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1. Meerjarenplanning 2014 – 2019 – Zevende aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 

– 2019 – Vaststellen. 
 

2. Budget 2016 – Eerste wijziging aan het budget 2016 – Vaststellen. 
 

Schepen Kelly Detavernier geeft een inleiding bij de punten.  

 
Nathalie Desmet, interim-manager financiën, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. 

 
Schepen Kelly Detavernier beantwoordt de vragen die raadslid Catherine Waelkens eerder deze dag 

stelde: 
- Voor het nieuwe meerjarenplan wordt voor nieuwe leningen uitgegaan van een looptijd van 

gemiddeld 15 jaar. Toen we de nieuwe afschrijvingspercentages bepaalden voor verschillende 

soorten investeringen was de gemiddelde afschrijvingsperiode 12 jaar. De gemiddelde schuld had 
toen een looptijd van 17 jaar. We beslisten toen op 10 jaar te lenen tot de financieringsperiode 

overeenkwam met de afschrijvingsperiode. Die cijfers zijn natuurlijk veranderd door vervroegde 
aflossingen en misschien ook een andere samenstelling van het actief. Kunt u de verlenging van 

de looptijd voor nieuwe schulden wettigen? Als er geen overeenkomst tussen afschrijvingen en 

aflossingen is heeft dit natuurlijk een invloed op de waarde van het netto actief. 
 

De looptijd van een lening wordt bekeken i.f.v. het moment van daadwerkelijke opname en het 
voorwerp van de lening. 

In de BBC gaan we niet onmiddellijk over tot een lening bij elke investering. We bekijken eerst welke 
onze kaspositie is. 

De band tussen investeringen en leningen is anders geworden in BBC. Nu leen je i.f.v. je kaspositie en 

niet i.f.v. specifieke investeringen. Uiteraard houden we nog enigszins rekening met de gemiddelde 
afschrijvingsduur bij effectieve leningopname, maar hier vertrekken we van een gemiddelde 

parameter. 
 

- Investeringssubsidies worden gefinancierd zoals investeringen. U kan ervoor lenen en dan 

jaarlijks aflossen. Met de BBC-regels mogen investeringssubsidies niet meer op de balans. Hoe 
kan u dit doen aansluiten met uw doelstelling 10 voor een transparant beleid? 

 
Komen in BBC inderdaad verplicht op een algemene rekening AR 664 en dus niet meer op de balans, 

maar je vindt ze wel terug op blz. 64 van  de budgetwijziging. Dit overzicht is transparant.  

 
- Bij de laatste rekening werd een provisie aangelegd voor RSZPPO. Volgens uw ambtenaar had 

dit gebudgetteerd moeten worden. Werd dit in de budgetwijziging opgenomen? Ook het niet 
meer aanspreken van het Zilverfonds zorgt voor onduidelijkheid. Een fonds dat meer rente 

opbrengt dan de kost van nieuwe leningen moet natuurlijk niet aangesproken worden. Het 
Zilverfonds komt echter niet op de balans, de provisie voor toekomstige pensioenlasten wel. Kan 

dit transparanter? 

 
Conform de regelgeving wordt deze voorziening in de balans opgenomen als uitdrukking van onze 

lange termijnschuld. Budgettair wordt enkel de jaarlijkse kost voorzien. Elk jaar – bij het boeken van 
de kost – zal de voorziening met dat jaarlijks deel afnemen. Alle bijdragen zijn momenteel per jaar 

budgettair opgenomen in de voorliggende meerjarenplanwijziging, zoals trouwens blijkt uit de 

presentatie. 
Het Zilverfonds hoort niet thuis op de balans van de stad noch bij bestemde gelden. Het hoort thuis 

op de balans bij Belfius. Het staat wél transparant opgenomen in de rekening (p. 129 rekening 2015). 
Het staat inderdaad niet in het budget. De gelden uit het Zilverfonds kunnen (wanneer men ze 

aanspreekt) dienen om een deel van die LT-schuld (uitgedrukt als provisie op de balans) te betalen. 
Het Zilverfonds blijft echter vooralsnog onaangeroerd en alle te betalen bijdragen zijn thans voorzien 

in de meerjarenplanning zonder aanspreken van het Zilverfonds. 

Het zou op vandaag niet goed zijn om deze goede belegging aan te spreken. Stel dat de conjunctuur 
verandert en de beleggingen ineens weer meer gaan opbrengen, dan moet er opnieuw een 

evenwichtsoefening worden gemaakt tussen wat er wordt belegd en wat geleend. 



