
 
 

 
Groep:   Derde Raadscommissie 

Datum:  14 april 2015 
Uur:    uur 
Plaats:   Nieuwe schepenzaal 

Aanwezig  Ph. Roosen; raadslid – voorzitter.  
K. Byttebier, Ph. De Coene; schepenen, 

L. Lybeer, F, Santy, F. Verhenne, A. Vandendriessche, P. Lombaerts, S. Bral; 
raadsleden. 

S. Tanghe – notulist. 
Verontschuldigd: E. Brugman; raadslid,  
   A. Vandersteene; schepen, 
Afwezig:  F. Rodenbach, M. Vandemaele; raadsleden 

 
Kopie:  
Bijlagen: 

 Samenwerkingsovereenkomsten en staatssteunregels  
Presentatie aan juristen van de Leiedalgemeenten, (Leiedal 22 januari 2015) 

 Pocket Regie Sociale Economie – Deel 4: Hoe kan het lokaal bestuur lokale sociale economie 
financieel ondersteunen? Een handreiking. 

 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter Ph. Roosen. 

14 Renovatie en herinrichting voormalig Euroshoppand tot nieuw museum : lot 2 - 
afwerking – Eindafrekening 

Schepen Byttebier licht toe. 
Raadslid Santy: “Dit is nog niet de volledige afrekening?”  
Schepen Byttebier reageert dat de totaalbedragen opgenomen zijn, zij het niet even gedetailleerd. 

(zie memorie van toelichting) 
 
15 Raamovereenkomst voor de periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, 

hervullingen en leveringen van nieuwe blusmiddelen voor vier jaar - Voorwaarden en 
wijze van gunnen 
Geen bemerkingen 

(zie memorie van toelichting) 
 
16 Aankoop en levering van werkschoenen, werkkledij en persoonlijke 

beschermingsmiddelen over een periode van 4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen 
Geen bemerkingen 

(zie memorie van toelichting) 
 
17 Straatnaamgeving - Vlaskaai en Vlashoek - Principiële goedkeuring 

Geen bemerkingen 
(zie memorie van toelichting) 
 

18 Straatnaamgeving - Nelson Mandelaplein - Principiële goedkeuring 
Geen bemerkingen 
(zie memorie van toelichting) 

 
19 Vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Subsidieovereenkomst tussen de 
provincie West-Vlaanderen en Texture – Vaststellen 

Geen bemerkingen 
(zie memorie van toelichting) 

Vergaderverslag 



 

20 Beleidsplan - @llemaal Digitaal - Beleidsplan Digitale Stad 2015-2018 – Goedkeuren 
Schepen De Coene licht toe. 

(zie memorie van toelichting) 
 
Raadslid Verhenne: Bedoel je met de scholen-partners enkel hogescholen? Op vandaag zie we vaak 

acties naar hogescholen, die al beter uitgerust zijn, of naar lagere scholen, als eerste initiatief. Dit 
zorgt er voor dat secundaire scholen vaak buiten spel staan. 
Schepen De Coene: Ja, toch voor wat het MADE-in Kortrijk verhaal betreft. Dit is een gecoördineerd 

alternatief voor vele losse samenwerkingen, die bovendien sterker gekoppeld zullen worden aan 
stedelijke noden en verwachtingen. Dit zorgt er bovendien voor dat het voor betrokken studenten een 
zeer praktisch en tastbare ervaring is. Er is ook ruimte voorzien voor andere pistes zoals bijvoorbeeld 

de CODERDOJO, die gericht is op 7 tot 14 jaar, maar de stad staat zeker open voor aanvullende 
opportuniteiten i.s.m. secundair onderwijs. 
 

21 Sociale Economie - Afwegingskader Sociale Economie - Goedkeuren 
Toelichting door Schepen De Coene 
(zie memorie van toelichting) 

 
Raadslid Santy vraagt of er een apart reglement naar de Gemeenteraad komt. Schepen De Coene 

bevestigt. 
 
Raadslid Santy: Verwijzing naar Europese Staatssteunregels, op trefdag VVSG was er nogal wat 

aandacht tot paniekerigheid betreffende opvolging van staatssteunregels bij het verstrekken van 
toelagen of deelname aan Europese projecten. Ik merk een vermelding omtrent deze regels tussen de 
principes. Is de stad voldoende geïnformeerd, en zijn er voldoende ondernomen om aan alle 

voorwaarden te voldoen. 
 
