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Vraag nr. 25 van Francis Rodenbach van 24 juni 2014 
 
Projectoproep bebossing van uit Agentschap voor natuur en Bos 

 
Is de stad ingegaan op deze oproep: http://www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing? 

Indien ja. Kunnen we het dossier inkijken en is er al een beslissing gevallen? 

Indien niet. Graag de reden hiervoor. 
 
 
Antwoord  
 

In 2013 werd het project gronden Marc Holvoet in stadsgroen Marionetten ingediend.  
Het project werd niet weerhouden. 

Het dossier kan bij Luc Vandeghinste ingezien worden. 
 

 

Vraag nr. 26 van Alain Cnudde van 29 juni 2014 
 

Overzicht personeelsleden die sinds 2013 tot heden de stad verlieten 
 

Zoals gevraagd in de laatste GR : kan mij een overzicht worden bezorgd van alle personeelsleden 
die sinds 2013 tot heden de Stad verlieten a.u.b. ? 

  

Graag met specificaties van 
- datum waarop zij uit dienst gingen 

- de dienst waartoe zij behoorden  
- de reden waarom zij vertrokken : ofwel vrijwillig ofwel met pensioen (of misschien nog andere 

redenen ?). 

Tevens daarnaast welke functies effectief werden (of nog zullen worden) vervangen? 
 

 
Antwoord  
 

Stand van zaken van vertrekkers en binnenkomers vanaf januari 2013. 
 

Sinds 1 januari 2013 hebben verschillende personeelsleden de stad verlaten. Concreet gaat het over 
166 koppen die een externe beweging maakten. De redenen worden hieronder opgesomd. Gros van 

de vertrekkers doen dit omwille van pensionering en de overheveling van de kinderopvang naar het 
OCMW. Merk op dat het verloop in het WEP+ project relatief groot is, dit komt door de aard van het 

project.  

 
 

 
 

  



Reden Aantal in koppen 

medische redenen 2 

onderling overleg of eigen verzoek 24 

ontslag/einde vervangingscontract 18 

Overleden 3 

pensioen 47 

sociale tewerkstelling: WEP+ 8 

stopzetten GOK-project 7 

verschuiving kinderopvang 50 

vervroegd pensioen 4 

wissel coalitie 3 

Eindtotaal 166 

 
In VTE uitgedrukt komt dit neer op 111 VTE 

In dezelfde periode zijn 101 verschillende medewerkers in dienst gekomen, goed voor 76 VTE.  
Opgelet: 

Deze cijfers geven een indicatie op de personen die in- en uitgestroomd zijn, voor sommige functies 
zijn er meer dan 1 beweging over deze periode (bvb: kinderopvang: vervangingscontracten bij 

zwangerschappen, WEP+: contracten duren 1 jaar, maar sommigen vertrekken vroeger, sportplus: 

verloop lesgevers,….). Dit kan de cijfers vertekenen. 
 

Voor de vraag welke functies effectief al dan niet vervangen werden verwijzen we naar de door het 
CBS goedgekeurde ombuigingsbeslissingen.  

  Stopzetten van het GOK-project:  4 VTE 

 Overheveling van de kinderopvang naar het OCMW: 24,75 VTE  

 Sluiten van de opvoedingswinkel: 0,8 VTE 

 Uitbesteden van het grasrijden: 10 VTE 

 Afstoten “den bouw”:  0,22 VTE 

 
Voor andere functies zijn in principe geen beslissingen genomen. Wel is het zo dat het CBS alle 

vervangingen nauwgezet opvolgt, dit om de budgettaire situatie verder onder controle te houden. 

Verdere ombuigingsbeslissingen zullen dus nog nodig zijn. 
 

De details achter deze cijfers zijn ter inzage bij de directie bedrijfsvoering, via Domien Dessein. 
 

 

Vraag nr. 27 van Hannelore Vanhoenacker van 07 juli 2014 
 

Starterspremie in de stad Kortrijk + actie Kortrijk Zaait 
 

Naar aanleiding van mijn vraag 2 gemeenteraden terug rond de starterspremie een bijkomende vraag 

naar wat cijfers. 
 

Kunnen jullie de volgende gegevens aanreiken? 
 

1. Hoeveel aanvragen voor de „kleine‟ en voor de „grote‟ starterspremie worden er op jaarbasis 

ingediend? 

2. Hoeveel infovragen krijgt men op jaarbasis naar de starterspremies en hoeveel worden 

daarvan dan omgezet in een effectieve aanvraag? 

3. Hoeveel weigeringen heeft men per jaar en wat zijn de redenen van weigering? 

  



De actie Kortrijk Zaait loopt nu al een paar maanden. Kunnen jullie ook hier wat cijfermateriaal 
aanreiken? 

 

1. Hoeveel panden heeft Kortrijk Zaait momenteel in portefeuille? 

2. Hoeveel panden zijn ondertussen al door een nieuwe zaak ingenomen. 

3. Waar zijn de panden van Kortrijk Zaait gelegen? 

Antwoord 

Starters- en leegstandspremies 

Er wordt enkel de vraag gesteld naar de „grote‟ en de „kleine‟ starterspremie, doch is het ook 

belangrijk om bij deze premies ook de leegstandspremie te vermelden die van toepassing is als een 

(startende) ondernemer start in een structureel leegstaand pand.  

1. Hoeveel aanvragen voor de „kleine‟ en voor de „grote‟ starterspremie worden op jaarbasis 

ingediend? 

