar het 
openbaar domein overgedragen wordt.

Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 10.02.2010 in met de 
overname van de initieel privaat gemeenschappelijke dienstweg naar het openbaar domein.

Argumentatie
Op het opmetingsplan dd. 18.02.2014, zijn de over te dragen gronden aangeduid. Het betreft de 
overname van 2 a 41 ca te nemen uit een perceel kadastraal gekend 6e afdeling, sectie A, nr. 139 V 
29.

De akte gratis grondafstand werd door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid opgemaakt.

De akte gratis grondafstand werd, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van 
niet-schorsing en/of vernietiging door de toezichthoudende overheid, door de dienst 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid verleden op 08.12.2015.

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

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.
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Besluit
Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van grond, met bijhorende infrastructuur, met een 
oppervlakte van 2 a 41 ca te nemen uit een perceel kadastraal gekend 6e afdeling, sectie A, nr. 139 V 
29, jegens de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA EIGEN HAARD IS GOUD WAARD, meer bepaald 
om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de voorwaarden, 
opgenomen in de akte kosteloze grondafstand verleden op 08.12.2015, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de 
toezichthoudende overheid, door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, met tekst 
zoals in bijlage.

Bijlagen
- opmetingsplan.pdf
- akte dd. 08.12.2015.pdf
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Rudolf Scherpereel

Evenementen en Verenigingen
9 2016_GR_00224 vzw ontmoetingscentra Kortrijk - wijzigen 

afsprakennota - Goedkeuren
9 - 2016_GR_00224 - vzw ontmoetingscentra Kortrijk - wijzigen afsprakennota - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd in het voorjaar 2015 een dialoog 
op gang getrokken binnen de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk omtrent de correcte en evenwichtige 
spreiding van financiële kosten en baten van de werking van de ontmoetingscentra, rekening houdend 
met de financiële context van de stad en van de vzw. Deze opdracht kadert binnen de algemene 
rationaliseringsoefening van de stad met het oog op een lange termijn financiële gezondheid.

Een dialoog met de vele belanghebbenden werd in verschillende stappen gevoerd.

Uiteindelijk werden een aantal voorstellen geformaliseerd in een aangepaste afsprakennota op 
voorstel van de directie bedrijfsvoering. Deze aangepaste afsprakennota werd besproken en 
goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 23 februari 2016 en in de Algemene Vergadering van 26 
april 2016. De vzw Ontmoetingscentra Kortrijk realiseert hierbij een structurele jaarlijkse besparing 
van € 32.600 voor de Stad:

 jaarcontracten sabam: € 6190
 toelage kleine buurthuizen: € 7100
 raming overname drukwerk: € 10092,1
 frankeerkosten: € 9218

Beschrijving
Aanleiding en context
In opdracht van het college van burgemeester en schepenen werd in het voorjaar 2015 een 
dialoog op gang getrokken binnen de vzw Ontmoetingscentra omtrent de correcte en 
evenwichtige spreiding van financiële kosten en baten van de werking van de 
ontmoetingscentra, rekening houdend met de financiële context van de stad en van de vzw. 
Deze opdracht kadert binnen de algemene rationaliseringsoefening van de stad met het oog op 
een lange termijn financiële gezondheid.

Rekening houdend met de vele belanghebbenden, werd deze dialoog in verschillende stappen 
gevoerd:

 24 juni 2015, voorzittersoverleg: Tijdens een bijeenkomst in aanwezigheid van de 
voorzitters van de acht ontmoetingscentra en de directeur van Mens wordt de situatie 
geschetst en verwachtingen geduid.

 21 september 2015, voorzittersoverleg: De voorzitters van de acht ontmoetingscentra 
komen opnieuw samen om de verschillende mogelijkheden tot besparing te bespreken 
en te kijken wat de implicaties zijn op de werking van de ontmoetingscentra in de 
toekomst.

 29 september 2015, Raad van bestuur: Er wordt verslag gedaan aan de Raad van 
Bestuur.
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 Tussen 29 september en 13 oktober wordt de vraag tot besparing en de concrete 
mogelijkheden om deze besparing effectief te realiseren, besproken in de 
beheerscomités.

Argumentatie
Uit de besprekingen in de beheerscomités blijkt dat de overname van de werkingskosten van de stad 
door de vzw ontmoetingscentra tot de mogelijkheden behoort, mits:

 er geen lasten worden doorgeschoven naar de gebruikers en verenigingen.
 OC Sint-Paulus trad in de loop van 2015 tot de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Er wordt 

afgesproken dat de stad de ondersteuning van de werking van Sint-Paulus nog drie jaar voor 
haar rekening neemt voor een bedrag van € 4000, waarbij deze steun elk jaar met 1/3 van 
het bedrag vermindert.

 Het onderzoeken of er tot een algemene regel kan gekomen worden om bedrijfsfeesten 
beperkt toe te laten.

De Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van de vzw Ontmoetinscentra Kortrijk stellen concreet 
volgende ingrepen voor:

 De jaarlijkse auteursrechten afgesloten met sabam voor de infrastructuren van de 
ontmoetingscentra worden vanaf 2016 betaald door de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk.

 De toelage aan de kleine ontmoetingscentra ter ondersteuning van hun werking wordt 
overgenomen door de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk. Uitzondering vormt OC Sint-Paulus die 
gezien de recente overdracht nog een toelage krijgt van € 4000 van de stad voor de duur van 
drie jaar. Elk jaar vermindert deze toelage met 1/3 van het bedrag.

 De frankeerkosten voor verzendingen en drukkosten worden doorgekerend aan vzw 
Ontmoetingscentra Kortrijk.

Deze voorstellen werden geformaliseerd in een aangepaste afsprakennota op voorstel van de directie 
bedrijfsvoering. Deze aangepaste afsprakennota werd besproken en goedgekeurd in de Raad van 
Bestuur van 23 februari 2016 en in de Algemene Vergadering van 26 april 2016.

De vzw Ontmoetingscentra realiseert hierbij een structurele jaarlijkse besparing van € 32.600 voor de 
Stad:

 jaarcontracten sabam: € 6190
 toelage kleine ontmoetingscentra: € 7100
 raming voor overname drukwerk: € 10092,1
 frankeerkosten: € 9218

De besparing gaat in vanaf 1 januari 2016 wat betreft sabam en toelage kleine ontmoetingscentra. De 
besparing door overname drukwerk en frankeerkosten wodt gerealiseerd vanaf 1 september 2016.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De vzw Ontmoetingscentra Kortrijk realiseert een structurele jaarlijkse besparing van € 32.600 voor de 
stad. De besparing bestaat uit volgende onderdelen:
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 jaarcontracten sabam: sleutel 0705-00/6131005, besparing van € 6190
 toelage kleine ontmoetingscentra: sleutel 0705-00/6493000, besparing van € 7100
 raming voor overname drukwerk: € 10092.1
 raming voor overname frankeerkosten: € 9218

De besparing gaat in vanaf 1 januari 2016 wat betreft sabam en toelage kleine ontmoetingscentra. De 
besparing overname drukwerk en frankeerkosten wordt gerealiseerd vanaf 1 september 2016.

Advies
Petra Verhenne
Gunstig advies

Financiën algemeen
Geen advies ontvangen

Juridische dienst
Geen advies ontvangen

Besluit
Punt 1
De aanpassingen aan de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk 
goed te keuren, waarvan een gecoördineerde versie is opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- afsprakennotaVZWSTAD2016-aug.pdf
- Verslag RVB 23-02-16.docx
- Verslag AV 26-04-16.docx
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder
10 2016_GR_00216 Algemeen retributiereglement 2016 - 

Wijzigingen met onmiddellijke ingang - 
Goedkeuren

10 - 2016_GR_00216 - Algemeen retributiereglement 2016 - Wijzigingen met onmiddellijke ingang - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Het algemeen retibutiereglement 2016, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14/12/2015, moet 
aangepast worden als gevolg van de gewijzigde zienswijze van de BTW-administratie:

1. Punt 2.1. "Afhalen van afvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen"

2. Punt 12.1. "Retributies gebruik infrastructuur JC Tranzit"

Beschrijving
Aanleiding en context
Onder druk van Europa heeft de F.O.D. Financiën haar zienswijze met betrekking tot de 
BTW-belastingplicht van de overheden aangepast.

Deze aanpassing wordt uiteengezet in de circulaire AAFisc Nr. 42/2015 (nr. E.T.125.567) dd. 
10/12/2015, de beslissing B.T.W. nr E.T. 128.015 dd. 12/02/2016 en de beslissing B.T.W. nr 
E.T. 129.914 dd. 27/04/2016.

In essentie komt de wijziging er op neer dat overheden BTW-belastingplichtig worden bij 
activiteiten van niet geringe omvang (> 25000€) en mogelijkse concurrentieverstoring.

Argumentatie
Na analyse van de diverse activiteiten van de stad Kortrijk en na overleg met de fiscale administratie, 
blijken door de nieuwe zienswijze volgende activiteiten van de stad Kortrijk bijkomend aan de BTW 
onderworpen te zijn:

- afhalen bedrijfsafvalstoffen
- verkoop van drank (JC Tranzit)
- doorfacturatie van loonkost aan externe partners

Dit betekent meteen ook dat de door de stad aan haar leveranciers betaalde BTW voor die activiteiten 
terugvorderbaar wordt.

Omdat het ophalen van bedrijfsafval en de verkoop van drank in het retributiereglement opgenomen 
zijn, dient dit reglement dan ook aangepast te worden:

* In het algemeen retributiereglement wordt de vermelding opgenomen dat alle bedragen exclusief 
BTW zijn, behoudens anders vermeld.

* Punt 2.1. Afhalen van afvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen:

Hier wordt voorgesteld de huidige tarieven voor het afhalen van bedrijfsafval d.m.v. containers, 
plastiekbakken en bedrijfsafvalzakken te behouden en er de BTW bovenop bij te rekenen.
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Door de BTW-belastingplichtige klanten (grote meerderheid) wordt de aangerekende BTW 
teruggevorderd en vormt derhalve geen kostprijselement. Enkel voor de niet-BTW-belastingplichtigen 
verhoogt de bijkomende BTW de kostprijs (bvb. bepaalde vrije beroepen uit de medische sector).

De titel van punt 2.1. wordt eveneens aangepast omwille van de duidelijkheid naar de BTW-
administratie toe. Dit wordt 'Afhalen van bedrijfsafvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke 
afvalstoffen' en punt D onder 2.1. wordt 'Voor het leveren van bedrijfsafvalzakken voor gelijkgesteld 
afval'.

* Punt 12.1.C. Retributies gebruik infrastructuur JC Tranzit - Drankprijzen:

Voor de drankenverkoop wordt voorgesteld om de prijs voor de verbruiker niet te verhogen.
Bijgevolg worden deze tarieven in dit voorstel verlaagd, zodat ze na toevoeging van de BTW 
uiteindelijk op hetzelfde niveau komen als voor de wijziging.

De financiële weerslag hiervan voor de stad zal minimaal zijn omdat, daar waar we de ontvangen 
BTW moeten afdragen, we daarentegen de aan de leveranciers betaalde BTW kunnen terugvorderen.

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

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

Besluit
Punt 1
Het punt "2.1. Afhalen van afvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen" van het 
algemeen retributiereglement 2016, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 
2015, als volgt te wijzigen:

 

2.1. Afhalen van bedrijfsafvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen 

Voor het afhalen van bedrijfsafvalstoffen gelijkgesteld met huishoudelijke afvalstoffen, wordt de 
vergoeding als volgt vastgesteld :

 A) Afhalen containers (1,1 m³) : per ophaling :

- per container                                                                                                  30,00 EUR 

- voor elk der bijgeplaatste plastiekbakken                                                      15,00 EUR

 

B) Afhalen plastiekbakken (240 l) :per ophaling :

- per plastiekbak                                                                                              15,00 EUR

  

C) Afhalen van papier en karton voor bedrijven: per jaar
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- om de veertien dagen                                                                                 200,00 EUR

- aansluiting na 31/03                                                                                    150,00 EUR

- aansluiting na 30/06                                                                                    100,00 EUR

- aansluiting na 30/09                                                                                     50,00 EUR

  

D) Voor het leveren van bedrijfsafvalzakken voor het gelijkgesteld afval zal 

per pak van 20 stuks een retributie gevraagd worden van :                                  40,00 EUR

 

E) Voor bijkomende afhaling buiten de normale ophaalronde wordt 

bovenop de retributie een bijkomende retributie aangerekend van :                     25,00 EUR

 

F) Voor schrapping door wanbetaling zal een retributie gevraagd worden van :  12,50 EUR

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Punt 2
Het punt "12.1.C. Retributies gebruik infrastructuur JC Tranzit - Drankprijzen" van het algemeen 
retributiereglement 2016, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015, als volgt 
te wijzigen:

 

12.1. Retributies gebruik infrastructuur JC Tranzit 

C. Drankprijzen

 

Prijzen voor doorverkoop

 

Bockor fles  0,50 EUR 
Bockor 50L  103,94 EUR 
Bockor 30L  61,88 EUR
Kriek fles  0,96 EUR
Plat water 1L  0,45 EUR
Spuitwater 
1L  0,45 EUR

Cola 1L  1,91 EUR
Cola light 1L  1,91 EUR
Limonade 1L  1,15 EUR
Ice Tea 1L  2,49 EUR
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Dranken die extra besteld worden uit de catalogus van de leverancier en bedoeld zijn voor 
doorverkoop worden aan inkoopprijs (btw excl)+ 45% (niet-alcoholische dranken) en aan inkoopprijs 
(btw excl) + 55% (alcoholische dranken) aangeboden.

