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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2015_GR_00101 Financieringsintercommunale voor de 

gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag 
en toelichting. Jaarverslag 2014

1 - 2015_GR_00101 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 26 juni 2015 stelt Figga het jaarverslag over 2014 
voor. 
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 26 juni 2015 stelt Figga het jaarverslag over 2014 
voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: 
De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Catherine Waelkens in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
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akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

Bijlagen
- geconsolideerde statuten 2014.pdf
- uitnodiging + documenten.pdf

2 2015_GR_00104 Kapitaalverhoging Publi-T - 
Kapitaalverhoging FIGGA - Kapitaalverhoging 
Publi-T - Kapitaalverhoging FIGGA

2 - 2015_GR_00104 - Kapitaalverhoging Publi-T - Kapitaalverhoging FIGGA - Kapitaalverhoging Publi-T - Kapitaalverhoging FIGGA

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
Aan FIGGA worden 28.190 aandelen Publi-T aangeboden voor een totaal bedrag van 12.539.757,70 
€.  FIGGA wenst in te tekenen op alle aangeboden aandelen.  Daarom wordt een bevraging van de 
gemeenten georganiseerd, zodat een gebeurlijke intekening door FIGGA gedekt is door beslissingen 
van de deelnemende gemeenten.  Hieraan wordt meteen ook een kapitaalverhoging van FIGGA voor 
hetzelfde bedrag gekoppeld, deze dient echter enkel volstort te worden met de op de rekening-
courant beschikbare middelen.  De gemeenten staat het vrij, boven de beschikbare middelen in de 
schoot van FIGGA, bijkomend cash te storten.  Enkel het volstortte gedeelte zal nieuwe dividenden 
als gevolg hebben.

Beschrijving
Aanleiding en context
De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied 
verschillende strategische participaties aan.  FIGGA is zo, op verzoek en voor rekening van de 
gemeenten-deelnemers, aandeelhouder van Publi-T, de holding die instaat voor de Belgische en 
publieke verankering van de transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia.  Publi-T heeft beslist tot 
een kapitaalverhoging over te gaan.

Aan FIGGA worden 28.190 aandelen Publi-T aangeboden voor een totaal bedrag van 12.539.757,70 
€.  FIGGA wenst op alle aangeboden aandelen in te tekenen.  Niet enkel behoort de Belgische en 
publieke verankering van Elia tot de kerntaken, de vooropgestelde inschrijvingsprijs biedt ook zicht 
op een billijk rendement en houdt overigens een latente meerwaarde in ten aanzien van de huidige 
beurskoers van het Elia-aandeel.

De gemeenten-deelnemers hebben via deze procedure de kans FIGGA te verzoeken voor hun 
rekening bijkomende aandelen Publi-T te verwerven.  FIGGA heeft in haar schoot middelen voorzien 
op rekening-courant om deze operatie te financieren.  Deze zijn echter niet voor alle besturen 
voldoende om het kapitaal volledig te volstorten.

FIGGA vraagt de gemeenteraad te laten beraadslagen over de onderschrijving door FIGGA, voor 
rekening van de stad, van de kapitaalverhoging van Publi-T en de bijhorende kapitaalverhoging 
FIGGA (gefinancierd met middelen op rekening-courant en een gedeeltelijke niet volstorting).  FIGGA  
vraagt de gemeenteraad te beslissen al dan niet :

(1) FIGGA te verzoeken voor uw bestuur de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven;
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(2) FIGGA te verzoeken het voor uw bestuur voorziene bedrag van de kapitaalverhoging van Publi-T 
te onderschrijven;

(3) FIGGA opdracht te geven een deel van voormeld investeringsbedrag te financieren door een 
kapitaalinbreng van de middelen die op rekening-courant beschikbaar zijn;

(4) indien niet voldoende middelen beschikbaar zijn op rekening-courant én indien de stad dit wenst 
cash eigen middelen te storten;

(5) bij een positief besluit over punten 1 en 2, én indien meer middelen ter beschikking zijn FIGGA te 
verzoeken bijkomend aandelen Publi-T te onderschrijven indien de mogelijkheid zich voordoet, voor 
zover dit met middelen in de schoot van FIGGA gefinancierd kan worden.