2012: 5 grote starterspremies, 3 kleine starterspremies, 4 leegstandspremies= 12 aanvragen  

2013: 7 grote starterspremies, 1 kleine starterspremie, 9 leegstandspremies= 17 aanvragen 

2014: 2 grote starterspremies, 3 kleine starterspremies, 4 leegstandspremies = 9 aanvragen 

2. Hoeveel infovragen krijgt men op jaarbasis naar de starterspremies en hoeveel worden dan 

omgezet naar een effectieve aanvraag? 

Aantal contacten in het Loket voor Ondernemers m.b.t. starters- of leegstandspremies: 

2012: 100 

2013: 126 

2014: 52 (tem 08/07/2014) 

Gelet op de cijfers van de ingediende dossiers kan men veronderstellen dat een 10% van de 

infovragen resulteren in een effectieve aanvraag. 

3. Hoeveel weigeringen zijn er per jaar en wat zijn de redenen van de weigering? 

Elk dossier wordt voorgelegd aan de adviescommissie, opgericht in het kader van het 

reglement. Heel wat dossiers worden niet goedgekeurd de eerste keer dat ze voorkomen. 

Vanuit de adviescommissie worden er op regelmatige basis extra vragen gesteld, meestal 

handelen deze vragen over het financiële aspect van het dossier: het financieel plan werd niet 

correct opgesteld of er werd niet voldoende uitleg gegeven bij de vermelde cijfers. Een 

dossier wordt doorgaans maar definitief afgekeurd indien de adviescommissie reeds drie maal 

bijkomende informatie vroeg en deze informatie onvoldoende blijkt. 

2012:  

12 ingediende dossiers:  

- 7 dossiers werden goedgekeurd bij de eerste voorlegging aan de adviescommissie 

- Bij 5 dossiers werden er bijkomende vragen gesteld die leidden tot een goedkeuring 

- 1 dossier werd afgekeurd omdat het niet voldeed aan het reglement (aandelenstructuur) 

2013: 

17 ingediende dossiers:  

- 4 dossiers werden goedgekeurd bij de eerste voorlegging aan de adviescommissie 

- Bij 5 dossiers werden er bijkomende vragen gesteld die leidden tot een goedkeuring 

- 2 dossiers zijn nog lopende (bijkomende vragen gesteld, antwoorden voldeden niet voor 

de adviescommissie)  

- 6 dossiers werden afgekeurd: 

o 3 dossiers bleken niet rendabel 

o 1 dossier voldeed niet aan het reglement (aandelenstructuur) 

o Bij 1 dossier wilde de ondernemer geen bijkomende informatie verschaffen 



o Bij 1 dossier slaagt de ondernemer er niet in om een duidelijk en correct 

financieel plan in te dienen 

 

 

2014: 

9 ingediende dossiers:  

- 6 dossiers werden goedgekeurd bij de eerste voorlegging aan de adviescommissie 

- Bij 3 dossiers werden er opmerkingen geformuleerd m.b.t. het ingediende financieel plan 

Kortrijk Zaait 

1. Hoeveel panden heeft Kortrijk Zaait momenteel in portefeuille? 

Momenteel heeft Kortrijk Zaait 10 panden in portefeuille.  

2 panden die we in portefeuille hadden zijn verhuurd op de reguliere markt en bijgevolg geschrapt uit 

de database. 

2. Hoeveel panden zijn ondertussen al door een nieuwe zaak ingenomen? 

Reguliere markt (zie ook supra): 1 pand ingevuld door handel, 1 als woning 

Kortrijk Zaait panden: momenteel 5 panden ingevuld, 1 in optie, 4 panden beschikbaar.  

1 ingevuld pand kwam terug vrij na een gebruik van 90 dagen. In totaal 6 invullingen gerealiseerd. 

3. Waar zijn de panden van Kortrijk Zaait gelegen? 

Adres Gemeente WVO Beschikbaar / Ingevuld 

Loofstraat 35 Kortrijk 55 m² Beschikbaar 

Veemarkt 50 Kortrijk 110 m² Ingevuld 

Wijngaardstraat 4 Kortrijk 74 m² Ingevuld 

Wijngaardstraat 24 Kortrijk 50 m² Ingevuld 

Wijngaardstraat 14 Kortrijk 24 m² Ingevuld 

Bergstraat 2 Aalbeke 150 m² Beschikbaar 

Veemarkt 51 bus 1 Kortrijk 152 m² Ingevuld 

Grijze Zusterstraat 1/2 Kortrijk 85 m² Beschikbaar 

Groeningelaan 6 Kortrijk 380 m² in optie 

Paleisstraat 1 Kortrijk 101 m² Beschikbaar 

 
 

Vraag nr. 28 van Francis Rodenbach van 14 juli 2014 
 

Aanbestedingsplan schuilhuisjes 

 
Graag een stand van zaken in verband met het aanbestedingsplan van de schuilhuisjes/bushokjes. 

 
 

Antwoord 
 
Voor het leveren, plaatsen en onderhouden van schuilhuisjes werd een 4de aanbesteding 

georganiseerd. 
De voorwaarden en de wijze van gunnen werd door de gemeenteraad bepaald in de GR van 11 

januari ll. 
Als wijze van gunnen werd gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

De datum voor opening van de offertes werd vastgelegd op 17.02.2014.  
Momenteel zijn we in de onderhandelingsfase. De 1ste onderhandelingsronde is doorgegaan.  

Na het zomerverlof start de 2de onderhandelingsronde. 
 