Dranken die niet in het aanbod van het jeugdcentrum zitten kunnen binnengebracht worden mits 
voorafgaande melding en betaling van een schenkrecht van 15 EUR per dranksoort. Inbreuken hierop 
worden aangerekend aan 100 EUR per dranksoort.

Prijzen voor eigen barverkoop

 

Bockor fles  0,99 EUR
Kriek fles  0,99 EUR
Plat water  0,83 EUR
Spuitwater  0,83 EUR
Cola  0,83 EUR
Cola light  0,83 EUR
Fanta  0,83 EUR
Ice Tea  0,83 EUR

De tarieven zijn exclusief BTW.

Punt 3
Bij artikel 2 van het algemeen retributiereglement 2016, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 14 december 2015, het volgende extra te vermelden:

"Alle tarieven zijn exclusief BTW, behoudens specifiek anders vermeld in het algemeen 
retributiereglement."

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

Bijlagen
- circulaire 42-2015 nr E.T. 125.567.pdf
- E.T.128.015 - FAQ-lijst - Ontwerp van publicatie - artikel 6 - versie NL (1).pdf
- ET.129.914-27-april-2016-Aanvulling-FAQ-lijst-artikel-6-versie-NL (1).pdf

11 2016_GR_00217 Meerjarenplanning 2014 - 2019  - Zevende 
aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 
2019 - Vaststellen

11 - 2016_GR_00217 - Meerjarenplanning 2014 - 2019  - Zevende aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte



90/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beknopte samenvatting
Deze meerjarenplanaanpassing is tot stand gekomen op basis van templates strategisch 
meerjarenplan 6.  Inhoudelijk zijn er geen echte wijzigingen aan het meerjarenplan.  De strategische 
nota diende echter ook technisch te worden bijgestuurd omdat bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstellingen, werden aangepast.  Het komt de gemeenteraad toe om de zevende aanpassing aan 
het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de zevende aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 
2014 - 2019 vast te stellen.

Argumentatie
 

Inhoudelijk zijn er geen echte wijzigingen aan het meerjarenplan. De strategische nota diende echter ook 
technisch te worden bijgestuurd omdat bepaalde kredieten, gelinkt aan doelstellingen, werden aangepast. 

De financiële parameters werden gedefinieerd teneinde tot een transparante meerjarenplanning te komen. 
Hierbij werden uiteraard de evenwichten op lange termijn nagestreefd. Daarenboven werd het resultaat van 
rekening 2015 ingebracht, hetwelk eveneens een positief effect had op die evenwichten.     

Parameters :

Exploitatie :

Uitgaven :

 •       Goederen en diensten : +1%
 •       Overige kosten : + 1%
 •       Imog : + 1% op werkings- en bestuurskosten + milieuheffingen en +2% op statutaire 

werkingskosten
 •       Toelagen OCMW, PZ Vlas en Fluvia cf. de bestaande afspraken
 •       Overige dotaties : 0% groeivoet
 •       Schuld : nieuwe opnames aan 2,5% op 15 j gem.

Ontvangsten :

 •       Prestaties : + 1%
 •       Gemeentefonds : + 2,3%
 •       Stedenfonds : + 3,5%
 •       Opcentiemen OV : + 3,5%
 •       APB : simulaties taks-shift => absolute cijfers : 24.5/23.4/23.2/23.1 MIO
 •       Overige belastingen : + 0%
 •       Overige subsidies : + 0%

Andere :

 •       Resultaat op kasbasis van +/- 10 MIO/jaar
 •       AFM van +/- 1 MIO eind 2019
 •       Behoud van het Zilverfonds met oog op aangroei
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Investeringen

De investeringen werden grondig geanalyseerd, benoemd en herbekeken o.m. ifv het transactiemoment. In 
totaliteit bedraagt het investeringsbudget in de aangepaste meerjarenplanning netto ongeveer 106 MIO EUR. 

 

Evenwicht in de M2 :

Na een grondige oefening - zowel op exploitatie als investeringen - komen we tot een resultaat op kasbasis van 
29 MIO in 2016 (o.a. te verklaren door inbreng rekening + reeds uitgevoerde leningopnames in 2016) en van +/- 
10 MIO/jaar vanaf 2017, zoals werd nagestreefd.

 

De autofinancieringsmarge is positief en bedraagt 766 K in 2019. Na een éénmalige negatieve AFM in 2017, is 
er een structureel herstel van het evenwicht merkbaar. In vergelijking tot  SMJP 6 is dit een sterke verbetering 
van het structureel evenwicht, dat toen negatief was in de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018.

 
Op 22 augustus 2016 werd positief advies verleend door het Managementteam.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 10 juli 2015 met kenmerk BB 2015/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen- 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De zevende aanpassing aan het meerjarenplan vast te stellen zoals de staat van het financieel 
evenwicht (M2) in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2019 van 10.959.090,41€
 Een autofinancieringsmarge in 2019 van 766.242,00€

 

Punt 2
De zevende aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2019 met bijlagen over te brengen aan de 
hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
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- omzendbrief BB 2015_2.pdf
- Binder2 incl pagnr.pdf
- 20160822 notulen MAT (002).pdf

12 2016_GR_00218 Budget 2016    - Eerste wijziging aan het 
budget 2016 - Vaststellen

12 - 2016_GR_00218 - Budget 2016    - Eerste wijziging aan het budget 2016 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting
Deze budgetwijziging is tot stand gekomen op basis van templates strategisch meerjarenplan 6. Het 
budget werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd. Het komt de 
gemeenteraad toe om het budget 2016 - eerste wijziging vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de eerste wijziging aan het budget 2016 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig :

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota. Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstellingen, verschoven of verhoogd, waardoor een technische aanpassing zich opdringt.

Financieel:

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd. 
Zowel ontvangsten als uitgaven, met uiteraard de nodige aandacht voor personeelsbudgetten, werden 
tegen het licht gehouden teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de stadsfinanciën. Ook het 
rekeningresultaat 2015 werd ingebracht.

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 2.8 MIO EUR. De uitgaven stijgen met 1 MIO EUR ; 
de ontvangsten stijgen sterker door met 3.8 MIO EUR. Voornaamste redenen zijn hier :

Uitgaven :

Parko                                                                                                              + 2.1 MIO (in en 
uit)

Onderwijzend personeel                                                                                    + 261 K (in en uit)

Leningen tlv bestuur                                                                                             719 K

Goederen en diensten                                                                                        - 1 MIO

Ontvangsten :

Parko                                                                                                              + 2.1 MIO (in en 
uit)                 

Onderwijzend personeel                                                                                    + 261 K (in en uit)
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Reclamedrukwerk                                                                                              + 400 K

Leegstand                                                                                                         + 275 K

Recuperatie personeelskosten                                                                             + 630 K

Daarnaast gebeurde een technische rechtzetting en verschuiving tussen fiscale ontvangsten en 
retributies die op foutieve budgetsleutels waren geplaatst.

2. Investeringsbudget

De investeringsuitgaven blijven ongeveer op hetzelfde niveau (35 MIO). De ontvangsten dalen licht 
met 500 K.

Er gebeurde een volledige analyse van het investeringsbudget en een aantal budgetten werden 
aangepast en voorzien waar nodig. Bovendien werd het transactiemoment van de investeringen 
gecorrigeerd volgens de realistische voortgang van de projecten.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis wordt positiever en bedraagt nu 29 MIO ipv 5 MIO in het initieel budget. Dit 
is o.a. het gevolg van het inbrengen van het rekeningresultaat van 2015 en de gemaakte oefeningen. 
De autofinancieringsmarge wordt bijgevolg ook positiever en bedraagt in 2016 nu 1.4 MIO EUR (waar 
ze initieel – 2 MIO bedroeg). De leningopname werd verlaagd met meer dan 21 MIO EUR.

Op 22 augusuts 2016 werd positief advies verleend door het Managementteam.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 10 juli 2015 met kenmerk BB 2015/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen- 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De eerste wijziging aan het budget 2016 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2016 van 29.033.597,99€
 Een autofinancieringsmarge in 2016 van 1.421.662,00€

Punt 2
De eerste wijziging aan het budget 2016 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen 
de 20 dagen.

Bijlagen
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- 20160822 notulen MAT (002).pdf
- Binder2 bw incl pagnr.pdf
- omzendbrief BB 2015_2.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein
13 2016_GR_00225 Stedenbouwkundig ontwerp 2016-2018 - 

Opmaak stedenbouwkundige plannen en 
studies door Leiedal in het kader van de 
exclusieve dienstverlening - Afsprakennota 
2016-52 - Goedkeuren

13 - 2016_GR_00225 - Stedenbouwkundig ontwerp 2016-2018 - Opmaak stedenbouwkundige plannen en studies door Leiedal in het kader van de exclusieve dienstverlening - Afsprakennota 2016-52 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting
In het kader van de exclusieve dienstverlening met Leiedal wordt een nieuwe workshopreeks 
opgestart. In de workshops worden verschillende stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt voor 
verschillende sites die (her)ontwikkeld worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de exclusieve dienstverlening kan de stad beroep doen op Leiedal voor het 
opmaken van stedenbouwkundige plannen en studies. Voor deze opdracht wordt een 
afsprakennota opgemaakt waarin de afspraken tussen de stad en Leiedal worden verfijnd. 
Voor de periode september 2016 tot februari 2018 is de afsprakennota 2016-52 opgemaakt. 
De goedkeuring daarvan maakt het mogelijk om de (deel)studies op te starten. 

Argumentatie
De sites die aan bod kunnen komen in de workshopreeks liggen nog niet vast en worden later bepaald 
door de stad. Het gaat telkens om sites van een strategisch belang voor de stad waarin veranderingen 
verwacht of gepland zijn. De opdracht kan onder meer betrekking hebben op de volgende sites:

 Site MEWAF en omgeving (bouwblok Brugsesteenweg - Iepersestraat - Izegemsestraat - 
Watermolenstraat);

 Site Howest en omgeving (Graaf karel de Goedelaan - Markesteenweg - Sint-Martens-
Latemlaan en relatie met Leie en Kortrijk Weide);

 Opstart van studies m.b.t. Kanaal Bossuit-Kortrijk tussen monding in Leie en grens met 
Harelbeke (Parallel traject met WenZ);

 Kromme Olm (bouwblok Vlasmolenstraat – Vier Linden – Kromme Olm);
 Site Van Marcke (bouwblok Weggevoerdenlaan - Felix de Bethunelaan - Pottelberg - Engelse 

Wandeling);
 Site Heule Demeestere (bouwblok Kortrijksestraat - Warande - Zeger van Heulestraat);
 ...

Dit is een indicatieve en niet-limitatieve lijst met mogelijke opdrachten. Wel staat al vast dat de eerste 
opdracht die wordt opgestart de MEWAF-site is.
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De opdracht loopt van september 2016 tot februari 2018. In die periode kunnen de verschillende 
deelopdrachten worden opgestart. Het team Planning en Openbaar Domein coördineert de 
opdrachten. Andere teams binnen de stad en externe experten en stakeholders kunnen bij de 
verschillende deelstudies worden betrokken. 

Juridische grond
De afsprakennota past in het kader van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen Leiedal en 
de stad Kortrijk voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen studies.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Verwachte spreiding van de uitgaven: 1/3e 2017Q1, 1/3e 2017Q3 en 1/3e 2018Q1.

Besluit
Punt 1
goedkeuring te verlenen aan de afsprakenota Leiedal 2016-52 Kortrijk voor het opmaken van
stedenbouwkundige plannen en studies in de periode september 2016 tot februari 2018, zoals 
opgenomen in bijlage. Hiertoe
wordt een bedrag voorzien van 96.593,80 euro (indexeerbaar).

Bijlagen
- Afsprakennota 2016-52 Kortrijk
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2 Feitelijke gegevens 

Naam gemeente:  stad Kortrijk 

Naam studie:  stedenbouwkundige plannen en studies (september 2016 – februari 2018) 

 

Onderstaande afsprakennota past in het kader van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen 

de Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen 

en studies. Dit houdt terzake in dat: 

 geen BTW verschuldigd is op de uurraming; 

 de uurraming is het maximaal bedrag dat aan de stad zal worden aangerekend voor de in luik 3 

beschreven deelopdrachten. 