 

 

 

Aansluitende vraag van raadslid Stefaan Declerck : waarom zijn dit geen bestemde gelden?  

Over al dan niet bestemde gelden is lange tijd discussie geweest. Door de aard van ons contract 
(aanleg van een pensioenreserve via een verzekeringscontract) hoort dit niet thuis in ‘bestemde 

gelden’, maar énkel op de balans van Belfius, dat eventueel kan gemandateerd worden om die gelden 
zelf uit te betalen aan de RSZPPO (thans Dibiss), wat op vandaag nog niet is gebeurd. Dit werd 

onderzocht bij opmaak rekening 2015. 

 
- Werd de exploitatietoelage voor het nieuwe zwembad bij de uitgaven voor 2019 voorzien? In 

het CBS van 12 juli gaf u de goedkeuring voor een toelage van jaarlijks 2,2 MIO. Dit is meer dan 
wat de zwembaden ons nu kosten. 

 
De beschikbaarheidsvergoeding wordt in belangrijke mate, doch niet volledig, gecompenseerd door 

dalende exploitatie- en personeelsuitgaven. Er staat 2.3 MIO aan uitgaven voorzien en er werd 1.8 

MIO aan uitgaven geschrapt. Het verschil is opgevangen binnen de meerjarenplanning en moet in die 
zin genuanceerd worden dat de budgetten op vandaag al lager ingeschreven waren (omdat men geen 

grote kosten meer voorzag aan de zwembaden), waardoor die geschrapte 1.8 MIO in de voorbije 
jaren nog een stuk hoger lag. 

 

- Bij de goedkeuring van het vorige budget maakte ik de opmerking dat er nog geen 
exploitatiekosten voor de fuifzaal voorzien waren. Uw ambtenaar beweerde toen dat er een 

marge zat op het budget van de jeugdwerking. Bij het nieuwe budget werden besparingen op die 
budgetten doorgevoerd (blz. 9). Hoeveel werd voor de exploitatie van de fuifzaal voorzien? 

 
De toelage voor de exploitatie van de fuifzaal is inderdaad nog niet voorzien. Men is nu nog volop 

bezig met het maken van simulaties. De toelage zal ingeschreven worden bij opmaak van budget ’17. 

Marges bij jeugdwerk (p. 9 budgetwijziging) 
Deze verschuiving is er één van prioritair naar gelijkblijvend beleid. Zo komen uitgaven en 

ontvangsten van drankaan- en verkoop tegenover elkaar te staan. Is dus geen besparing maar een 
verschuiving. 

 

- Bij de TM2-tabel op blz. 49 zien we dat de stadsschuld daalt. De totale schuld blijft ongeveer 
gelijk. Een gedeelte van de activiteiten verschuift van de stad naar de satellieten. Dit kan 

verantwoord worden door BTW-regels, door voordelen van specialisatie, door meer soepelheid 
om op opportuniteiten in te gaan... . Toch komt dit de transparantie niet ten goede. De stad blijft 

rechtsopvolger van de satellieten. Is het mogelijk om naast de wettelijk opgelegde tabellen ook 

een geïntegreerd meerjarenplan voor de stad en haar satellieten op te maken? Belangrijke 
beslissingen bij die satellieten kunnen ook de stadsfinanciën beïnvloeden en we moeten de 

lange-termijnimplicaties daarvan kunnen beoordelen. 
 

Wat nu voorligt is wel degelijk een geïntegreerd meerjarenplan. Het bevat immers de toelagen aan de 
satellieten en die toelagen komen niet lichtzinnig tot stand, maar na een grondige oefening binnen de 

satellieten, in samenspraak met de dienst financiën. Alles in 1 formeel geconsolideerd budget 

voorleggen is op vandaag niet haalbaar omdat de satellieten naast BBC ook nog een andere 
boekhouding (NBB) voeren en de regels in BBC niet dezelfde zijn als voor de stad. Onze AGB’s doen 

het trouwens goed want ze kunnen een positieve autofinancieringsmarge voorleggen, daar waar dit 
eigenlijk op vandaag nog geen BBC-verplichting is voor hen. 

 

-Bijkomende vraag raadslid Catherine Waelkens : waar vind ik de uitgave uit de beslissing van  
10/12/15 m.b.t. 80.000€ voor kinderopvang terug? 

Op vandaag wordt het tekort voor de kinderopvang transparant bijgehouden en in kaart gebracht 
door het OCMW (het bedroeg 66 K voor 2014 en 106 K voor 2015). Concreet moet er nog worden 

afgesproken hoe dit tussen beide besturen zal verrekend worden (al dan niet met de toelage?). Dit zal 
gebeuren in samenspraak en op een bepaald momentum (zoals rekening 16 of budget 17), dat ook 

nog moet worden bepaald. 

