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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00010 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: omtrent "de chaotische manier waarop de digitale
inschrijving voor leerlingen basisscholen verliep"

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 21:31

Toelichting:
‘ ’, zo titelde een lokale krant begin ditInschrijven in basisonderwijs is niet langer kinderspel
jaar. En zo blijkt ook, want de manier waarop de eerste digitale inschrijving in onze stad
verliep, was ronduit chaotisch. Tot grote, terechte ergernis van zowel ouders, leerlingen en
onderwijspersoneel. Het kiezen van een school is een fundamentele afweging die ouders
maken. En daar wordt best zorgzaam mee omgesprongen.

Door nieuwe decretale regelgeving, o.a. rond gelijke kansen, kunnen ouders hun kinderen
niet zomaar meer inschrijven in een school naar keuze, maar spelen verschillende
parameters een rol. Daarom werd in Kortrijk, o.l.v. het Lokaal Overlegplatform Kortrijks
Basisonderwijs (LOP), een digitale inschrijvingsprocedure op poten gezet waarin de ouders
niet alleen naar de parameters werden gevraagd, maar ook om vijf scholen naar keuze op te
geven, in rangorde van de voorkeur. Het tijdstip van inschrijving is bijgevolg van geen
belang meer.

Met een zeker ongeloof nam onze fractie dan ook kennis van de mededeling van het
Kortrijks LOP, dat de toewijzing van leerlingen vorige week voorlopig werd opgeschort. Aan
de basis zouden fouten liggen in de ICT-applicatie, waardoor een aantal ouders een
verkeerde school kreeg toegewezen. Ouders hebben al geen zekerheid meer over de
schoolkeuze, nu bleek dus ook nog ‘ns dat het toewijzingssysteem haperde en dat ouders
foutieve of onzekere informatie werd verstrekt. Gevolg: leerkrachten en directies overstelpt
met vragen en boze reacties.
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Er valt te horen dat de IT-dienst, die de inschrijving onder haar hoede nam, de opdracht
compleet had onderschat, en een aantal parameters niet in rekening had genomen. Daaruit
blijkt meteen dat het systeem onvoldoende werd getest en dat scholen niet de gelegenheid
kregen om een tussencontrole te doen. Intussen zijn de fouten rechtgezet, maar met een
wrange nasmaak.

Hoeveel kinderen kregen aanvankelijk een foutieve mededeling?
Wat lag concreet aan de basis van de foutieve schooltoewijzing?
Wie stelde het IT-bedrijf aan en wie droeg de kosten van de digitale inschrijving?
Waren daaraan afspraken verbonden m.b.t. controle? En klopt het dat het bedrijf in
gebreke werd gesteld?
Gebeurde er bij de tweede toewijzing voorafgaandelijk een controle door de directies?
Hoeveel procent van de kinderen kreeg – na de juiste mededeling - uiteindelijk de
eerste, dus favoriete schoolkeuze toegewezen?

2014_IP_00011 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: omtrent "de evolutie van de fietsdiefstallen in
onze stad en de daaraan gekoppelde maatregelen"

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 21:31

Toelichting:
Op de politieraad van 31 maart jl. werden de grote tendensen van de criminaliteitscijfers
van 2013 in onze zone vakkundig toegelicht. Algemeen gezien daalt de criminaliteit in onze
zone met 6 procent, maar een aantal fenomenen zit in stijgende lijn, zoals de
fietsdiefstallen. In 2009 werden nog 1089 fietsdiefstallen gerapporteerd, in 2012 858, om
vorig jaar opnieuw te stijgen tot 891 geregistreerde feiten. En weet dat het ‘ ’ bijdark number
fietsdiefstallen ongemeen groot is. Uit de veiligheidsmonitor 2008-2009 bleek immers dat
slechts 35 procent van de slachtoffers aangifte doet. Vandaar dat men ervan uit kan gaan
dat het aantal fietsdiefstallen in onze zone tot drie keer hoger kan liggen dan de cijfers ons
doen vermoeden, en hier aldus per jaar zo’n 2.400 fietsen worden gestolen. Fietsdiefstal
werd in de lokale veiligheidsbevraging in 2011 als zesde grootste buurtprobleem aangeduid.
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De vraag die klinkt is: ‘wat doet men hieraan?’ De camera’s in de fietsenstallingen aan het
station blijken in ieder geval niet de oplossing te zijn. Evenmin moet veel worden verwacht
van de eenmalige sensibiliseringscampagne die in het Strategisch Veiligheids- en
Preventieplan  Kortrijk wordt ontwikkeld. Maar wat dan wel? Op de politieraad leek het erop
dat het stadsbestuur momenteel werkt aan een intelligent fietsopsporingssysteem, waarbij
een gestolen fiets door middel van een applicatie zou teruggevonden/teruggehaald kunnen
worden.