3 Omschrijving van de opdracht 

De ontwerper staat in voor de opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies voor 

verschillende strategische sites in de stad Kortrijk vanaf september 2016 tot eind februari 2018.   
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Hierbij worden volgende elementen behandeld:  

 Uitwerken en verfijnen van globale ruimtelijke concepten i.f.v. het opstarten van ruimere 

masterplannen en gebiedsvisies 

 Uitwerking van diverse ruimtelijke zones en deelprojecten op detailniveau in 

stedenbouwkundige ontwerpen en inrichtingsstudies  

 Begeleiding van ontwerpvoorstellen van derden.  

 

Binnen deze opdracht zullen diverse deelgebieden, sites en ruimtelijke zones onderzocht en 

uitgewerkt worden. Dit kan ondermeer betrekking hebben op volgende deelgebieden en sites: 

 Site MEWAF en omgeving (bouwblok Brugsesteenweg – Iepersestraat – Izegemsestraat – 

Watermolenstraat) 

 Site Howest en omgeving (Graaf Karel de Goedelaan – Marksesteenweg – Sint-Martens-

Latemlaan  en relatie met Leie en Kortrijk-Weide)   

 Opstart van studies m.b.t. Kanaal Bossuit-Kortrijk tussen monding in Leie en grens met 

Harelbeke (Parallel traject met WenZ) 

 Kromme Olm (bouwblok Vlasmolenstraat – Vier Linden – Kromme Olm)  

 Site Van Marcke Weggevoerdenlaan – Pottelberg  

 Site Heule Demeestere (bouwblok Kortrijksestraat – Warande – Zeger Van Heulestraat) 

 … 

 

Dit is een indicatieve en niet-limitatieve lijst met mogelijke opdrachten.  

4 Uitvoeringstermijnen 

De opdracht loopt vanaf september 2016 tot eind februari 2018.  Om de flexibiliteit in het 

werkproces mogelijk te houden wordt op heden geen limitatieve lijst opgenomen met de concrete 

opdrachten. Daarom worden de omschrijving, de methodiek, de te leveren prestaties en de 

uitvoeringstermijnen per deelopdracht afzonderlijk bepaald in een onderling overleg tussen Leiedal 

en de stad Kortrijk.  

 

Leiedal verbindt zich ertoe de opdracht binnen de vooropgestelde termijnen af te leveren of zoals 

bepaald in onderling overleg met de opdrachtgevende stad. Indien er vertraging optreedt omwille 

van factoren buiten de wil van Leiedal, zullen deze door Leiedal schriftelijk worden medegedeeld aan 

de stad. In desbetreffend geval kan in onderling overleg een verlenging van de termijnen worden 

afgesproken. 

5 Op te leveren documenten en kaartmateriaal 

Alle documenten worden in twee exemplaren aan de stad geleverd. 

Indien gewenst kunnen ook bijkomende exemplaren worden voorzien tegen kostende prijs. 

 

De studies en plannen worden door de intercommunale Leiedal volledig digitaal opgemaakt. De 

softwareprogramma’s die zullen worden gebruikt zijn naast Windows-Office ook Adobe 

Indesign/Photoshop/Illustrator, AutoCAD en ArcGIS. Op eenvoudig verzoek door de stad worden de 

documenten ook in PDF-formaat en/of GIS-formaat geleverd. 
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6 Kostprijs 

6.1 Raming kostprijs opmaak inrichtingsstudie 

Eenheidstarieven 

Het eenheidstarief dat wordt aangerekend is afhankelijk van de aard van het werk. De tarieven, 

geldend tot 31.12.2016, werden door de Raad van Bestuur van Leiedal in de vergadering van 

28.09.2007 als volgt vastgesteld (incluis aanpassing gezondheidsindex van januari 2013):  

 - projectleider  97,63 euro  

 - ontwerper   81,57 euro 

 - tekenaar   58,31 euro 

 - secretariaat   40,77 euro 

 

Tijdens de uitvoering van een bepaalde deelopdracht (deelfase) zullen deze tarieven enkel worden 

aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Voor de deelopdrachten (deelfases) die 

eventueel pas na 31.12.2016 worden uitgevoerd, gelden de tarieven die bij beslissing van de Raad 

van Bestuur van de Intercommunale Leiedal zullen worden vastgesteld, uitgaande van het principe 

van de kostendelende vereniging. 

 

Opmerking: In het kader van een workshop worden vaak werkdagen van meer dan 8 uren 

gepresteerd. In onderling overleg wordt afgesproken dat bij de kostennota’s maximaal 8 werkuren 

per werkdag effectief zullen worden aangerekend.  

 

Kostenraming 

De raming van de kostprijs bedraagt maximaal €96.593,80.   

De maximum raming van de opdracht wordt indicatief als volgt opgebouwd:  

 

Werkprestaties tarief   Ereloon Totaal 

Projectleider 180 uren 97,63 € per uur 17.573,40 € 

96.593,80 € 
Ontwerper 720 uren 81,57 € per uur 58.730,40 € 

Tekenaar 320 uren 58,31 € per uur 18.659,20 € 

Secretariaat 40 uren 40,77 € per uur 1.630,80 € 

 

Prestaties externe ontwerper(s) aangesteld door Leiedal 

Binnen specifieke deelopdrachten biedt Leiedal de mogelijkheid om beroep te doen op bijkomende 

externe ondersteuning, mits wederzijds akkoord tussen Leiedal en de stad Kortrijk. Een beroep doen 

op externe experten is enkel mogelijk binnen de maximale kostenraming van €96.593,80 en onder 

voorwaarde dat de aan te rekenen prestaties van externe ontwerper(s) maximaal 50% van deze 

totale kostenraming bedraagt. Leiedal zal een pool van externe experten aanleggen die op vraag 

van de stad Kortrijk kunnen ingeschakeld worden in het werkproces. Voor deze externe 

ontwerper(s) moeten B.T.W. en eventuele onkosten worden aangerekend. Om de flexibiliteit in het 

werkproces mogelijk te houden worden ook voor de externe ontwerper(s) de omschrijving, de 

methodiek, de te leveren prestaties en de uitvoeringstermijnen per deelopdracht  afzonderlijk 

bepaald in een onderling overleg tussen Leiedal en de stad Kortrijk. 

 

Bijkomende prestaties te leveren door Leiedal 
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Voor alle bijkomende prestaties, die niet vermeld zijn in luik 3 ‘Omschrijving van de opdracht’ én 

voor andere bijkomende prestaties, die te leveren zijn door Leiedal, wordt het ereloon aangerekend 

op basis van uurloon. Bijkomende prestaties kunnen enkel gebeuren na afroep door het College van 

Burgemeester en Schepenen. De timing voor deze bijkomende prestaties zullen bepaald worden in 

onderling overleg met de stad. 

6.2 Kostprijs bijkomende exemplaren 

Eventuele bijkomende exemplaren worden aangerekend volgens volgend tarief: 

 - kaarten gekleurd of z/w A0 27,00 euro per blad formaat A0  

 - kaarten gekleurd A3 1,20 euro per blad formaat A3 

 - kaarten gekleurd A4 0,60 euro per blad formaat A4 

 - kaarten/teksten z/w A3 0,075 euro per blad formaat A3 

 - kaarten/teksten z/w A4 0,0375 euro per blad formaat A4 

 - inbundelen met metalen ringen  0,85 euro per bundel 

Indien voor het opmaken van bijkomende exemplaren beroep wordt gedaan op derden zal de 

factuurkost worden doorgerekend. 

6.3 Betalingsmodaliteiten 

De kostennota’s zullen per kwartaal worden opgemaakt in functie van de geleverde prestaties. De 

kostennota’s zullen worden vergezeld van een gedetailleerde uurregistratie. 

Het College van Burgemeester en Schepenen beschikt over een betalingstermijn van 2 maand, te 

rekenen vanaf de opvraging. Bij het overschrijden van die termijn kan door de intercommunale 

Leiedal een nalatigheidintrest worden aangerekend, gelijk aan de wettelijke intrestvoet. 

6.4 Sanctie 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door Leiedal een zware fout wordt begaan, kan het 

College van Burgemeester en Schepenen de sanctiemaatregel inroepen die omschreven is in het 

artikel 4§2 (h) van de statuten van Leiedal. 

6.5 Vervalregeling 

Wanneer de procedure van de opdracht onderbroken wordt omwille van factoren buiten de wil van 

Leiedal en slechts na één jaar of langer hernomen wordt, dient een nieuwe afsprakennota te worden 

opgemaakt. Ook indien de opdracht na één jaar van de goedkeuring van de afsprakennota nog niet 

wordt opgestart omwille van factoren buiten de wil van Leiedal, dient een nieuwe afsprakennota te 

worden opgemaakt.    
 

Opgemaakt door de intercommunale Leiedal 

Kortrijk, 22 augustus 2016 

 

 

Filip Vanhaverbeke 

Algemeen directeur 
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Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein
14 2016_GR_00226 B.O.D. Onderhoud groenzones  - onderhoud 

groenzones in woongebieden 2017 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

14 - 2016_GR_00226 - B.O.D. Onderhoud groenzones  - onderhoud groenzones in woongebieden 2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Els Clarysse

Beknopte samenvatting
Wij leggen het dossier "Onderhoud groenzones in woongebieden 2017 - bestek B.O.D. Onderhoud 
groenzones in woongebieden 2017 nr. 2016/1141" ter goedkeuring voor. De kostprijs van deze 
werken ramen wij op een totaalbedrag van € 259.187,45 (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.  Dze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op het 
decreet van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebuik van 
bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college 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).

We verwijzen hierbij naar punt 2 van het 'Plan nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en 
vergroent - Kortrijk Klimaatstad.  Pagina 16 maakt melding van meer aandacht voor groen in 
wijken van het centrum en van de deelgemeenten.

De gesubsidieerde ploeg WEB+ die instond voor het onderhoud van groen, onkruid wieden, 
enz. werd stopgezet.

 

Argumentatie
Om ondanks, het wegvallen van de WEB+ ploeg en 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 in de woonwijken.
De taakopdracht bestaat uit het onkruid manueel verwijderen, scheren van hagen en 
beplantingsmassieven en het net en proper houden van groenzones in woongebieden. 

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale 
tewerkstelling en dit voor 2430 uren.

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Onderhoud groenzones in woongebieden 2017 ter goedkeuring 
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 259. 187,45 (incl. BTW). Op artikel 2017 / IE GEEN / 
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actie GBB-CBS / item 0680-00 / 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.

 

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/0680 00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 259.187,45 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. Onderhoud groenzones in 
woongebieden 2017 - 2016/1141.

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

Bijlagen
- Raming.pdf
- 20161141_2016_06_27_Bestek - Model 3P.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
15 2016_GR_00230 Wijziging snelheidsbeperking op 

gewestwegen - Invoeren zone 30 op de 
Meensesteenweg (N8) in Bissegem - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement

15 - 2016_GR_00230 - Wijziging snelheidsbeperking op gewestwegen - Invoeren zone 30 op de Meensesteenweg (N8) in Bissegem - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Bissegem te verbeteren wordt voorgesteld om een 
zone 30 doortocht in te voeren in de Meensesteenweg (N8) in Bissegem ter hoogte van 
Bissegemplaats.

Beschrijving
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Aanleiding en context
De verkeersleefbaarheid in Bissegem is al lang een bezorgdheid van zowel de bewoners van 
Bissegem als de stad. Door de ligging van Bissegem, tussen de R8 en de R36 krijgt het 
centrum van Bissegem heel wat doorgaand verkeer te verwerken in de oost-west richting op 
de Meensesteenweg (N8). De Meensesteenweg vormt daardoor een barrière in het 
dorpscentrum. De belangrijkste woonconcentraties zijn gelegen ten noorden van de N8, 
terwijl een aantal belangrijke voorzieningen ten zuiden van de N8 zijn gesitueerd:  de school, 
het bedrijvencentrum, het rusthuis,  het jeugdlokaal,… Dagelijks moeten vele fietsers en 
voetgangers de drukke Meensesteenweg dus oversteken om naar hun bestemming te raken.

Argumentatie
Zowel in het masterplan Bissegem als de studie van AWV voor de herinrichting van de 
Meensesteenweg tussen Bissegem en de E403 werd daarom voorgesteld om ter hoogte van 
Bissegemplaats een zone 30 doortocht in te voeren dat ook infrastructureel wordt vormgegeven door 
een verkeersplateau.

Er is echter nog geen zicht op de realisatie van het verkeersplateau, terwijl de bevolking van Bissegem 
er uitdrukkelijk op aandringt om een zone 30 in te voeren tussen het kruispunt van N8 met de 
Gullegemsesteenweg (kruispunt "De Kreun") en Bissegemplaats.

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 3§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.
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Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met de invoering zone 30 doortocht op de Meensesteenweg 
(N8) in Bissegem als volgt vast te stellen:

 Enig artikel:  

§1. Op de Meensesteenweg (N8) te Bissegem wordt een zone 30 doortocht ingevoerd.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden F4a en F4b ter hoogte van de Meensesteenweg nr. 381 en ter hoogte van de Meensesteenweg 
nr. 328, en door het verwijderen van de borden F4a en F4b in de Driekerkenstraat ter hoogte van 
Driekerkenstraat nr. 7. 