 
 

 



 

 

Overige vragen ter zitting : 

- Raadslid Christine Depuydt : waar vind ik de betoelaging van de AGB’s  terug? In de 

presentatie is immers enkel sprake van OCMW, politiezone, enz. … 
Schepen Kelly Detavernier: De toelage aan SOK staat op p. 63 van het budget. De toelage aan 

Parko op p. 62 (keert terug via belastingen cf. verklarende nota p. 65). De eerder gemaakte 
afspraken rond de toelagen zijn gehandhaafd in de meerjarenplanning, dus ook die van de 

AGB’s. 

 
- Raadslid Stefaan De Clerck : op de laatste blz. van de budgetwijziging gaat de kasbasis van 5 

mio € naar 29 mio € en daalt de leninglast met 21 mio €. Graag nadere toelichting bij deze 
grote verschuivingen. Kan dit niet het gevolg zijn van het uitstellen van investeringen? 

Nathalie Desmet: Het resultaat op kasbasis voor 2015 was heel positief o.a. ook door 
onverwachte meevallers aan de ontvangstenzijde. Er waren inderdaad ook al veel leningen 

opgenomen i.f.v. de verwachte investeringen. Dit kadert in de LT-visie van de financieel 

beheerder rond schuld. Soms is het interessant  om op een bepaald ogenblik van de lage 
rentevoeten gebruik te maken, wanneer je verwacht dat de investeringen toch op vrij korte 

termijn gerealiseerd zullen worden. 
 

- Raadslid Maarten Seynaeve vraagt :  

*Er werd een aanname gemaakt voor de onroerende voorheffing van 3,5% stijging. Welke 
aanname gebruikte men in voorgaande jaren? 

Nathalie Desmet: De onroerende voorheffing is bekeken geweest enerzijds door financiën op 
basis van de historische stijgingen in het verleden (gem. 3,88% tussen 2010-15) en 

anderzijds via een prognose van de impact van nieuwe verkavelingen door het team BMW 
(waarvan een overzicht in bijlage). Na extrapolatie en het incalculeren van het aantal nieuwe 

woningen, kwamen we uit op een stijging van 3,11% zonder nieuwe woongelegenheden en 

op 4,4% mét nieuwe woongelegenheden. We hebben daarna een gulden middenweg gekozen 
tussen de laagste, de historische en de toekomstige stijgingsparameter die positiever was, 

maar genuanceerd werd door team BMW zelf, waardoor we op 3,5% zijn beland. Dit lijkt 
realistisch. 

*In 2017 hebben we éénmalig een negatieve AFM, deels te verklaren door de hoogte van de 

investeringen dat jaar (en de leninglasten die daaruit voortvloeien). Toch zie ik die negatieve 
impact niet in de TM2-tabel. Hoe verklaar je dat? 

Nathalie Desmet: Er is een verschil tussen de M2 en de TM2-tabel. In de M2 zie je dat de 
investeringen 30.8 MIO netto bedragen in 2017. Daarvoor moet je leningopname gaan doen 

(hier 27.8 MIO), die dan een negatieve weerslag heeft in exploitatie (leninglasten) en dus een 

zware impact op de AFM. Die leningen zijn verwerkt in de TM2, waar je echter een overzicht 
krijgt van de ganse openstaande schuld van de stad (niet enkel 2017) en het kan dus 

voorvallen dat je bv. net in 2017 een zware lening hebt die net is afbetaald en wegvalt, 
waardoor dit jaar niet per se het zwaarste moet zijn naar openstaande schuld toe. De 

periodieke leninglasten bedragen wel meer dan 19 MIO in 2017. 
 

- Raadslid Catherine Waelkens : de aanslagen van de onroerende voorheffing werden nog niet 

verstuurd naar de particulieren. Dit heeft toch wel impact op de inkomsten van de stad en 
leidt tot een latere doorstorting met 4 maanden? 

Nathalie Desmet : Groot voordeel is hier dat we grote voorschotten uitbetaald krijgen. We 
hopen wel dat we niet in dezelfde problematiek vervallen als met de vertraagde doorstorting 

van de personenbelasting. 

 
- Raadslid Matti Vandemaele : waar vind ik de inkomsten uit de verkoop van de Broelkaai 4 

terug en feit dat deze inkomsten zouden gebruikt worden om de investeringen in Broelkaai 6 
te financieren? 