1. Hoever staat het hiermee? Is het een onderzoekspiste of zijn er al concrete stappen
gezet?

2. Wat kunnen we concreet onder dit systeem verstaan? Hoe werkt het?

3. Zal het betaalbaar zijn of zouden daartegenover steunmaatregelen kunnen staan?

2014_IP_00009 - Interpellatie van raadslid Filip Santy:
Mislopen van subsidie strategisch project Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

Interpellatie

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Wout Maddens

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 22:31

Toelichting:
In het verleden werd door de Stad Kortrijk systematisch ingezet op het aanboren van
diverse subsidiekanalen die ondersteunend konden werken voor het realiseren van projecten
in diverse domeinen. Zo wist de Stad onder andere 180.000 euro binnen te halen voor de
Stationsomgeving en 300.000 euro voor het regionaal project Groene Sporen, op basis van
de oproepen "Strategische Projecten Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen".

Het College nam op 1 juli 2013 dan ook de beslissing om een nieuw strategisch project in te
dienen, onder de naam "Kortrijk Woonstad 2.0". Men hoopte op een Vlaamse subsidie van
80%, op een bedrag van 130.000 euro of 104.000 euro, voor een "innovatieve benadering
van de woonmarkt en het herörienteren van een beperkt deel van de meerwaarde van
private woonontwikkelingen". Een deel van de middelen moest dienen voor het voeden van
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een rollend grondfonds, het toeleiden van projecten in de binnenstad via het concept van
"wijkbudgetten" en voor sociale huisvesting.

Zopas is duidelijk geworden dat de Stad 'buiten de prijzen' valt. De argumentatie van de
beoordelingscommissie voor het niet-toekennen van projecten is niet mals. Er wordt
opgemerkt dat Kortrijk te veel op zichzelf werkt en de woonproblematiek niet in de bredere
context van het regionaal stedelijk niveau bekijkt, dat het project enkel op het niveau van
de stadsdiensten wordt bekeken en dat de aanvraag louter ter versterking van de
stadsdiensten wordt ingediend.

Ook in andere dossiers valt het mij op dat de Stad Kortrijk zich in toenemende mate op
zichzelf terugtrekt en zijn positie als centrumstad, binnen een sterke regio, niet of
onvoldoende opneemt en uitbouwt.

Vandaar mijn vragen:

(1) Wat is de concrete impact van het mislopen van de subsidiëring van het strategisch
project "Kortrijk Woonstad 2.0" op de vooropgestelde doelstellingen van het initiatief?

(2) Is het stadsbestuur al dan niet van plan om zijn woonbeleid uit te zetten en in te vullen
binnen de context van de noden en behoeften van het regionaalstedelijk gebied en de
ruimtelijke problematiek?

2014_IP_00008 - Interpellatie van raadslid Bart Caron: De
plannen van KVK met de jeugdspelers en de sociale clausule
in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en CVBA Kortrijk
Voetbalt

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
An Vandersteene, Vincent Van Quickenborne

Tijdstip van indienen:
2 april 2014 23:03

Toelichting:
We konden vernemen dat KVK andere plannen heeft met een aantal jeugdspelers. Op de
website van KVK staat het volgende:
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“KVK Jeugdacademie professionaliseert verder

Na lang overleg en rijp beraad heeft KV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen
zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. We willen de professionalisering die de
Jeugdacademie de laatste jaren heeft doorgemaakt verder zetten. Daarvoor willen we onze
missie, de individuele begeleiding van jong voetbaltalent, volledig op punt zetten.

Dit brengt met zich mee dat KV Kortrijk vanaf volgend seizoen niet meer zal aantreden in de
bijzondere en provinciale reeksen. Enerzijds omdat we, met de blik op doorstroming, de
begeleiding van onze elite spelers verder willen intensifiëren en daardoor te weinig aandacht
zouden kunnen schenken aan onze bijzondere/provinciale teams. Anderzijds werd deze
keuze ook gemaakt omwille van de (positieve) hervormingen die het Belgische jeugdvoetbal
momenteel doormaakt.

