
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 7 februari 2017 

Uur: 19u00 – 19u25 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 K. Byttebier, P. De Coene: schepenen 

 L. Lybeer, F. Santy, S. Bral, F. Rodenbach, P. Lombaerts, S. Demeyer: raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: A. Vandendriessche, M. Vandemaele: raadsleden 

  

Afwezig: A. Vandersteene : schepenen 

F. Verhenne : raadsleden 

  

Kopie: / 

Bijlagen:  

 
VOORAFGAAND 

Raadslid Demeyer geeft aan er nog niet in geslaagd te zijn om in te loggen op e-Decision. 

Vraag tot contactname vanuit Servicepunt. 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

23 - 2017_GR_00057 - 2017 - Modelovereenkomst ASTRID met betrekking tot indoordekking in gebouwen en 

infrastructuurwerken - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen Byttebier 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

24 - 2017_GR_00040 - Leveranciersovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening 

voor alle HVAC installaties van de stad Kortrijk en AGB SOK - 2016/1038 - Voorwaarden en wijze van gunnen 

Toelichting door Schepen Byttebier  

Raadslid Santy vraag of dit enkel over preventief onderhoud ook geldt voor het oplossen van problemen in weekend 
en zo? 

Beide zijn inbegrepen, maar grootste verschil ligt hem in het feit dat er iemand ‘op de vloer’ aanwezig is. Door deze 
manier van werken kan de planning preventief onderhoud in samenwerking opgesteld worden, in tegenstelling tot de 
huidige manier van werken waar die planning volledig door de externe partner ter harte werd genomen. Incidentele 
tussenkomsten zijn mee opgenomen in het bestek. Het regietarief maakt deel uit van de gunningscriteria. 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

25 - 2017_GR_00041 - 2016/1040 - Stad Kortrijk: keuring diverse installaties – Voorwaarden en wijze van gunnen  

Toelichting door Schepen Byttebier 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

Vergaderverslag 



26 - 2017_GR_00043 - 'De Beeldcapsule 2117' - Overeenkomst gebruik beeldmateriaal 'De Beeldcapsule 2117' – 

Goedkeuren 

Geen toelichting gegeven.  
Oproep om eventuele vragen door te geven zodat Schepen Vandersteene deze alsnog kan beantwoorden. 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

27 - 2017_GR_00058 - OCMW-vereniging W13. - Goedkeuring gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 en kennisname 

budgetwijziging 2016 en budget 2017.  

Toelichting door Schepen De Coene  

Raadslid Santy merkt op dat de budgettaire documenten vooraf niet op papier bezorgd werden, niettegenstaande 
daar een afspraak rond gemaakt werd op het bureau van de fractieleiders. Raadslid Lombaerts bevestigt als voorzitter 
van de Gemeenteraad deze afspraak en vraagt om de stukken mee te laten sturen met het verslag. 

Uit navraag blijkt dat de afspraak enkel betrekking heeft op de financiële documenten van de Stad, het OCMW, de 
AGB’s, de stedelijke vzw’s en de kerkfabrieken. 

Schepen De Coene vraagt tevens om eventuele vragen op basis van de stukken nog vooraf door te geven in 
voorbereiding op de Gemeenteraad, zodat een passend antwoord voorzien kan worden. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

 

 

 

 

Stijn Tanghe 