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

Beheer Openbaar Domein
16 2016_GR_00231 Dienst van Algemeen Economisch Belang  - 

Inspectie: controle van signalisatie en 
werking van hydranten - Vaststellen

16 - 2016_GR_00231 - Dienst van Algemeen Economisch Belang  - Inspectie: controle van signalisatie en werking van hydranten - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Stijn Tanghe

Beknopte samenvatting
De controle van de signalisatie en de werking van de hydranten (wateraftakpunten voor de 
brandweer) is een gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid. Voor de uitvoering van die taak kan de 
gemeente beroep doen op externe opdrachthouders zoals een lokale diensteneconomieonderneming. 
Het toekennen van een dergelijke opdracht aan een lokale diensteneconomie-onderneming 
veronderstelt echter de kwalificatie van de dienstverlening als dienst van algemeen economisch 
belang (DAEB), door een overheid. Met deze nota wordt deze vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. In een latere fase volgt dan een procedure overheidsopdrachten voor de toewijzing 
van de uitvoering van deze taak.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Bevoegdheden inzake hydranten
De wetgeving verplicht gemeenten om over voldoende bluswatervoorraden te beschikken, 
deze bij te houden en deze te onderhouden. De signalisatie van de hydranten op het 
waterleidingnet dient jaarlijks gecontroleerd te worden. Het beproeven van de hydranten dient 
minstens om de twee jaar te gebeuren (ministerieel schrijven van 14 oktober 1975). Minister 
Jan Jambon bevestigt in de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 11 maart 2015 dat ‘de 
gemeenten bevoegd zijn gebleven voor de hydranten. De gemeenten staan dus ook in voor de 
controle en het onderhoud van de hydranten en voor de financiële lasten die ermee gepaard 
gaan. Wel zal de zone in het kader van pro-actie en preventie ervoor moeten zorgen dat zij de 
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nodige plannen heeft met aanduiding van de hydranten…. Tussen de gemeenten en de zone 
moet er een overdracht van informatie zijn’.

2. Uitvoering
De controle van signalisatie en het beproeven van hydranten wordt in de Fluvia-zone op 
verschillende manieren aangepakt: door beroepsbrandweer, door technische dienst, in 
samenwerking met sociale economie, door vrijwilligers of ad hoc? Desalniettemin is het 
nodig dat alle informatie passend en eenvormig doorgegeven wordt aan de 
hulpverleningszone zodat die snel bluswater vinden, aan de gemeente en/of De Watergroep 
i.f.v. herstelwerken.
Een eengemaakte aanpak is aangewezen voor:

 inspectie van hydranten (digitaal in kaart brengen);
 nazicht van de signalisatie;
 beproeven van hydranten.

Aangevuld met afspraken per gemeente betreffende herstelwerken aan signalisatie en 
hydranten en een afspraak met De Watergroep i.k.v. hun verantwoordelijkheid in deze.

3. Samenwerking met sociale economie?
Enkele gemeenten werkten in het verleden reeds, naar tevredenheid, samen met een sociale 
economie-onderneming om deze opdracht uit te voeren. vzw DieNaMo (thans vzw Werkplus) 
stond toen in naam en voor rekening van de gemeente in voor:

 het analoog in kaart brengen van de hydranten;
 controle van en herstel van de signalisatie van de hydranten;
 controle van de werking van de hydranten;
 kleine herstelwerken;
 communicatie naar de brandweer, de gemeenten en De Watergroep.

Binnen sociale economie onderscheiden we twee grote types ondernemingen: de 
maatwerkbedrijven, en de lokale diensteneconomie-ondernemingen. Beide types 
ondernemingen kunnen dit soort opdrachten uitvoeren voor (lokale) besturen. Samenwerking 
met een lokale diensteneconomie-onderneming vereist dat de opdracht op gemeentelijk 
niveau omschreven wordt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). M.a.w. de 
betrokken gemeente moet verklaren dat deze economische activiteit (in Europees juridische 
betekenis) van algemeen belang is. Een verklaring die op zichzelf verder tot niets verplicht 
m.b.t. de uitvoering(-smodaliteiten). Bovendien vereist datzelfde decreet dat er impactanalyse 
moet worden gemaakt conform het model van het Departement Werk en Sociale Economie, 
dat voor advies moet worden voorgelegd aan de sociale partners.

Argumentatie
Dat meerdere gemeenten, elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor een basisvoorwaarde voor het 
efficiënt en effectief handelen in nood, binnen een eengemaakte hulpverleningszone, noopt tot een 
afgestemde aanpak die er toe leidt dat informatie consequent en coherent verzameld wordt, en 
gestroomlijnd doorgegeven wordt aan de hulpverleningszone. Op die manier beschikt de 
hulpverleningszone – die binnen het bestaande kader (personeel en werkingsmiddelen) zelf niet kan 
instaan voor de opvolging – steeds over bruikbare en foutloze digitale informatie.
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Bovendien stelt correcte en gestructureerde informatie de gemeenten en De Watergroep – die in staat 
voor het oplossen van structurele problemen – beter in staat om het hydrantennetwerk effectief en 
efficiënt paraat te houden.

Samenwerking met de sociale economie biedt hierbij heel wat voordelen:

 Betere garanties tav. brandveiligheid in de volledige zone:
o tweejaarlijkse inspectie (met beproeving) van alle hydranten in de zone
o betere lokalisatie: duidelijke markering en digitale registratie (met GIS locatie), 

voor het gemakkelijk lokaliseren van de hydranten in de regio.
 Inschakelingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, i.f.v. 

doorstroom naar de reguliere economie.

Bij een eerdere marktverkenning door de het Regionaal Overleg Sociale Economie, thans ingebed 
binnen W13, bleken de maatwerkbedrijven in Zuid-West-Vlaanderen niet geïnteresseerd in deze 
opdracht, omdat hun medewerkers altijd begeleid moeten worden door een technisch begeleider 
(omwille van hun afstand tot de arbeidsmarkt), waardoor zij vooral opdrachten zoeken die met 
grotere groepen medewerkers uitgevoerd kunnen worden; een verwachting die niet zo compatibel is 
met deze opdracht (ideaal voor teams van twee personen). Er zijn echter meerdere lokale 
diensteneconomie ondernemingen geïnteresseerd om deze opdracht op te nemen, mits een passende 
compensatie.

Bijgevolg is het aangewezen om meteen aan alle verplichtingen, die gepaard gaan meteen eventuele 
uitvoering door een lokale diensteneconomie-onderneming, tegemoet te komen. Het decreet lokale 
diensteneconomie bepaalt immers dat lokale diensteneconomie-ondernemingen enkel niet-
economische diensten (Europese rechtspraak) of diensten van algemeen economisch belang (DAEB) 
mogen vervullen. Bovendien moet voor deze diensten een impactanalyse gemaakt worden die voor 
advies aan de stakeholders (minstens de socio-economische) word voorgelegd.
 
De procedure tot het vaststellen van een Dienst Algemeen Economisch Belang, noch de opmaak van 
een impactanalyse beïnvloedt de bepalingen van de Wetgeving op Overheidsopdrachten, volgens 
dewelke de opdracht naderhand aan een uitvoerder toegewezen moet worden, het maakt alleen 
latere toewijzing aan een lokale diensteneconomie-onderneming mogelijk. Zij het dat het bestek dan 
wel moet voldoen aan de minimale voorwaarden voor toewijzing van een DAEB, cf. Besluit 
2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011, m.n.: schriftelijk, bevattende: 
precieze aard en duur van de opdracht; betrokken onderneming(en); betrokken grondgebied; 
aard van alle uitsluitende of bijzondere rechten aan de onderneming(en) verleend; parameters voor 
berekening, controle en herziening van de compensatie en een verwijzing naar het DAEB-besluit.

Het concrete bestek voor de toewijzing van de opdracht, dat later aan de Gemeenteraad zal worden 
voorgelegd, krijgt momenteel intergemeentelijk vorm.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de 
gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van 
brand, artikel 23 (B.S. van 18 november 1967);

Koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen 
betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten, artikel 36;

Ministeriële omzendbrieven van 14 oktober 1975 (B.S. van 31.01.1976), 6 maart 1978 (B.S.van 
28.04.1978) en 9 maart 1982;

Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007;
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Commissie voor de Binnenlandse Zaken dd. 11 maart 2015, 01.35 minister Jan Jambon;

Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Vaststellen van een DAEB is budgetneutraal. Het loutere vaststellen dat een dienst van Algemeen 
Economisch Belang is verplicht immers niet tot effectieve toewijzing van uitvoering, noch bepaalt of 
beperkt de vaststelling wie later eventueel de dienst zal kunnen uitvoeren.

Financiering bijgevolg te voorzien bij toewijzing van de opdracht.

Besluit
Punt 1
Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als ‘Inspectie: 
controle van signalisatie en werking van hydranten’, omvattende:

1. Lokaliseren en/of bevestigen locatie van alle hydranten op het grondgebied op een digitaal 
kaart aangeleverd door de gemeente, op een zodanige manier dat deze en aanvullende 
informatie (beschikbaarheid, nodige/uitgevoerde herstellingen) (semi)automatisch 
overgedragen kunnen worden aan de hulpverleningszone, de gemeente en de 
watermaatschappij.

2. Het controleren van de signalisatie van de hydranten – aanwezigheid, juistheid van 
informatie, leesbaarheid – inclusief het afwassen van vuile signalisatiebordjes en melden of 
herstellen van disfuncties (corrigeren signalisatie, vervangen onleesbare signalisatie, 
vervangen niet herstelbaar, plaatsen van ontbrekende signalisatie,…).

3. Het zoeken en vrij maken van hydranten op het grondgebied van de gemeente, voor zover 
mogelijk zonder breekwerk of blootstelling aan strafrechtelijke vervolging of claims tot 
schadeloosstelling (cfr. art. 439 e.v. Strafwetboek).

4. Het controleren van de werking van de hydrant (openen van putdeksel, plaatsen standpijp, 
controle watertoevoer), inbegrepen het eventueel verwijderen materiaal dat vlot gebruik 
verhindert (en verwijdert kan worden zonder gespecialiseerde technische kennis of materiaal) 
en het melden van onbeschikbaarheid (brandweer) en nodige herstelwerken (gemeenten, De 
Watergroep).

5. Het geregeld (halfjaarlijks) rapporteren van alle bevindingen aan zowel de gemeenten, de 
hulpverleningszone als De Watergroep.

6. Het uitvoeren van urgente noodzakelijke kleine herstelwerken aan signalisatie (aluminiumpaal, 
bord A11, wegmarkering) of onmiddellijke omgeving van de hydrant zoals optrekken of 
niveleren van de hydrantomranding, vervangen hydrantomranding, vervangen kleine pot, 
vervangen van hydrantendeksel, vervangen van een spindelkop, plaatsen van een nieuwe 
afdichtingsdop.

Punt 2
In het kader van deze openbare dienstverplichting – bij toewijzing – te voorzien:

 geen uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen aan de betrokken organisaties;
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 Om conform de bepalingen van Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 
december 2011: 

o een compensatievergoeding toe te kennen geraamd op € 18,00 (BTW incl.) per 
hydrant op het grondgebied per 2-jaarlijkse controle-cyclus voor de elementen 1 
t.e.m. 5 (element 6 cf. aparte prijsopgave);

o een tweejaarlijkse controle ter vermijding van overcompensatie uit te voeren;
o eventuele overcompensaties terug te vorderen door middel van een automatische 

verrekening op de eerstvolgende afrekening.

Punt 3
De voor deze openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse opgemaakt conform de bepalingen 
van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013 en als bijlage ingesloten, voor advies 
voor te leggen aan de sociale partners - , zodat deze stukken (impactanalyse + advies) desgevallend 
beschikbaar gesteld kunnen worden bij toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming.

Bijlagen
- 2016 Impactanalyse hydranten LDE - Kortrijk.pdf

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
17 2016_GR_00219 Gaselwest en Eandis Assets - Verslag en 

toelichting
17 - 2016_GR_00219 - Gaselwest en Eandis Assets - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende 
de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag over de uitoefening van zijn 
mandaat en de toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit 
van het Westen (Gaselwest) en Eandis Assets.

Beschrijving
Aanleiding en context
Gaselwest en Eandis Assets houden op 3 oktober 2016 een algemene vergadering in 
buitengewone zitting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

In de loop van december 2015 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de 7 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, nl. Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas (hierna “ex-DNB’s” genoemd), tot een fusie door overneming vanaf 1 
januari 2016 binnen de opdrachthoudende vereniging ‘Eandis Assets’.
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Zoals toen aangegeven in de begeleidende documentatie m.b.t. deze fusieoperatie werd melding 
gemaakt van een aantal opschortende voorwaarden, waaronder de lopende toezichtprocedure bij de 
Vlaamse overheid en de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder door de VREG.