Argumentatie
Voor de stad Kortrijk betekent dit dat de stad kan inschrijven op de kapitaalverhoging op 42.324 
aandelen voor een bedrag van 1.058.100 €.  Hiervan kan 597.825 € volstort worden vanuit de 
middelen die FIGGA voor Kortrijk beschikbaar heeft op rekening-courant.  De overige 460.275 € dient 
niet onmiddellijk volstort te worden, m.a.w. er dient voor deze operatie geen cash door de stad 
Kortrijk betaald te worden.
De middelen die in de toekomst op de rekening-courant komen die FIGGA voor Kortrijk aanhoudt, 
zullen in de eerste plaats aangewend worden voor de volstorting van die 460.275 €.  Enkel de 
volstorte aandelen brengen dividend op.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 28.190 aandelen aan 
444,83 € er aandeel, voor een totaal bedrag van 12.539.757,70 €.

Punt 2
FIGGA te verzoeken voor rekening van de stad Kortrijk de kapitaalverhoging van Publi-T te 
onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 1.058.100 €

in te tekenen op 42.324 aandelen FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25 € voor een 
totale waarde van 1.058.100 € en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA voor 
een bedrag van 597.825 €;

FIGGA te verzoeken de middelen die op rekening-courant in de toekomst voor de stad Kortrijk 
beschikbaar worden, eerst aan te wenden voor volstorting van de niet volstorte aandelen van deze 
kapitaalverhoging.

Punt 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen  
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingallerij 4 bus 2, t.a.v. de 
heer Lieven Ex.

3 2015_GR_00102 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene 
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vergadering van 26 juni 2015 - Goedkeuren 
agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger

3 - 2015_GR_00102 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga). Algemene vergadering van 26 juni 2015 - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Figga nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 26 juni 2015. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 20 april 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Figga op 26 juni 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994. 
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014. 
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de 
gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, te 
bepalen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

2. Jaarrekening 2014

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4. Kapitaalverhoging FIGGA

5. Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F

6. Kwijting van de bestuurders en de commissaris

7. Statutaire benoemingen en mededelingen

Toelichting bij agendapunt 4:
Bij brief van 4 februari 2015 vraagt de financieringsvereniging Figga aan de stad Kortrijk om in te 
tekenen op een kapitaalverhoging.
De gemeenteraad besliste in zitting van 9 maart 2015 in te tekenen op 66.719 aandelen Figga aan 
een nominale waarde per aandeel van 25,00 € voor een totale waarde van 1.667.975,00 €, en deze te 
volstorten met de middelen beschikbaar bij Figga.
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Toelichting bij agendapunt 5:
Bij brief van 16 april 2015 (ontvangen op 20 april, gelijktijdig met de uitnodiging voor de algemene 
vergadering) vraagt Figga opnieuw aan de stad Kortrijk om in te tekenen op een kapitaalverhoging, 
dit maal van Publi-T.
De beslissing hieromtrent wordt genomen op de gemeenteraad van 8 juni 2015.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren A. Cnudde en S. Vanneste aan te 
duiden als vertegenwoordigers en de heer P. Lombaerts aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 26 juni 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen goedkeuring te 
verlenen aan de kapitaalverhoging Figga (agendapunt 4).

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen goedkeuring te 
verlenen aan de kapitaalverhoging Figga ter financiering van aandelen Publi-T en toetrding tot W4F 
(agendapunt 5).

Punt 4
De aangeduide vertegenwoordigers voor deze algemene vergadering op te dragen de overige op de 
agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, 
goed te keuren.

Bijlagen
- GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
- geconsolideerde statuten 2014.pdf
- uitnodiging + documenten.pdf
- GR09-03-2015-kapitaalverhoging.pdf
- brief 16-04-2015 - kapitaalverhoging Publi-T.pdf

4 2015_GR_00106 OC Sint-Paulus - vertegenwoordigers in 
beheerscomité - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 - 2015_GR_00106 - OC Sint-Paulus - vertegenwoordigers in beheerscomité - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
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Deze nota regelt het benoemen van de politieke vertegenwoordigers in het beheerscomité van het 
nieuwe OC Sint-Paulus en aktename van de vertegenwoordigers uit de culturele sector in dit 
beheerscomité.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de oprichting van OC Sint-Paulus en de toetreding van dit ontmoetingscentrum 
tot de vzw Ontmoetingscentra dient de gemeenteraad politieke vertegenwoordigers in het 
beheerscomité van het nieuwe OC Sint-Paulus te benoemen en akte te nemen van de 
vertegenwoordigers uit de culturele sector in dit beheerscomité.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 negen leden als vertegenwoordigers van de Stad 
Kortrijk af te vaardigen in de beheerscomités van alle (op dat moment acht) ontmoetingscentra.