We zullen er alles aan doen om de spelers en trainers die omwille van deze plannen volgend
seizoen geen deel meer kunnen uitmaken van KV Kortrijk zo goed mogelijk te begeleiden
gedurende de laatste maanden van het seizoen. Bovendien zullen we hen door middel van
onze contacten en diverse samenwerkingsverbanden (o.a. KdNS Heule dat voor volgend
seizoen het provinciaal label aanvraagt, SV Wevelgem City dat het interprovinciaal label
heeft, Kortrijks Voetbaloverleg ...) begeleiden in de zoektocht naar een club die zowel qua
niveau als qua ligging perfect bij hen past.”

 

We schrokken van dit bericht. Enerzijds begrijpen we dat KVK vooral investeert in het
toptalent, anderzijds begrijpen we niet dat de club haar sociale rol afstoot.

We keurden een subsidie van de stad goed van 900.000 euro, onderworpen aan een aantal
voorwaarden opgenomen in een overeenkomst, met een sociale clausule. In de
gemeenteraad van juni 2013 keurden we de overeenkomst met de CVBA goed, onder meer
de sociale clausule. Die zegt o.a.:

“een maximale toegankelijkheid van zijn jeugdwerking te garanderen. Geen enkel kind of
jongere, wonend in de stad Kortrijk, kan worden uitgesloten van lidmaatschap omwille van
financiële of sociale redenen. (...)”

 

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich onttrekt aan deze sociale
clausule. Misschien niet letterlijk, maar zeker naar de geest ervan. Wij menen dat een goede
sportclub een 'brede' club is. We dachten dat de sociale clausule betrekking had op een
werking 'in de breedte', dus niet alleen voor de talentrijkste spelers. Daar stapt de club nu
radicaal van af. We zouden daar nog mee kunnen leven als daar vooraf ook bindende
afspraken, via een expliciete samenwerkingsovereenkomst, over gemaakt zijn met clubs in
het omliggende die bereid zijn de betrokken spelers – we doelen deze die de clubs niet meer

6 / 8



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

wil – op te vangen. Met inbegrip van een een even professionele voetbaltechnische
begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat
een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking,
overgeheveld worden naar die andere clubs uit het omliggende.

Daarom de volgende vragen:

De koers van KVK gaat in richting van de uitbouw van een eliteclub. Kan de stad
hiermee akkoord gaan? Is dit toegelaten op basis van de huidige overeenkomst?

Over hoeveel jeugdspelers zou dit in totaal gaan? En hoeveel trainers en omkaderende
staf worden hierdoor geheroriënteerd?

Worden de samenwerkingsovereenkomsten met andere clubs concreet gemaakt? Is de
stad hierover geïnformeerd en verdedigt ze daarin de belangen van elk Kortrijks
voetbaltalent en niet enkel die van de meest talentrijke?

Wordt een deel van de subsidies die nu voor KVK Jeugd zijn bestemd overgedragen
naar de andere clubs? Zo ja, rond welke clausules wordt er onderhandeld. Ons lijkt het
vanzelfsprekend dat de club niet alleen beslist wat er met die middelen gebeurt.

Zijn de kunstgrasvelden en de uitbouw van de accommodatie op de Stade enkel
bedoeld voor de elitespelers? Zijn hierover afspraken gemaakt in het verleden?

2014_IP_00012 - Interpellatie van raadslid Francis
Rodenbach: Habbekrats

Interpellatie

Indiener(s):
Francis Rodenbach

Gericht aan:
Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
3 april 2014 15:24

Toelichting:
Wat is de argumentatie om de subsidie aan Habbekrats stop te zetten?

Op welke manier en wanneer werd overleg gepleegd tussen de stad en Habbekrats?

Als er geen oplossing zou gevonden worden, hoe denkt de stad dan die jongeren op te
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volgen?

2014_IP_00013 - Interpellatie van raadslid Hannelore
Vanhoenacker: CD&V maakt zich zorgen om KVK-jeugd

Interpellatie

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
3 april 2014 21:18

Toelichting:
Via de pers vernemen we dat KV Kotrijk vanaf volgend seizoen enkel nog nationale
jeugdwerking organiseert. In diezelfde pers citeerde men de schepen. Daaruit bleek dat het
bestuur akkoord gaat met deze 'voor ons' verrassende beslissing.

Welke argumenten schuiven jullie naar voor om deze beslissing te ondersteunen?
Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de samenwerkingsovereenkomst Stad -
KVK?
Is de Stad bereid om samen met KVK te zoeken naar alternatieven, die de
jeugdspelers opvangen?
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