Op de datum van oproeping van deze algemene vergadering(en) is de realisatie van deze 
opschortende voorwaarden nog niet voltooid. Daarom wordt voor de traditionele agenda, nl. de 
bespreking van de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de begroting van het boekjaar 
2017, toch nog een oproeping, agendering en goedkeuring op een algemene vergadering per ex-DNB 
voorzien.

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

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door de heer Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest) en Eandis Assets.

Bert Herrewyn

Programmaregisseurs
18 2016_GR_00227 Label kindvriendelijke steden en gemeenten - 

Actieplan Kind- en jongerenvriendelijke stad - 
Goedkeuren

18 - 2016_GR_00227 - Label kindvriendelijke steden en gemeenten - Actieplan Kind- en jongerenvriendelijke stad - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Hannes Vanmeenen

Beknopte samenvatting
Kortrijk engageert zich in Plan Nieuw Kortrijk (PNK) om een kind- en jongerenvriendelijke stad te 
worden. De inleidende tekst waarmee het plan opent, benoemt ‘jeugdige creativiteit’ als belangrijke 
motor voor verandering.

Kortrijk moet durven groeien. Groeien met zin voor experiment. De kern van die groei en dat 
experiment zijn de jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. 

Vanuit die ambitie is het niet meer dan logisch dat Kortrijk zich kandidaat stelt voor het 'Label 
kindvriendelijke steden en gemeenten' dat in november 2016 wordt uitgereikt. In kader van dit label 
werd het afgelopen anderhalf jaar een intensief onderzoeks- en participatietraject afgelegd met 
kinderen, jongeren en andere belanghebbenden.
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Het resultaat is een actieplan waarmee Kortrijk zijn ambities om een kind- en jongerenvriendelijke 
stad te zijn scherp stelt. Het plan is opgebouwd rond 4 prioritaire beleidsuitdagingen die gekozen zijn 
na een uitgebreid en participatief traject en focust voornamelijk op vernieuwd beleid. Naast dit 
actieplan is er nog steeds een reguliere werking die zich dagelijks inzet voor kinderen en jongeren in 
onze stad.

Dit actieplan biedt perspectief op de acties en projecten op korte en (middel)lange termijn. Een deel 
van de acties focust op realisatie binnen deze legislatuur. Andere ambities zijn legislatuuroverstijgend.

Beschrijving
Aanleiding en context
Nog voor er echt sprake was van het ‘label kindvriendelijke steden en gemeenten’, koos het 
stadsbestuur al in haar Plan Nieuw Kortrijk om sterk in te zetten op kinderen, jongeren, hun 
ouders en grootouders. De opstart van een programma ‘kind- en jongerenvriendelijke stad’ 
getuigt eveneens van deze ambitie.

Het label 'kindvriendelijke steden en gemeenten' komt niet zomaar uit de lucht vallen. Tijdens 
de 2de conferentie van de VN over ‘Human Settlements’ (1996) werd een resolutie gestemd 
om steden ‘voor iedereen leefbaar’ te maken. De conferentie verklaarde daar dat: “het 
welbevinden van kinderen de ultieme barometer is voor een gezonde woonomgeving, een 
democratische gemeenschap en een goed bestuur”.

Vlaams minister van Jeugd en coördinerend Minister Kinderrechten Sven Gatz is eveneens 
overtuigt van de meerwaarde van deze aanpak. "Ik ben blij dat steeds meer lokale besturen het 
label van kindvriendelijkheid willen behalen. Vanuit mijn beleid wil ik graag steden en 
gemeenten aanmoedigen hierop in te zetten.”

Dankzij een intensief participatietraject afgelopen anderhalf jaar heeft Kortrijk nu een 
duidelijk beeld van de uitdagingen waar de stad werk moeten van maken, wil ze groeien naar 
die kind- en jongerenvriendelijke stad. De stad schuift daarvoor vier beleidsuitdagingen naar 
voor (zie verder). Een weloverwogen strategie moet er voor zorgen dat die Kortrijkse visie op 
een kind- en jongerenvriendelijke stad op een duurzame wijze geïmplementeerd wordt in het 
stedelijk beleid. 

Argumentatie
De strategie kind- en jongerenvriendelijke stad vertrekt vanuit een Kortrijkse visie op een kind- en 
jongerenvriendelijke stad. Op basis van het belevingsonderzoek en de omgevingsanalyse zijn vier 
kind- en jongerengerichte beleidsuitdagingen geformuleerd. In het actieplan, als bijlage ingevoegd, 
zijn per beleidsuitdaging specifieke acties en projecten geformuleerd.

Beleidsuitdaging 1: Kind- en jongerengerichte publieke ruimte

We willen publieke ruimtes (zoals parken, pleinen, buurten, straten) die kinderen en jongeren 
uitnodigen om er te verblijven en waar ze de wereld leren kennen.

Vooral de resultaten uit het belevingsonderzoek overtuigen om publieke ruimte als beleidsuitdaging 
naar voor te schuiven. Als kinderen en jongeren feedback geven over hun (ideale) stad dan komt de 
ruimtelijke invalshoek heel vaak naar voor. Kinderen willen buurten waar ze veilig kunnen 
buitenspelen en jongeren vinden plekken om elkaar te ontmoeten belangrijker dan een uitgebreid 
activiteitenaanbod.
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Bovendien heeft publieke ruimte heel wat raakvlakken met andere thema’s. We denken aan veiligheid, 
mobiliteit, wonen en gezondheid. Dat betekent dat een kwalitatief en goed doordacht ruimtelijk beleid 
een belangrijke sleutel is om werk te maken van een kind- en jongerenvriendelijke stad.

 Kinderen (en hun ouders) willen gezellige en veilige woonbuurten.
 Jongeren willen stedelijke plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
 Het belevingsonderzoek leert dat jongeren bepaalde plaatsen mijden omdat ze zich er onveilig 

voelen (negatief imago van parken, stationsbuurt,…).
 De bevraging van ouders signaleert regelmatig conflicten tussen gebruikers.

Gesprekken binnen de stuurgroep leren dat heel wat diensten publieke ruimte willen inzetten om hun 
doelstellingen te bereiken. Inzetten op ontwerp en infrastructuur en (multifunctioneel) gebruik 
stimuleren is nodig om de beleving en dus ook positieve beeldvorming van publieke ruimtes te 
optimaliseren.

In dat opzicht is een publieke ruimte een erg belangrijk, transversaal thema dat een belangrijke plaats 
heeft binnen de strategie voor een kind- en jongerenvriendelijke stad.

Beleidsuitdaging 2: Kind- en jongerengerichte mobiliteit

Kinderen en jongeren moeten zich veilig en autonoom kunnen verplaatsen doorheen de stad.

Mobiliteit is een thema dat steevast opduikt bij de analyses over een kindvriendelijke stad. Voor alle 
gebruikersgroepen vormt mobiliteit een belangrijk thema binnen het stedelijk beleid met fietsveiligheid 
als belangrijkste prioriteit. Ook hier zijn er kruisverbanden met andere thema’s zoals onderwijs, vrije 
tijd en gezondheid.

Bovendien is mobiliteit het thema bij uitstek waarbij een kindgerichte focus een meerwaarde oplevert 
voor alle weggebruikers. In dat opzicht is kindgericht verkeersbeleid een ideale case om te integreren 
binnen een kind- en jongerenvriendelijke strategie.

Beleidsuitdaging 3: Kind- en jongerengerichte inspraak

We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de 
kans bieden om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen.

Het afgelegde traject en het belevingsonderzoek in het bijzonder, toont dat inspraak van kinderen en 
jongeren cruciaal is om een geloofwaardig beleid op maat van kinderen en jongeren te ontwikkelen. 
Kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die betrokken werden zijn enthousiast over dit initiatief en 
ook de stedelijke diensten erkennen de meerwaarde van dit participatief traject. Het 
belevingsonderzoek heeft aangetoond dat kinderen en jongeren weldegelijk op een brede en 
genuanceerde manier kunnen reflecteren over heel wat verschillende invalshoeken van stedelijk 
beleid.

Bovendien kan in een stad als Kortrijk, waarbij aandacht voor burgerbetrokkenheid de afgelopen jaren 
sterk is gegroeid, kind- en jongerengerichte inspraak niet ontbreken.

Zowel uit de online bevraging als het belevingsonderzoek leren we dat nog steeds heel wat kinderen, 
jongeren (en hun ouders) weinig vertrouwd zijn met beleidskeuzes en stedelijke projecten. Het blijft 
dus nodig om te investeren in een constante, open dialoog met Kortrijkse kinderen en jongeren.

Beleidsuitdaging 4: Netwerken met kind- en jongerengerichte partners
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We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking tussen lokale kind- en jongerengerichte partners 
onmisbaar is om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te bouwen. 

Als we de kind- en jongerenvriendelijkheid van de stad analyseren merken we dat kinderen, jongeren 
en hun ouders vaak refereren naar thema’s, onderwerpen of diensten die niet rechtstreeks met de 
stad zijn verbonden. En toch vormen ze een belangrijke schakel in een kind- en jongerengericht beleid 
van een stad. Binnen de strategie moet er dus zeker ook aandacht zijn voor samenwerking met 
externe partners. We denken daarbij in het bijzonder aan een versterkte samenwerking met scholen 
omdat daar nog marge is voor wederzijdse win-win (gedeeld gebruik binnen- en buiteninfrastructuur, 
beleidsparticipatie en inspraak van kinderen en jongeren, naschools vrijetijdsaanbod,…).  

Daarnaast moet er ook een nauwe samenwerking zijn met het programma ‘armoedebestrijding’ en 
‘huis van het kind’. Beide initiatieven hebben een belangrijke impact op een kind- en 
jongerenvriendelijk beleid en steunen op lokale partnerschappen.

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

Besluit
Punt 1
Het actieplan 'Kind- en jongerenvriendelijk Kortrijk' goedkeuren.

Bijlagen
- Actieplan Kind- en jongerenvriendelijk Kortrijk.pdf

JC Tranzit
19 2016_GR_00209 Jeugdlokalen - Ingebruikgeving grond nieuw 

lokaal Speelpleinwerking Rodenburg & 
afbraak oud tuinhuisje - Goedkeuren

19 - 2016_GR_00209 - Jeugdlokalen - Ingebruikgeving grond nieuw lokaal Speelpleinwerking Rodenburg & afbraak oud tuinhuisje - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jelle Stragier

Beknopte samenvatting
Deze nota gaat over het afbreken van een oud tuinhuisje, eigendom van de stad, en op heden 
gebruikt door de speelpleinwerking Rodenburg als monilokaaltje en opbergruimte voor spelmateriaal. 
Daarnaast wordt de grond op die plek in gebruik gegeven aan de vereniging zodat ze met eigen 
middelen een nieuw lokaal kunnen bouwen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Onder hoofdstuk 2 'Een stad die verjongt en vergroent' neemt het college het engagement om 
jeugdlokalen funcioneel en duurzaam in te richten.

Argumentatie
Speelpleinwerking Rodenburg is een erkende jeugdvereniging. Ze kregen vele jaren geleden een 
tuinhuisje van de stad als monilokaal en opslagruimte voor spelmateriaal ter beschikking. Dit is een 
oud tuinhuisje waar de groendienst vroeger hun materiaal in opbergde.
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Het tuinhuisje staat er ondertussen meer dan 40 jaar en is in erbarmelijke staat. De vloer en wanden 
zijn rot, het ganse huisje zakt weg in de grond want staat niet op een betonplaat, er is schimmel en 
zwamvorming, planten en bomen groeien binnen, het dak lekt, ...

De vereniging stelde zelf voor om met eigen middelen een nieuw tuinhuis te bouwen, voorzien van 
een goeie fundering en betonplaat. Op die manier kan dit ook voor een gezonde boost zorgen om de 
monitoren enthousiast te houden en nieuwe moni's en kinderen aan te trekken. JC Tranzit begeleidt 
hen voor het volgen van de juiste procedures en overleg met de betrokken stadsdiensten.

Na plaatsbezoek met directie Bedrijfsvoering konden zij in de vraag komen van de speelpleinwerking. 
De directie wil ook instaan voor het afbreken van het huidige tuinhuisje.

Met team communicatie en recht werd een procedure uitgewerkt om het bouwen door de vereniging 
zelf mogelijk te maken, de grond is immers eigendom van de stad. We geven via een overeenkomst 
de grond in gebruik met het recht en doel om er een verenigingslokaal op te bouwen.

De vereniging diende eind 2015 een bouwaanvraag in voor dit project. Op 25 april 2016 besliste het 
college om deze bouwvergunning toe te kennen. Dossiernummer: 2015/00844/K

In samenspraak met JC Tranzit werd volgende timing opgesteld:
- juli-augustus: speelpleinwerking en leeghalen lokaal
- september: afbraak tuinhuis door de stad
- oktober: opstart bouwproject 

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. 