Naar aanleiding van de omvorming van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk tot een gemeentelijke 
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm keurde de gemeenteraad in zitting van 
7 april 2014 een statutenwijziging goed.
De toetreding van het OC Sint-Paulus tot de vzw Ontmoetingscentra vereiste een verdere 
statutenwijziging (de huidige statuten), aldus goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 
april 2015.

Thans ligt de benoeming van de negen politieke vertegenwoordigers in het beheerscomité van het 
OC Sint-Paulus voor alsmede de aktename van de negen vertegenwoordigers uit de culturele sector 
in dit beheerscomité.
De verdeling van de vertegenwoordigers over de politieke fracties gebeurt conform de bepalingen 
van het Cultuurpact.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Volgende negen leden af te vaardigen als vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in het 
beheerscomité van Ontmoetingscentrum Sint-Paulus:
1- Namens Open Vld: Descamps, Jean-Marie
2- Namens sp.a: Bulcaen, Tomas
3- Namens sp.a: Derycke, Frank
4- Namens N-VA: Vandenbroucke, Frank
5- Namens N-VA: Dewulf, Birgit
6- Namens CD&V: Bortoli, Carine
7- Namens CD&V: Christiaens, Frans
8- Namens CD&V: Leleu, Guy
9- Namens Groen: De Waegeneer, Lieve

Punt 2
Akte te nemen van de vertegenwoordigers uit de culturele sector in het beheerscomité van 
Ontmoetingscentrum Sint-Paulus:
1- Depoortere, Luc
2- Devoldere, Filiep
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3- Feys, Dries
4- Lagaisse, Carine
5- Lambert, Annelies
6- Laverge, Gerrit
7- Luts, Jan
8- Serpentier, Philippe
9- Vacquier, Sam

Bijlagen
- Kopie van beheerscomiteSTP2015.xlsx
- GR01-07-2013.pdf
- GR07-04-2014.pdf
- GR20-04-2015.pdf

5 2015_GR_00105 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Aanwijzing 
van de nieuwe leden in de bestuursorganen.

5 - 2015_GR_00105 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Aanwijzing van de nieuwe leden in de bestuursorganen.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Ten gevolge van de statutenwijziging van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk naar aanleiding van de 
toetreding van het ontmoetingscentrum Sint-Paulus, moeten bijkomende leden in de 
bestuursorganen van deze vzw aangesteld worden. Het betreft in het bijzonder: 
1. aktename van twee bijkomende vertegenwoordigers van de culturele sector in de algemene 
vergadering, m.n. deze afgevaardigd door het ontmoetingscentrum Sint-Paulus
2. voordracht van één bijkomende bestuurder namens de Stad Kortrijk in de raad van bestuur
3. aktename van de voorzitter van het lokale beheerscomité van het ontmoetingscentrum Sint-
Paulus als lid van de raad van bestuur, zodra deze officieel verkozen is.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 20 april 2015 werden de statuten van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk gewijzigd, 
n.a.v. de toetreding van het ontmoetingscentrum Sint-Paulus tot de vzw.

Dit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de bestuursorganen van deze vzw.

Met dit besluit wordt het nodige gedaan om te voorzien in de aanstelling van bijkomende leden in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur.

 

Argumentatie
Er dienen twee bijkomende vertegenwoordigers van de culturele sector in de algemene vergadering 
aangeduid te worden, m.n. deze afgevaardigd door het ontmoetingscentrum Sint-Paulus. Conform 
artikel 6 van de statuten komt het immers aan elk lokaal beheerscomité toe om twee 
vertegenwoordigers af te vaardigen. De gemeenteraad neemt hier akte van.

In de raad van bestuur, die conform het nieuwe artikel 22 van de statuten uit 10 bestuurders bestaat 
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langs de zijde van de Stad, moet één bijkomende bestuurder namens de Stad Kortrijk aangeduid 
worden. De gemeenteraad doet hiertoe de voordracht.

Tenslotte neemt de gemeenteraad akte van de voorzitter van het lokale beheerscomité van het 
ontmoetingscentrum Sint-Paulus als lid van de raad van bestuur, zodra deze officieel benoemd is 
(wat op heden nog niet het geval is).