Burgemeester Vincent Van Quickenborne : het bestuur is nog steeds zinnens om Broelkaai 4 
te verkopen. De ontvangsten voor Broelkaai 4 en de uitgaven voor Broelkaai 6 zijn voorzien in 

het voorliggende meerjarenplan (zie p. 27 van de budgetwijziging). 

- Raadslid Matti Vandemaele : als er gesteld wordt dat er extra aanwervingen nodig zijn in team 
BOD om reden van de aangroei van het openbaar domein, dan wil ik graag eens de evolutie 

van het openbaar domein kennen. 



 

 

Schepen Kelly Detavernier : 

In 2012 vond een grondige nulmeting plaats,  de oppervlakte openbaar groen in beheer 

bedroeg toen: 187 ha openbaar domein, waaronder  
- 12 grote parken met een totale oppervlakte van 40,4 ha 

- 19.162 laanbomen en 8.634 parkbomen 
- 11 begraafplaatsen met een totale oppervlakte van 17 ha 

- wijk-, buurt- en verkeersgroen, speelpleintjes (versnipperd en niet apart opgemeten). 

 
Het groenareaal in beheer bedraagt ca. 2% van de totale Kortrijkse oppervlakte. Sindsdien is 

er een duidelijke aangroei van het areaal openbaar groen, we werken nog aan een nieuwe 
nulmeting maar nu al is zeer duidelijk in de dagelijkse werking dat dit zijn impact heeft op de 

ploegen van BOD. Er zijn weinig situaties waar het groenareaal vermindert, tenzij enkele 
kleine overnames van openbaar domein door particulieren. Er kwam een grote oppervlakte bij 

met de Leieboorden. De inschatting van de aangroei van het te onderhouden groenareaal 

2016-2018 bedraagt een aangroei van 11.021 m² gras en 3.217 m² wijkgroen, na drie jaar 
contractueel onderhoud door de aannemers. In de toekomst zijn er nog tal van gronden die 

openbaar domein zullen worden, denk onder andere aan de site van Kortrijk Weide. Deze 
komt concreet in eigen beheer drie jaar na realisatie van de site. Hierop willen we ook al 

zoveel mogelijk anticiperen. 

 
- Raadslid Matti Vandemaele : ik zou graag de prognoses zien voor de onroerende voorheffing. 

Kunnen we het overzicht van de nieuwe verkavelingen waarmee rekening werd gehouden 
krijgen?  

Schepen Kelly Detavernier : We zullen dit bezorgen (zie bijlage). 
 

- Raadslid Matti Vandemaele : Het initiële budget voor de fuifzaal werd overschreden. Kan er 

een overzicht bezorgd worden van de evolutie van het budget? 
Schepen Bert Herrewyn :  

 
Originele projectkost : 3 miljoen euro, inclusief bijdrage Howest 

Huidige projectkost 3,8 miljoen euro 

 
Dit budget is reeds opgenomen in BW 2016 

 
Projectbudget uitgaven voorzien basis SMJP : €        2.499.880,00  

Bijkomend budget in kader van inkomsten HOWEST (2015 BW1) €           500.000,00  

Projectbudget bijkomend voorzien budget 2016, goedgekeurd in GR €           750.000,00  
Coördinatie Veiligheid&Gezondheid (2016 BW1) formulier T €                5.021,05  

Budget verschoven voor uitvoering fietsenstalling (2016 BW1) €           100.000,00  
TOTAAL UITGAVEN PROJECTBUDGET VOORZIEN €        3.854.901,05  

 
Projectbudget ontvangsten voorzien basis SMJP :  € 0,00 

Inkomsten HOWEST (2015 BW1) €           500.000,00  

Stadsvernieuwingsfonds (2016 BW1) €           825.000,00  
TOTAAL ONTVANGSTEN PROJECTBUDGET VOORZIEN €        1.325.000,00 

 
 

Schepen Kelly Detavernier : De overschrijding is wel opgenomen in het voorliggende 

meerjarenplan en is dus geen probleem. 
 

 
 

3. Label kindvriendelijke steden en gemeenten – Actieplan Kind- en jongerenvriendelijke 
stad – Goedkeuren. 

 

Schepen Bert Herrewyn geeft een inleiding. 
 

Hannes Vanmeenen geeft een toelichting a.d.h.v. een presentatie.   



 

 

 

Vragen : 

- Raadslid Matti Vandemaele : hoe kunnen we acties toevoegen? 
Schepen Bert Herrewyn : voorstellen mogen vooraf bezorgd worden. We onderzoeken ze en 

bekijken samen welke we opnemen. Is er discussie over een voorstel, dan kunnen we nog 
overgaan tot een stemming in de gemeenteraad.  