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Frank Mahieu
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De overeenkomst met Speelpleinwerking Rodenburg voor de ingebruikgeving van de grond, zoals 
opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- Gebruiksovereenkomst
- Bijlagen bij de gebruiksovereenkomst
- Bouwvergunning



GEBRUIKSOVEREENKOMST 

 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 
 
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 in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad dd. xx.xx.xxxx,  
hierna stad Kortrijk genoemd;  
 
en  
 
VZW Speelpleinwerking Rodenburg, in afkorting VZW SPW RODENBURG, met 
ondernemingsnummer 0548.843.519 en maatschappelijke zetel te 8510 KORTRIJK, Abdis Agnesstraat 
62, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door ........................................................................................... 
...........................................................................................................................................(naam + functie), 
hierna speelpleinwerking Rodenburg genoemd; 
  
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Preambule 
Op het kadastraal perceel Kortrijk- Marke, 6de afdeling, sectie A, nr. 586 M, gelegen Cisterciënzerplein  
en eigendom van stad Kortrijk, maakt speelpleinwerking Rodenburg gebruik van het gebouw (type 
tuinhuis/berging), zoals aangeduid in bijlage, als animatorlokaal. 
 
Nu wil speelpleinwerking Rodenburg een nieuw gebouw optrekken op dezelfde plaats. De stad Kortrijk is 
bereid tot het slopen van het bestaande gebouw en toestemming te verlenen aan de speelpleinwerking 
Rodenburg om op haar kosten een nieuw gebouw op te trekken.   
 
Artikel 1 
Stad Kortrijk geeft in gebruik aan speelpleinwerking Rodenburg, die aanvaardt, een deel van het 
kadastraal perceel Kortrijk - Marke, 6de afdeling, sectie A, nr. 586 M, gelegen Cisterciënzerplein te 
Kortrijk-Marke, meer bepaald een stuk grond waarop nu een gebouw (type tuinhuis/berging) staat en 
waarbij er na afbraak van dit bestaande gebouw een nieuw gebouw (eveneens type tuinhuis/berging) op 
dezelfde plaats door speelpleinwerking Rodenburg zal worden opgericht. De betreffende grond werd 
aangeduid in groene kleur op het kadastraal plan dat als bijlage bij deze overeenkomst wordt gevoegd 
om er blijvend deel van uit te maken. 
 
Artikel 2 
Voorbeschreven grond wordt door stad Kortrijk per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan 
speelpleinwerking Rodenburg, zonder dat er sprake kan zijn van enige vorm van eigendomsoverdracht, 
verpachting of verhuring. 
 
Deze ingebruikgeving neemt een aanvang vanaf de ondertekening van de huidige overeenkomst en 
geldt voor onbepaalde duur. 
 
Beide partijen kunnen evenwel ten allen tijde een einde maken aan het gebruik, mits inachtneming van 
een opzegtermijn van zes maanden, bij middel van een aangetekend schrijven en zonder dat dit enig 
recht op schadevergoeding kan doen ontstaan in hoofde van speelpleinwerking Rodenburg. Bij opzeg 
om gelijk welke reden zal het opgetrokken gebouw door natrekking automatisch eigendom worden van 
de grondeigenaar. 
Indien de Stad Kortrijk binnen de tien jaar na ondertekening van de overeenkomst deze opzegt, dan zal 
de stad (gedeeltelijk) tussenkomen in de oprichtingskosten van het nieuwe gebouw. Deze tussenkomst 
wordt als volgt berekend: 
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 100% van de nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw bij een opzeg binnen de 2 jaar te rekenen 
vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, 

 80% van de nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw bij een opzeg tussen de 2 en 4 jaar te 
rekenen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, 

 60% van de nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw bij een opzeg tussen de 4 en 6 jaar te 
rekenen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, 

 40% van de nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw bij een opzeg tussen de 6 en 8  jaar te 
rekenen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, 

 20 % van de nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw bij een opzeg tussen de 8 en 10  jaar te 
rekenen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst. 

 
De nieuwbouwprijs van het nieuw gebouw zal tot maximaal 15.000,00 euro in rekening gebracht worden 
voor de berekening van de tussenkomst in de oprichtingskosten van het nieuwe gebouw. Bij een opzeg 
binnen de 10 jaar dient de speelpleinwerking Rodenburg in het kader van het verkrijgen van de 
vergoeding tot tussenkomst in de oprichtingskosten, de gemaakte kosten (tot maximaal 15.000,00 euro) 
te bewijzen. 
 
 
Artikel 3 
Er wordt geen gebruiksvergoeding voor het gebruik aangerekend, eventuele verbruikskosten van 
nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water, ...) en ander kosten verbonden of gerelateerd aan het 
gebouw vallen wel ten laste van de speelpleinwerking Rodenburg. 
 
Speelpleinwerking Rodenburg verbindt er zich toe om op haar kosten, het bestaande gebouw (type 
tuinhuis/berging)  af te breken en een nieuw gebouw (eveneens type tuinhuis/berging)  in de plaats 
hiervan op te trekken en dit conform de plannen ingediend bij de directie Ruimtelijke en Economische 
stadsontwikkeling van de stad Kortrijk (dossiernummer 2015/00844/K), waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning dd. 25.04.2016 werd afgeleverd. Kopie van deze plannen wordt als 
bijlage bij huidige overeenkomst gevoegd. 
 
 
Artikel 4 
De stad Kortrijk verbindt er zich toe om in te staan voor het slopen van het bestaande gebouw en de 
hiermee gepaard gaande kosten op zich te nemen. 
Speelpleinwerking Rodenburg zal instaan voor het oprichten van het nieuw gebouw en zal alle hiermee 
gepaard gaande kosten volledig op zich nemen. Speelpleinwerking Rodenburg verbindt er zich toe om 
de werken in het kader van de oprichting van het nieuw gebouw uit te voeren conform de vigerende 
wetgeving en de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning.  
 
Artikel 5 
De ingebruikgeving geschiedt met als exclusief doel het nieuw op te richten gebouw (type 
tuinhuis/berging) te gebruiken als animatorlokaal in het kader van de werking van de speelpleinwerking 
Rodenburg. 
 
Artikel 6 
Speelpleinwerking Rodenburg verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven ruimte en omgeving te 
onderhouden. 
Het nieuw op te richten gebouw en de omgeving ervan zal dus in een permanente verzorgde en propere 
toestand gehouden worden. 
 
Artikel 7 
Speelpleinwerking Rodenburg stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, 
welke hun oorzaak vinden in de oprichting van het nieuw gebouw, het nieuw gebouw zelf of het gebruik 
dat van het nieuw gebouw gemaakt wordt, exclusief ten hare (van speelpleinwerking Rodenburg) laste 
zijn. 
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Artikel 8 
Beide partijen verbinden er zich toe om voor eigen rekening de nodige verzekeringen af te sluiten. 
Speelpleinwerking Rodenburg zal onder andere een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een 
brandverzekering voor het nieuw op te richten gebouw afsluiten. 
 
Artikel 9 
Speelpleinwerking Rodenburg verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 
nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde grond en gebouw overlast/burenhinder 
meebrengt. 
 
Artikel 10 
Stad Kortrijk of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven grond. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11 
Deze overeenkomst wordt wat stad Kortrijk betreft gesloten onder de opschortende voorwaarde van 
goedkeuring door de gemeenteraad en het uitblijven van bezwaren door de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op  
 
Partij anderzijds,     Partij enerzijds, 
Namens speelpleinwerking Rodenburg,  Namens de Stad Kortrijk, 
 
 
 
      De Stadssecretaris,  De Burgemeester, 
       G. Hillaert  V. Van Quickenborne 
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Koen Byttebier

Servicepunt
20 2016_GR_00214 2016/1148 - Directie Ruimte, dienst Beheer 

Openbaar domein: Aankoop van twee 
vrachtwagens  - Voorwaarden, wijze van 
gunnen en gunning

20 - 2016_GR_00214 - 2016/1148 - Directie Ruimte, dienst Beheer Openbaar domein: Aankoop van twee vrachtwagens  - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Vergote

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunning voor betreffende de aankoop van twee 
vrachtwagens voor de directie Ruimte - Beheer Openbaar Domein

Beschrijving
Aanleiding en context
Op basis van de ouderdom, het aantal gereden kilometers en conditiescore dringt de noodzaak 
zich op om W331 en W336 te vervangen, en dit om de dienstverlening te waarborgen.

Argumentatie
W331 en W336 hebben een conditiescore 5, en dit onder andere omwille van zware corrosie van het 
dragend koetswerk.
Elk voertuig in het wagenpark krijgt een conditiescore van 1 tot 5. Waar conditiescore 1 staat voor 
nieuwe voertuigen en 5 staat voor voertuigen die dringend aan vervanging toe zijn. De huidige 
beslissing heeft tot doel deze 2 vrachtwagens te vervangen. Daardoor kan 1 vrachtwagen (W363) 
worden doorgeschoven naar bod-wegenwerken.

De aankoop van deze vrachtwagens met aangepaste opbouw gebeurt via een raamovereenkomst van 
de Vlaamse overheid - Agentschap voor Facilitair Management (AFM) op basis van hun bijzonder 
bestek 2014/AFM/AO/25730. Deze werd toegewezen voor vrachtwagens in de 26 ton klasse aan de 
firma MAN Truck & Bus nv, Brusselsesteenweg 409, te 1730 Kobbegem.

Het grote voordeel bij deze methode is een lagere aankooprijs en tijdswinst door het niet opstellen 
van een lastenboek.

Zowel de hoofdaannemer de firma MAN als de onderaannemer voor de opbouw: de firma Appelmans, 
beschikken over dealers en werkplaatsen in de onmiddelijke omgeving van Kortrijk voor de dienst na 
verkoop.

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht "Aankoop 
ter vervanging van twee vrachtwagens voor directie Ruimte BOD" beide percelen te gunnen aan de 
firma MAN Truck & Bus nv, Brusselsesteenweg 409, te 1730 Kobbegem tegen het nagerekende 
bedrag van 299.863,00 euro exclusief btw of 362.834,23 euro inclusief 21% btw

De voertuigen zijn geconfigureerd in samenspraak met de betrokken diensten zijnde:

 beheer openbaar domein cel Infra (wegendienst) en dienst wegeniswerken
 beheer openbaar domein cel afvalophaling - containerparken

Korte omschrijving van de aan te kopen vrachtwagens:
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1. De eerste vrachtwagen W331B zal worden gebruikt door Beheer Openbaar Domein cel Infra. 
Voor dit voertuig wordt gekozen voor een 26T vrachtwagen voorzien van autolaadkraan en 
een haakarmsysteem voor het transporten van containers, materialen en machines.
Door te werken met een systeem met afzetcontainers in plaats van vrachtwagens 
met laadbak, kan het voertuig en de materialen efficiënter worden ingezet.
Tevens zullen twee containers met een inhoud van 10m³ worden aangekocht.

2. De tweede vrachtwagen W336B zal worden gebruikt door Beheer Openbaar Domein cel 
afvalophaling - containerparken.
Tevens zal één 28m³ container worden aangekocht samen met dit voertuig.

Door deze aankopen wordt volgende verschuiving doorgevoerd in het wagenpark:

 W363 DAF 26 ton met haakarm en autolaadkraan; bouwjaar 07/2008, thans gebruikt 
door BOD-containerparken en deeltijds door HVZFluvia brandweerpost Marke naar BOD-
wegeniswerken depot Beekweg Rollegem. 
Hierdoor valt dit voertuig W363 weg voor de brandweerpost Marke.

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, en 
meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om 
zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of 
opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

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

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Voertuig voor de dienst wegeniswerken

Vrachtwagen 1 = vrachtwagen met haakarmsysteem en autolaadkraan.

 Gebruik: onderhoud en herstellen van wegen.
 Budgetsleutel: GBB-CBS: 0200-00/2430200 – IE14
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 Bedrag: 169.024,00 euro + 21% btw = 204.519,04 euro
 Levering voorzien begin 2017

Bij deze aankoop worden tevens twee containers geleverd eveneens voor dezelfde gebruiker.

 budgetsleutel: 2017/GBB-CBS/0200-00/2300000/IE-14
 Prijs containers: 2 x 5.585,00 + 21%btw = 13.515,70 euro

Vrachtwagen 2 = vrachtwagen met haakarmsysteem.

 Gebruik: vervoer van containers voor de containerparken.
 Budgetsleutel: GBB-CBS: 0309-00/2430200 – IE14
 Bedrag: 114.084,00 + 21% btw = 138.041,64 euro
 Levering voorzien begin 2017

Bij deze aankoop wordt tevens één container geleverd eveneens voor dezelfde gebruiker.

 budgetsleutel: 2017/GBB-CBS/0309-00/2300000/IE-14
 Prijs container: 1 x 5.585,00 + 21%btw = 6.757,85 euro

Besluit
Punt 1
de opdracht "Directie Ruimte, Beheer Openbaar domein: Aankoop van twee vrachtwagens " te 
gunnen aan de firma MAN Truck & Bus nv, Brusselsesteenweg 406 te 1730 Kobbegem, btwnr BE 
BE0420.069.782 in toepassing van het bestek referentie 2014/AFM/AO/25730 van de Vlaamse 
overheid - Agentschap voor Facilitair Management (AFM) waarbij een beroep gedaan wordt op de 
open offerteaanvraag en dat hierbij wordt goedgekeurd,  voor het bedrag van 299.863,00 euro 
exclusief btw of 362.834,23 euro inclusief 21% btw.