 

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij verder naar de artikels 245 en 246 van het gemeentedecreet en de statuten van 
de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 april 
2015.

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de twee bijkomende vertegenwoordigers van de culturele sector in de algemene 
vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, m.n. deze afgevaardigd door het 
ontmoetingscentrum Sint-Paulus:

1. Filiep Devoldere

2. Philippe Serpentier

Punt 2
Eén bijkomende bestuurder namens de Stad Kortrijk in de raad van bestuur voor te dragen:
namens sp.a: Tomas Bulcaen

6 2015_GR_00115 Eigen Haard is Goud Waard - Buitengewone 
algemene vergadering 11 juni 2015 - 
Statutenwijziging

6 - 2015_GR_00115 - Eigen Haard is Goud Waard - Buitengewone algemene vergadering 11 juni 2015 - Statutenwijziging

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van een voorgestelde statutenwijziging van Eigen Haard is Goud 
Waard en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de buitengewone algemene 
vergadering, waar deze statutenwijziging op de agenda staat.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 19 mei 2015, ontvangen op 21 mei 2015, nodigt Eigen Haard is Goud Waard de stad uit 
voor een buitengewone algemene vergadering met als enig agendapunt een statutenwijziging.

Argumentatie
Deze bijzondere algemene vergadering betreft een wijziging van artikel 10 van de statuten omtrent 
het aantal bestuurders ingevolge een besluit van de Vlaamse Regering waarbij voor een sociale 
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huisvestingsmaatschappij die minstens 500 en minder dan 1500 woningen in beheer heeft, er nog 9 
bestuurders mogen zetelen.
Uitstel van deze regelgeving kan door de algemene vergadering worden verleend tot uiterlijk 1 juli 
2019.

Voorstel tot aanpassing:
“De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden.
De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in 
overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten”

Te schrappen:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit twintig (20) leden.”
samen met de onderstaande verdeling van deze twintig mandaten.

De (te schrappen) verdeling van de 20 mandaten is momenteel:
Provincie: 1
Stad Menen: 6
Stad Kortrijk: 7
OCMW Menen: 1
andere inschrijvers: 5

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze buitengewone algemene vergadering op te dragen de 
voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Bijlagen
- statuten.pdf
- EHiGW-uitnodiging BAV 2015.pdf

7 2015_GR_00109 AGB Parko - Statutenwijziging en oprichting 
interlokale vereniging "Parkeren regio 
Kortrijk"

7 - 2015_GR_00109 - AGB Parko - Statutenwijziging en oprichting interlokale vereniging "Parkeren regio Kortrijk"

Inhoudelijk verantwoordelijke
Yves Vanneste

Beknopte samenvatting
De statuten van het AGB Parko voorzien thans niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor het 
parkeerbedrijf om ook buiten het grondgebied van de stad Kortrijk taken in verband met de 
exploitatie van openbare parkeergelegenheden op zich te nemen of hiertoe te participeren in een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. De raad van bestuur van het AGB stelt nu voor om hierin 
statutair te voorzien (statutenwijziging). Onmiddellijk hierbij aansluitend heeft de raad van bestuur 
van het AGB de ontwerptekst van overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging 
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goedgekeurd. Het doel van dit alles is de uitvoering van het Kuurnse lokale parkeerbeleid te 
verzekeren via deze interlokale vereniging, waartoe ook de stad Kortrijk wordt uitgenodigd om toe te 
treden (Opvolging boekhouding via stadspersoneel).

Beschrijving
Aanleiding en context
De statuten van het AGB Parko voorzien thans niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor het 
parkeerbedrijf om ook buiten het grondgebied van de stad Kortrijk taken in verband met de 
exploitatie van openbare parkeergelegenheden op zich te nemen of hiertoe te participeren in een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. De raad van bestuur van het AGB stelt nu voor om hierin 
statutair te voorzien (statutenwijziging). Onmiddellijk hierbij aansluitend heeft de raad van bestuur 
van het AGB de ontwerptekst van overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging 
goedgekeurd. Het doel van dit alles is de uitvoering van het Kuurnse lokale parkeerbeleid te 
verzekeren via deze interlokale vereniging, waartoe ook de stad Kortrijk wordt uitgenodigd om toe te 
treden (Opvolging boekhouding via stadspersoneel).