Schepen De Coene: ja, natuurlijk 

Ingeval deelname aan Europese projecten, moet je aan alle regels voldoen dat wordt gecontroleerd 
door de Europese Commissie of de betrokken agentschappen. 
Daarnaast zorgt de toegenomen aandacht voor concurrentievervalsing door de markt voor een 

striktere opvolging. In essentie moet je dus aantonen dat de ondersteunde activiteiten niet-
economisch of niet-concurrentievervalsend zijn. Eenmaal economisch is het zeer moeilijk tot 
onmogelijk om aan te tonen dat ondersteuning niet marktverstorend is, het is dan ook zeer belangrijk 

om de flankerende regels te volgen. 
Bijvoorbeeld voor Sociaal Restaurant moeten we aantonen dat we niet in concurrentie gaan met 

horeca zelf in deze door gebruik te maken van de uitzondering voor personen in opleiding. Indien je 
horeca uitbaat met gesubsidieerd personeel (buiten cao) kan je zeker een klacht verwachten. 
 

Raadslid Verhenne: Het is met niet zo duidelijk wanneer initiatief een impulsondersteuning krijgt en 
wanneer langdurige ondersteuning – vb stal 13”? 
Schepen De Coene: In eerste instantie is het de aanvrager die kiest onder welk stelsel hij zijn 

aanvraag doet.  
Stal 13 is gestart onder Fonds voor Sociaal Kapitaal en zou dus in de toekomst onder Fonds voor 
Projecten Sociale Economie terecht komen. Feitelijk vormt dit ook een antwoord op de vraag van 

raadslid Santy, de werking van Stal 13 is een duidelijk voorbeeld van niet-markt-activiteit. Er zijn wel 
economische actoren actief in systeem van vintage meubelen, upcycling e.d.m. maar niet in 
combinatie met het activeren en oriënteren van mensen uit de kansengroepen. De 

impulsondersteuning werd in deze gebruikt om verder te professionaliseren en de interne werking te 
versterken met o.a. communicatieplan en ondernemingsplan. In navolging werd een overeenkomst 
voor langdurige ondersteuning afgesloten omdat deze combinatie van activiteiten – hoe waardevol 

ook – nooit rendabel kan zijn. Die overeenkomsten voor langdurige ondersteuning worden behandeld 
conform de beslissing van de Gemeenteraad dd. 9 december 2013 (punt 23) “Model 
samenwerkingsovereenkomst met derden - periode 2014-2019.” op basis waarvan samenwerkingen 

opgenomen in een modelovereenkomst goedgekeurd mogen worden door het College. 
 



22 Ombuiging opvoedingswinkel – Samenwerkingsovereenkomst opvoedingswinkel - 

Goedkeuren 
Schepen De Coene licht toe. 

(zie memorie van toelichting) 
 
Raadslid Verhenne: De CLB’s moeten sterk inboeten op de middelen, maar krijgen er hier een 
opdracht bij? 
 
Schepen De Coene: Het gaat niet om een extra onbetaalde opdracht voor de CLB’s, als ze de 
opdracht willen opnemen dan kunnen ze een vergoeding krijgen. 
 
Raadslid Verhenne: CLB’s zitten inderdaad op de juiste plaats, maar ze zijn op dit ogenblik sterk 
overbevraagd en de vraag is of ze dit kunnen doen. 
Schepen De Coene: De vraag werd met de CLB’s doorgepraat. In essentie blijven ze doen wat ze 
doen, maar krijgen ze er door dit voorstel een vergoeding voor. Bovendien worden hun activiteiten in 
dit kader verankerd in het regie-netwerk van de stad m.b.t. opvoedingsondersteuning. Zo wijzen ze 
net als de brugfiguren toe naar dezelfde diensten en dienstverleningen zodat mensen er effectief 
terecht komen. 
 
BESLOTEN ZITTING 

24 Stadspersoneel : contractuele aanstellingen. - Aanwijzing tot GASambtenaar.- 
Goedkeuren 
Schepen Byttebier licht toe. 

(zie memorie van toelichting) 
 
   

 
 

        

 

15-4-2015

X
S. Tanghe

De notulist

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