Bijlagen
- Bijzonder bestek 2014_AFM_AO_25730
- Offerte vrachtwagen 26T met haakarm en autolaadkraan
- Offerte vrachtwagen 26T met haakarm

21 2016_GR_00228 2016/1007 - Raamovereenkomst aankoop en 
onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep 
- Voorwaarden en wijze van gunnen

21 - 2016_GR_00228 - 2016/1007 - Raamovereenkomst aankoop en onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Vergote

Beknopte samenvatting
Deze nota legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor van de raamovereenkomst: Aankoop en 
onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep en dit voor een periode van 4 jaar. De uitgave voor 
deze opdracht wordt geraamd op 200.838,84 euro (excl. BTW). Er wordt voorgesteld om een beroep 
te doen op de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Beschrijving
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Aanleiding en context
Tot vandaag werden vloerreinigingsmachines aangekocht via kleinere onderhandelingsprocedures 
waarbij telkens slechts 1 of 2 schrobzuigmachines en enkele stofzuigers werden aangekocht voor 
openstaande vragen. Het telkens opnieuw uitschrijven van zo'n opdracht is niet alleen tijdrovend, 
maar ook helemaal niet efficiënt. We lopen hierdoor vanuit het aankooppunt telkens achter de feiten 
aan. 
De directie bedrijfsvoering stelt voor om hiervoor een raamovereenkomst op te maken voor een 
periode van 4 jaar. 

Met deze raamovereenkomst kan er niet alleen efficiënter gewerkt worden, ook de 
klantentevredenheid zal stijgen omdat acute vragen en herstellingen sneller worden uitgevoerd. 
Uiteraard kunnen door de omvang van de overeenkomst ook veel betere prijzen bedongen worden.

Een goed beheer van het machinepark zal hieruit kunnen voortvloeien door een betere opvolging van 
de toestellen door onderhoudscontracten te voorzien.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst aankoop en onderhoud vloerreinigingsmachines op 
afroep” werd een bestek met nr. 2016/1007 opgesteld door directie bedrijfsvoering.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200.838,84 euro (exclusief btw) of 243.015,00 euro 
(inclusief 21% btw). Deze uitgave omvat zowel de aankoop van de machines als de 
onderhoudscontracten.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. Gedurende deze periode kunnen 
machines aangekocht worden. Deze machines hebben een levensduur van 5 jaar en worden voorzien 
van een onderhoudscontract voor de duurtijd van 5 jaar. Stel, er wordt in 2018 een machine 
aangekocht in deze raamovereenkomst. Bij levering in 2018 start het onderhoudscontract voor een 
periode van 5 jaar (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Vandaar de opname van het budget na einde van 
deze raamovereenkomst.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
 
Voor deze opdracht geldt geen afnameplicht. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op enige 
schadevergoeding.

De overeenkomst garandeert géén exclusiviteit.

De vergelijking van de offertes zal verlopen via de volgende gunnigscriteria:

 
Nr. Beschrijving Gewicht
1 Prijs (43%) 60
1.1 Aankoop 40
1.2 Onderhoudscontracten 20
2 Dienst na verkoop en inhoud onderhoudscontract (21,5 %) 30
3 Demo en techniekers (21,5 %) 30
3.1 Demonstratie 20
3.2 Technieker + uitrusting 10
4 opleiding (7 %) 10
5 Case (3,5 %) 5
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6 Catalogus (3,5 %) 5
   
 Totaal gewicht gunningscriteria 140

 
Bij de bekendmaking stelt de directie bedrijfsvoering voor om volgende firma's hierover te informeren 
(deze firma's stelden zich allemaal kandidaat voor overheidsopdrachten bij de stad Kortrijk en staan 
dus in de lijst van aan te schrijven firma's): 

 

Firma Adres Postco
de

Stad/Gemee
nte Tel E-mail

Hako-
Belgium nv Industrieweg 27 9420 Erpe-Mere 053/80.20.40 info@hako.be

Motrac 
Handling & 
Cleaning 
nv

Noorderlaan 612 2030 Antwerpen 03/360.11.11 info@motrac.be

OCNO Steenberg 17 9660 Everbeek +32477.23.15.
06 service@ocno.be

Boma NV Noorderlaan 131 2030 Antwerpen +32 (0)3 
231.33.89 info@boma.be

BV Cleanfix 
Benelux De Scheper 255 5688 HP Oirschot 0031 499 55 

00 33 info@cleanfix.nl

Cleaning 
Solutions Kampioenstraat 1 2020 Antwerpen 0489 04 49 04 cleaning.solutions@telenet

.be
Kärcher 
Center 
West-
Machines 
NV

Pervijzestraat 67 8600 Diksmuide 051 55 50 56 directie@westmachines.be

nv Floorpul 
Internation
al

Generaal Deprezstraat 
10A 8530 Harelbeke + 32 (0)56 22 

40 44 info@floorpul.com

GESCO nv ZANDVOORDESTRAAT 
500 8400 Oostende 059/56.44.44 info@gesco.be

Vandamme 
NV Maalbeeksraat 4 8790 Waregem 056/60 30 61 info@vandamme.eu

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, § 2, 1° 
d (limiet van 207.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.



121/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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
Visum verleend

Financiële informatie

 Budgetraming dossier vloereinigingsmachines    
 alle bedragen zijn inclusief 21% btw,    

 
de bedragen zijn ook steeds bij benadering en kunnen hoger of lager zijn volgens de noodzaak

 
 AANKOOP ONDERHOUDSCONTRACTEN    
      

2016€ 76.500,00 € 0,00    
      

2017€ 20.000,00 € 9.559,00    
      

2018€ 20.000,00 € 11.495,00    
      

2019€ 20.000,00 € 13.431,00    
      

2020€ 20.000,00 € 15.367,00    
      

2021€ 0,00 € 17.303,00    
      

2022€ 0,00 € 7.744,00    
      

2023€ 0,00 € 5.808,00    
      

2024€ 0,00 € 3.872,00    
      

2025€ 0,00 € 1.936,00    
      
 € 156.500,00 € 86.515,00    

Budgetsleutel aankoop: IE12/GBB-CBS/0119-01/2300000

Budgetsleutel onderhoudscontracten: GBB-CBS/0119-01/6150800/IE-GEEN

 

De budgetten voor de aankoop worden voorzien via de budgetwijziging
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Besluit
Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek 2016/1007 Aankoop en onderhoud 
vloereinigingsmachines op afroep.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.

Bijlagen
- 20161007_2016_05_24_Bestek - Model 3P.doc
- 20161007_Raming.xls

22 2016_GR_00229 2016/864 - Raamovereenkomst voor diverse 
studieopdrachten. - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

22 - 2016_GR_00229 - 2016/864 - Raamovereenkomst voor diverse studieopdrachten. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sara Ferlin

Beknopte samenvatting
Deze nota legt de voorwaarden en wijze van gunnen vast voor de raamovereenkomst voor diverse 
studieopdrachten:
- bouw- en verbouwprojecten;
- stabiliteit;
- technische uitrusting;
- opmetingen gebouwen en tekenwerk;
- opmetingen terreinen;
- EPB & EPV verslaggeving;
- veiligheidscoördinatie;
- beheersplannen;
- akoestiek.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Kortrijk beheert via de directie bedrijfsvoering een groot stedelijke patrimonium dat 
varieert in schaal van kleine utilitaire gebouwen tot grotere complexen zoals stadhuis, 
ontmoetingscentra, sportcentra, zwembaden, schouwburg, jeugdlokalen,…
Dit divers aanbod vraagt een continue onderhouds-en investeringsprogramma.   In overleg 
met de verschillende gebruikers – hoofdzakelijk de verschillende stedelijke diensten – worden 
frequent aanpassingen, herstellingen, onderhoudsinvesteringen tot nieuwe investeringen 
geprogrammeerd.

De directie bedrijfsvoering staat met een team van collega’s in voor het ontwerp en de 
realisatie van dit onderhouds-en investeringsprogramma. De diversiteit van het stedelijk 
patrimonium en de snel veranderende contexten vragen regelmatig (gespecialiseerde) 
ingrepen. Het gaat over een veelheid aan verschillende expertises waar niet dagelijks beroep 
moet op gedaan worden. Niet alle specialiteiten zijn (voldoende) in huis aanwezig bij de stad 
Kortrijk, daarom wensen we een beroep te doen op een poule van dienstverleners om vlot, 
efficiënt  en in volle samenwerking met de verschillende stadsdiensten – binnen de gestelde 
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wettelijke kaders zoals overheidsopdrachten en binnen de beschikbare budgetten – in te staan 
voor realisatie van het geplande onderhouds-en investeringsprogramma.

Argumentatie
De raamovereenkomst voor 2 jaar is opgedeeld in 9 percelen, elk volgens een eigen studiegebied:

- perceel 1 - studieopdracht bouw- en verbouwprojecten;
- perceel 2 - studieopdracht stabiliteit;
- perceel 3 - studieopdracht technische uitrusting;
- perceel 4 - studieopdracht opmetingen gebouwen & tekenwerk;
- perceel 5 - studieopdracht opmetingen terreinen;
- perceel 6 - studieopdracht EPB & EPC verslaggeving;
- perceel 7 - studieopdracht veiligheidscoördinatie;
- perceel 8 - studieopdracht beheersplannen;
- perceel 9 - studieopdracht akoestiek

Het doel van de raamovereenkomst is om per perceel maximum 3 inschrijvers te weerhouden, in 
totaal maximum 27.

De prijsvergelijking verloopt via gunningscriteria:
--> voor perceel 1 - 2 - 3: vermenigvuldigingsfactor op de lijst met ereloonbarema's;
--> voor perceel 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9: prijs volgens de regel van 3

Na gunning aan de diverse studiebureaus gaan de 3 weerhouden firma's opnieuw onderling in 
minicompetitie gesteld worden met elkaar. Op die manier zal een opdracht effectief toegewezen 
worden. Deze gunning wordt steeds opnieuw met een collegebeslissing vastgelegd.

De vermoedelijke raming voor de komende 2 jaar bedraagt in totaliteit 580.527,75 euro inclusief 21% 
btw.

Nr. Beschrijving Raming excl. 
btw btw incl. btw

1 Perceel 1 (studieopdracht 
bouwprojecten) € 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00

2 Perceel 2 (studieopdracht 
stabiliteit) € 50.625,00 € 10.631,25 € 61.256,25

3 Perceel 3 (studieopdracht 
technische uitrusting) € 50.625,00 € 10.631,25 € 61.256,25

4
Perceel 4 (studieopdracht 
opmetingen gebouwen & 
tekenwerk)

€ 16.250,00 € 3.412,50 € 19.662,50

5 Perceel 5 (studieopdracht 
opmetingen terreinen) € 8.500,00 € 1.785,00 € 10.285,00

6 Perceel 6 (studieopdracht EPB 
& EPC verslaggeving) € 25.150,00 € 5.281,50 € 30.431,50

7 Perceel 7 (studieopdracht 
veiligheidscoördinatie) € 22.125,00 € 4.646,25 € 26.771,25

8 Perceel 8 (studieopdracht 
beheersplannen) € 215.000,00 € 45.150,00 € 260.150,00

9 Perceel 9 (studieopdracht 
akoestiek) € 9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00
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 Totaal € 479.775,00 € 100.752,75 € 580.527,75

De grootste hap uit het budget valt onder perceel 8 - studieopdracht beheersplannen. De opmaak van 
deze beheersplannen zijn voor 80 % gesubsidieerd. De werkelijke kost hiervan bedraagt 52.030,00 
euro (inclusief 21 % btw).
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Overheid - Onroerend 
Erfgoed West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 
Brugge (Sint-Michiels).

Een groot aantal van de afroepen zal uitgevoerd worden in opdracht van de directie bedrijfsvoering, 
team projecten, voor reeds geplande projecten. Hiervoor zullen de budgetten gebruikt die aan deze 
projecten werden toegekend. Daarnaast zal ook het team servicepunt zelf afnames plaatsen binnen 
deze raamovereenkomst, al dan niet voor reeds geplande projecten.
Andere afroepen zullen gelijkaardig kunnen gebeuren door de collega's van directie ruimte. 
Daarnaast moet ook een bedrag voorzien worden voor onvoorziene omstandigheden waarvoor, 
bijvoorbeeld bij spoed, beroep gedaan moet worden op de expertise van een studiebureau.

De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerteaanvraag 
met Europese publicatie.

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, meer bepaald artikel 138.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Voor de afroepen voor projecten werd er reeds budget voorzien om studieopdrachten te laten 
uitvoeren. 
Bijgevolg dienen er geen extra vastleggingen te gebeuren.