Argumentatie
Omwille van zijn expertise werd het AGB Parko door de gemeente Kuurne verzocht te willen instaan 
voor de uitvoering van het Kuurns lokaal parkeerbeleid en dit via het vehicel van een interlokale 
vereniging.

Artikel 3 van de statuten van het AGB Parko stelt in dit verband het volgende: "Parko AGB heeft als 
maatschappelijk doel de uitvoering van een coherent parkeerbeleid van de stad inzake het 
ontwikkelen, beheren en exploiteren van parkeergelegenheden op en buiten de openbare weg, het 
uitbaten en/of oprichten van parkeergarages, evenals het plaatsen en het uitbaten van 
toegangscontrolesystemen." Het actieveld van het AGB beperkt zich dus tot het grondgebied van de 
stad Kortrijk, zodat een aanpassing van de statuten zich opdringt teneinde AGB Parko toe te laten 
voormelde opdracht op te nemen.

Een interlokale vereniging is een lichte vorm van intergemeentelijke samenwerking zonder 
rechtspersoonlijkheid. Een overeenkomst tussen de partners, die gelijktijdig de statuten omvat, 
vormt de basis. Het betreft louter een overeenkomst tussen minstens twee gemeenten, waartoe ook 
andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen toetreden. De stad Kortrijk 
wordt gevraagd ook toe te treden omdat er een tweede gemeente vereist is en omwille van de 
boekhoudkundige expertise waarover de stad beschikt.

In zitting van 19 maart 2015 stemde de gemeenteraad van Kuurne reeds in met de "Overeenkomst 
tot oprichting van een interlokale vereniging "ILV Parkeren regio Kortrijk".

De raad van bestuur van het AGB Parko stemde in zitting van 12 mei 2015 eveneens in met deze 
overeenkomst. Tevens werd beslist tot toevoeging van een tweede lid aan het artikel 3 van de 
statuten, luidend als volgt: "Onverminderd de wettelijke en decretale bevoegdheden van andere 
overheden, kan Parko AGB samenwerken met alle mogelijke partners, zowel van publiekrechtelijke 
als van privaatrechtelijke aard, met het oog op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van 
parkeergelegenheden, ook indien deze buiten het grondgebied van de stad Kortrijk zijn gelegen". 
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten en artikel 234 van het gemeentedecreet worden de 
statuten van Parko gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad. Deze beslissing wordt finaal al dan 
niet goedgekeurd door de Vlaamse regering binnen de 100 dagen na verzending ervan (aan de 
Vlaamse regering).
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Deze overeenkomst omvat navolgende krachtlijnen:

1.1 Er treden 3 partijen toe tot de vereniging : stad Kortrijk, gemeente Kuurne, Parko AGB

1.2   Parko treedt op als beheerder, die de financiële en administratieve coördinatie van de projecten 
op zich neemt

1.3   De zetel van de vereniging is gevestigd Grote Markt 54 te Kortrijk

1.4   Doel is het algemeen belang na te streven door enerzijds een verhoogde efficiëntie door 
schaalvergroting en anderzijds een uniform systeem van parkeren en toezicht in de regio te 
bewerkstelligen

1.5   De activiteiten zijn : 
- uitvoeren van toezicht op administratieve (belasting) en gas-parkeerinbreuken
- opvolging van de administratieve (na)heffingen
- ontwikkelen en beheren communicatie-instrumenten
 -uitwisseling van ervaring en gemeenschappelijke opleiding

1.6   Oprichting voor onbepaalde duur

1.7   Beheer van de vereniging via een beheerscomité; elk lid heeft recht op één mandaat toe te 
wijzen via de bestuursorganen van elk lid

1.8   Gemeentepersoneel Kuurne voert toezicht uit in Kuurne iov de ILV, stadspersoneel Kortrijk volgt 
tegen kostprijs de boekhouding ILV op, personeel Parko stuurt aan en organiseert back-office tegen 
forfaitaire prijs (€ 15 000/jaar)

1.9   Kuurne stort bij aanvang een kasvoorschot van € 20 000

1.10 Investerings- en exploitatiekosten worden maximaal toegewezen of indien onmogelijk verdeeld 
à rato van verdeelsleutels

1.11 Financiële verslaggeving gebeurt jaarlijks. Kuurne beslist autonoom over de bestemming van het 
resultaat. Bij negatief resultaat wordt er onmiddellijk aangezuiverd door Kuurne

De stadssecretaris, in overleg met de directie Bedrijfsvoering, geeft een gunstig advies met 
betrekking tot het inschakelen van stadspersoneel voor het opvolgen van de boekhouding "met dien 
verstande dat obv permanente evaluatie zal gekeken worden in welke mate de inkomsten moeten 
worden benut voor het noodzakelijke bijkomende personeelslid."