 

- Raadslid Matti Vandemaele : waar zit het grote verschil in de interne stedelijke organisatie? 
Het plan is duidelijk geïntegreerder. De vraag is enkel hoe dit in de organisatie is ingebed. 

Schepen Bert Herrewyn : hiervoor verwijst hij naar de door Hannes Vanmeenen vermelde 
instrumenten. Belangrijk daarbij zijn de programmaregisseur en de stuurgroep voor het 

programma. Daarnaast brengen we medewerkers samen binnen de projectteams.  
Hannes Vanmeenen : we hebben voor elk van de 4 projecten een trekker aangeduid die 

samen met de programmaregisseur de beleidsuitdaging opvolgt 

o Publieke ruimte: Bieke Vertriest + Hannes Vanmeenen 
o Mobiliteit: Jeroen Vanhoorne + Hannes Vanmeenen 

o Inspraak: Ruth Vandenberghe + Hannes Vanmeenen 
o Netwerken: Diverse medewerkers volgens thema/netwerk (onderwijs, vrije tijd…) 

Belangrijkste van alles was echter het proces dat we binnen de organisatie hebben afgelegd 

om samen met medewerkers te reflecteren over kindvriendelijkheid binnen de verschillende 
beleidsdomeinen.  

Raadslid Matti Vandemaele : kunnen we de ingediende portfolio krijgen? 
Gaat in bijlage (zie ook linken in bijlage bij mail)  

 
- Raadslid Matti Vandemaele : jeugdraad bestaat niet meer, klopt dit? 

Schepen Bert Herrewyn : er is ingestapt in het project ‘transformers’ van de VVJ. Daarin wordt 

gezocht naar een nieuwe invulling voor een nieuwe organisatie via welke we de betrokkenheid 
van jongeren en kinderen organiseren. 

Raadslid Matti Vandemaele : wat is de stand van zaken? 
Schepen Bert Herrewyn : stelt voor dat we aan de werkgroep een stand van zaken vragen in 

de vorm van een verslag. 

 
- Raadslid Matti Vandemaele : stopt kindvriendelijk op 18 jaar? 

Hannes Vanmeenen : er wordt geen leeftijdsgrens vastgelegd. Ook studenten vallen onder de 
doelgroep. 

 

- Raadslid Astrid Destoop : krijgen we nog de verschillende rapporten waarvan sprake? 
Gaat in bijlage (zie ook linken in bijlage bij mail) 

 
- Raadslid Alain Cnudde : er is sprake van 3 verschillende zaken in het rapport. Daarnaast 

bestaan er nog veel andere zaken. Bijvoorbeeld alles wat met het sociale te maken heeft 
ontbreekt. Het transversale wordt hierin vergeten. 

Schepen Philippe De Coene : deze vaststellingen zijn niet juist. We hebben 1 team met 2 

componenten, één voor het OCMW en één voor de stad. We leggen telkenmale een link met 
de andere componenten. Vb. armoede : we bereiken jaarlijks 1000 kinderen via allerlei acties 

binnen het armoedebeleidsplan. Deze acties zijn echter niet in dit plan opgenomen. We 
voeren echter weldegelijk een zeer geïntegreerd welzijnsbeleid. Het is wel zo dat het sociaal 

beleid en het welzijnsbeleid niet over verschillende schepenen zijn verspreid zoals vroeger wel 

het geval was. 
Quindo bijvoorbeeld wordt gesubsidieerd door OCMW (50000€) en 2 x 12500€ van cultuur en 

jeugd. 
Schepen Bert Herrewyn : we hebben er voor gekozen om aan te sluiten bij de bestaande 

platformen rond armoede en kinderen, veeleer dan er nieuwe op te richten i.f.v. dit plan. 
 

- Raadslid Alain Cnudde : over het drugsbeleid vind ik niets terug. Het drugsbeleid zit nu nog 

enkel in het repressieve beleid. Hij suggereert om dit nog op te nemen in dit plan. 
Schepen Philippe De Coene : er wordt weldegelijk rond drugs gewerkt. We werken hieraan via 

de scholen, maar linken dit niet aan jeugd. Merk ook op dat het aandeel volwassenen binnen 



 

 

de drugsproblematiek toeneemt waardoor het niet enkel opgesloten mag worden binnen 

kinderen en jongeren.   

 
 

 
 

Geert Hillaert 

verslaggever 
 