Voor het opstellen van de beheersplannen wordt er een bedrag geraamd van 130.075,00 euro 
(inclusief btw) per jaar gedurende 2 jaar. 
Budgetsleutel uitgaven: 2017-2018/IE-12/GBB-CBS/0119-01/2140000:  130.075,00 euro (inclusief 
btw) (raming).
Hiervan zal er 80 % gesubsidieerd worden. De inkomsten hiervan worden telkens het jaar nadien 
verwacht.
Budgetsleutel inkomsten: 2018-2019/IE-12/GBB-CBS/0119-01/1500000: 104.060,00 euro (raming).

Deze bedragen zullen opgenomen worden in de structurele investeringsbudgetten.
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Voor de afroepen van studieopdrachten door onvoorziene omstandigheden zal er budget worden 
vastgelegd op het ogenblik dat de nota wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen met het resultaat van de mini competitie.

 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor het dossier 2016/864 over de raamovereenkomst van diverse 
studieopdrachten.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerte aanvraag met Europese publicatie.

Punt 3
de directie bedrijfsvoering opdracht te geven hiervoor een subsidie aan te vragen bij de subsidiërende 
instantie Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw - 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge (Sint-Michiels).

Punt 4
Goedkeuring te verlenen voor het vastleggen van:

- de uitgaven voor het geraamde bedrag van 260.150,00 euro (inclusief btw) over de jaren 2017 en 
2018 in de structurele investeringsportefeuille van de directie bedrijfsvoering.

- de inkomsten van de subsidies (80 % van de uitgaven) voor het geraamde bedrag van 208.120,00 
euro over de jaren 2018 tot en 2019 in de structurele investeringsbudgetten van de directie 
bedrijfsvoering.

Bijlagen
- 2016864_2016_08_18_Bestek - Model 3P.doc
- 2016864_Raming_2.xls

Philippe De Coene

Welzijn
23 2016_GR_00232 Kinderopvang  - Stedelijk reglement ter 

ondersteuning van zelfstandige ondernemers 
binnen de kinderopvang - Aanpassing - 
Goedkeuren

23 - 2016_GR_00232 - Kinderopvang  - Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang - Aanpassing - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Barbara Deman

Beknopte samenvatting
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Het OCMW kortrijk ontving middelen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit lokale 
kinderarmoedebestrijding. Een deel van deze middelen, zijnde 50.000 euro, werden besteed binnen 
het Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang. Dit 
reglement werd administratief en inhoudelijk opgevolgd door de stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk 
stond in voor de uitbetaling van de premie.

Deze middelen worden vanaf 2016 niet meer uitbetaald aan het OCMW Kortrijk maar worden gestort 
binnen het Gemeentefonds.

De procedure ivm de uitbetaling van de premie moet worden aangepast binnen het Stedelijk 
reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 13 oktober 2014 keurde de Gemeenteraad het Stedelijk reglement ter ondersteuning van 
zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang goed. Via dit reglement ondersteunen we 
startende ondernemers die een kinderdagverblijf opstarten en zo bijkomende 
kinderopvangplaatsen creëren in Kortrijk.

 

 

Argumentatie
Het OCMW kortrijk ontving middelen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit lokale 
kinderarmoedebestrijding. Een deel van deze middelen, zijnde 50.000 euro, werden besteed binnen 
het Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang. Dit 
reglement werd administratief en inhoudelijk opgevolgd door de stad Kortrijk en het OCWM Kortrijk 
stond in voor de uitbetaling van de premie.

Deze middelen worden vanaf 2016 niet meer uitbetaald aan het OCMW Kortrijk maar worden gestort 
binnen het Gemeentefonds.

De procedure i.v.m. de uitbetaling van de premie moet worden aangepast binnen dit reglement zodat 
de stad Kortrijk de premie kan uitbetalen i.p.v. het OCMW Kortrijk.

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

Besluit
Punt 1
het stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang, 
zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

 

Bijlagen
- Stedelijk reglement ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers binnen de kinderopvang 

2.0.pdf



Stedelijk reglement ter ondersteuning van ondernemers binnen de kinderopvang 

Hoofdstuk I: Definities 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit reglement moet verstaan worden onder: 

Ondernemingsdoeleinden: uitoefenen van een dienstverlenende activiteit. 

Verfraaiings –en inrichtingswerken: elke duurzame investering in een pand bestemd voor kinderopvang waardoor het 

uitzicht en /of de structuur ervan extern en/of intern wordt verbeterd en die noodzakelijk is voor de uitbating van een 

kinderopvang en die minstens voldoet aan de voorwaarden opgelegd door K&G. 

Vormings- en vervolmakingscursussen: aanvullende vormings- en opleidingscursussen, noodzakelijk voor 

ondernemingsdoeleinden, die gevolgd worden in een onderwijsinstelling of vormingscentrum, erkend door de Vlaamse 

Overheid. Onder ‘aanvullend’ moet verstaan worden andere dan deze worden opgelegd krachtens deontologische of 

dwingende reglementaire voorschriften. 

Professioneel advies: advies en begeleiding door een deskundige, waaronder oa een erkend boekhouder, fiscalist, 

accountant, revisor, advocaat,… waarvan de begeleiding noodzakelijk is voor ondernemingsdoeleinden. 

Coaching traject: een traject dat wordt opgesteld door het Ondernemerscentrum Kortrijk in samenspraak met de stad 

Kortrijk om de startende ondernemer te ondersteunen in het uitbouwen van zijn/haar kinderopvang.  

Adviescommissie: een commissie onder leiding van de Cel Economie van de stad Kortrijk aangevuld met een 

vertegenwoordiger van het Ondernemerscentrum Kortrijk en een vertegenwoordiger van de Directie Welzijn van de stad 

Kortrijk. 

K&G: het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin 

Voorschoolse opvang: het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van 

baby’s en peuters tot ze naar de kleuterschool, vermeld in artikel 3, 26°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 

1997, gaan. 

Lokaal loket kinderopvang: neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in 
de vorm van een netwerk van actoren die relevant zijn voor kinderopvang. 
 

Hoofdstuk II: Starterscontract Kinderopvang 

Artikel 2 

De stad Kortrijk kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een premie toekennen aan ondernemers met het 

doel de economische activiteit én het aanbod aan kinderopvang in de stad te verhogen. 

 

Artikel 3 

De aanvrager van de premie dient te voldoen aan alle navolgende voorwaarden: 

 een opvanginitiatief zijn die een groepsopvang met een geldige vergunning van K&G organiseert; 

 een opvanginitiatief zijn dat nieuwe kinderopvangplaatsen inricht op een nieuwe locatie of bijkomende 

kinderopvangplaatsen inricht op een bestaande locatie en daarmee uitbreidt in capaciteit; 

 zijn uitbatingsadres op het grondgebied van Kortrijk hebben; 

 een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon zijn, in geval van een rechtspersoon 

moeten minstens 51% van de aandelen eigendom zijn van natuurlijke personen, en voor minstens 50% eigendom 

zijn van personen die onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen; 
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 er zich toe verbinden zich aan te sluiten of reeds aangesloten zijn bij het digitaal lokaal loket kinderopvang van de 

stad Kortrijk en zich engageren om minimaal online aanvragen van ouders via dit kanaal te behandelen. 

Om in aanmerking te komen voor een premie dienen de nieuwe of bijkomende opvangplaatsen te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

 voorschools zijn, met andere woorden: dienen voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar; 

 bedoeld zijn voor opvang met een minimum van 5 opvangdagen per week; 

 binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag ingericht te worden; 

 minstens 4 kalenderjaren te blijven bestaan; 

 open te staan voor alle inwoners gedomicilieerd in Kortrijk. Kinderen mogen bij de invulling van de 

opvangplaatsen niet worden uitgesloten op grond van ras, nationaliteit of levensovertuiging. 

Artikel 4 

Het bedrag van de premie voor het starten of uitbreiden van een voorschoolse kinderopvang bedraagt: 

 400 euro per nieuwe of bijkomende gerealiseerde kinderopvangplaats; 

 aangevuld met: 

o maximum 1.500 euro voor professioneel advies en/of begeleiding in functie van een coachingtraject  

o 2.500 euro indien het uitbatingsadres valt binnen een gebied waar minder dan 50 opvangplaatsen per 

100 kinderen zijn. Deze gebieden worden jaarlijks vastgelegd door de Cel Data van de stad Kortrijk. 

De premie is in ieder geval begrensd tot het bedrag waarvan de aanvragen conform artikel 7 de nodige 

overtuiggingsstukken van kan voorleggen. 

Artikel 5 

De verstrekte steunmaatregelen mogen slechts aangewend worden voor de financiering van de volgende kosten: 

1. registratierechten, verschuldigd bij de aankoop van panden voor ondernemingsdoeleinden; 

2. verfraaiings-, inrichtings- en/of beveiligingswerken aan de panden bestemd voor ondernemingsdoeleinden, 

uitgevoerd en voordele van de begunstigden bedoeld in artikel 3; 

3. inschrijvingsrechten voor vormings- en vervolmakingscursussen voor ondernemingsdoeleinden; 

4. honoraria en kosten verschuldigd voor professioneel advies en/of begeleiding voor ondernemingsdoeleinden 

5. aankoop van materiaal specifiek van toepassing voor de uitbating van een kinderopvang. 

De verkrijger van de premie dient met behulp van overtuigingsstukken aan te tonen dat hij de premie voor één of meerdere 

van bovenstaande kosten zal aanwenden. 

Artikel 6 

Bij aanvaarding van de steunmaatregelen verbindt de ondernemer zich ertoe: 

 om een coachingtraject, die specifiek uitgewerkt werd in functie van kinderopvang door de stad Kortrijk en het 

Ondernemerscentrum Kortrijk, te volgen en met succes te beëindigen; 

 om gedurende een periode van ten minste 4 jaar een beroep te doen op de diensten van een erkend boekhouder, 

accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van zijn onderneming; 

 om de contractueel vastgelegde begeleiding te respecteren en vormings-en vervolmakingscursussen nauwgezet 

te volgen; 

 om, op eerste verzoek, alle informatie te verstrekken die de stad Kortrijk de mogelijkheid biedt om controledaden 

te stellen in het raam van de toepassing van dit reglement; 

 de kinderopvangplaatsen waarvoor een premie werd toegekend voor minstens 4 kalenderjaren te laten bestaan; 

 binnen de 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag de bijkomende of nieuwe kinderopvangplaatsen in te 

richten. 

 

128/129 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



Hoofdstuk III Aanvraagprocedure 

Artikel 7 

De aanvraag tot toekenning van de premie moet gebeuren door de natuurlijke of rechtspersoon die daadwerkelijk het 

dagelijks beheer van de onderneming waarnemen. De aanvrager moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden bepaald 

in artikel 3. De aanvraag dient te gebeuren ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen op de daartoe 

bestemde formulieren, eventueel met de nodige bijlagen. 

Na ontvangstmelding door het college van Burgemeester en Schepenen wordt de aanvrager uitgenodigd om gehoord te 

worden door de adviescommissie om bijkomende informatie te verstrekken rond de aanvraag om het dossier, indien nodig, 

te vervolledigen én om het persoonlijke coachingtraject op te stellen in samenspraak met de adviescommissie. 

De adviescommissie maakt nadat het dossier volledig is, een voorstel van starterscontract aan de aanvrager over. Dit 

‘starterscontract’ legt de rechten en plichten van de ondernemer, in het raam van dit reglement, vast. Het maximale bedrag 

van de toegekende premie wordt ook in het contract opgenomen. Dit contract dient door de aanvrager onderschreven en 

nageleefd te worden. 

Voor effectieve uitbetaling van de premie dient de verkrijger van de premie de nodige overtuigingsstukken van de 

gemaakte kosten conform artikel 5 aan de stad over te maken. Na aanvaarding van deze overtuigingsstukken, op voorstel 

van de adviescommissie, gebeurt de uitbetaling van de premie (begrensd tot het bedrag waarvoor overtuigingsstukken 

werden ingediend en maximaal het bedrag van de toegekende premie zoals opgenomen in het starterscontract) binnen de 

drie maanden. 

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen 

Artikel 8 

De premie, bedoeld in artikel 2, worden volgens datum van ontvangst van de aanvraag behandeld en kan slechts worden 

toegekend binnen het beschikbare budget voorzien binnen het budget van de stad Kortrijk. Het gaat om jaarlijks 50.000 

euro die kan ingezet worden voor een periode van 6 jaar, zijnde 2014-1019. 

Artikel 9 

De premie wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan en in zoverre alle nodige 

vergunningen zijn verkregen. Uit de vergunning afgeleverd door K&G moet het aantal nieuwe of bijkomende 

opvangplaatsen blijken. Indien niet voldaan wordt of niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement en in 

geval van fraude of oneigenlijk gebruik kunnen deze premies worden teruggevorderd. 

Artikel 10 

Het college van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. Alle betwistingen inzake dit 

reglement worden in eerste instantie beslecht door het college van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 11 

Dit reglement treedt in werking op 13 september 2016. 
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