 

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd voor de statutenwijziging op basis van artikel 234 van het 
Gemeentedecreet en artikel 26 van de statuten.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit
Punt 1
In artikel 3 van de statuten van het AGB Parko wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt: 
"Onverminderd de wettelijke en decretale bevoegdheden van andere overheden, kan Parko AGB 
samenwerken met alle mogelijke partners, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke 
aard, met het oog op het ontwikkelen, beheren en exploiteren van parkeergelegenheden, ook indien 
deze buiten het grondgebied van de stad Kortrijk zijn gelegen".

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde ontwerptekst van overeenkomst tot oprichting van de 
Interlokale Vereniging "ILV Parkeren Regio Kortrijk", luidend als volgt:

OVEREENKOMST TOT OPRICHTING

VAN DE INTERLOKALE VERENIGING “ILV Parkeren regio Kortrijk”

TUSSEN

1. De GEMEENTE KUURNE, Marktplein 9, 8520 Kuurne, vertegenwoordigd door  de gemeenteraad, 
waarvoor optreden de heer Frans Ramon, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Veronique 
Vanhoutte, gemeentesecretaris, hierna genoemd “de gemeente Kuurne”,

EN

2. De STAD KORTRIJK, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar college van 
burgemeester en schepenen, waarvoor optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, 
en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, hierna genoemd “de stad Kortrijk”,

EN

3. Het autonoom gemeentebedrijf PARKO, met zetel aan de Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 
ondernemingsnummer 0365.251.025, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, waarvoor 
optreedt de heer A. Weydts, voorzitter, hierna genoemd “Parko”,

werd overeengekomen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking een interlokale vereniging op te richten.

Voormelde partijen hebben de inhoud van de oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht 
vastgesteld als volgt:

 

Hoofdstuk I

Benaming, zetel, doel, duur en lidmaatschap

http://www.kortrijk.be/adressen/vincent-van-quickenborne
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Artikel 0.  Definities

Beheerder : de instantie, lid van de vereniging,  die de financiële en administratieve coördinatie van 
de projecten op zich neemt.

Interlokale vereniging : een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen 
verschillende gemeenten en/of privaat/publieke verenigingen om een project van gemeentelijk 
belang te verwezenlijken

Beheerscomité : de vertegenwoordigers van de deelnemende leden belast met het beheer van de 
interlokale vereniging.

Bijzondere meerderheid : 2/3 van de stemmen bij een aanwezigheid van 2/3 van de leden

Artikel 1.  Naam

De interlokale vereniging draagt de naam “ILV Parkeren regio Kortrijk”.

De term interlokale vereniging wordt steeds aan de naam toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de interlokale vereniging is gevestigd te Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk.

Artikel 3. Doel  

De interlokale vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de leden, bij de uitvoering van het 
lokale parkeerbeleid, te stimuleren en mede te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking 
beoogt de interlokale vereniging doelstellingen van algemeen belang na te streven door enerzijds, 
een verhoogde efficiëntie door schaalvergroting teneinde aldus bij te dragen tot een performant 
parkeer- en mobiliteitsbeleid en anderzijds een uniform systeem van parkeren en parkeertoezicht in 
de regio te bewerkstelligen.

Artikel 4. Activiteiten

Binnen het kader van haar doel als omschreven in artikel 3, organiseert de interlokale vereniging 
onder meer de volgende activiteiten:

-         de uitreiking en het beheer van vergunningen in het kader van parkeren (gemeentelijke 
parkeerkaarten, ….) op het grondgebied van de gemeente Kuurne

-         uitvoering van toezicht op de diverse inbreuken op het parkeren op het grondgebied van de 
gemeente Kuurne (parkeren met beperkte parkeertijd, betalend parkeren, parkeren op plaatsen 
voorbehouden aan houders gemeentelijke parkeerkaart, overtredingen stilstaan en parkeren zoals 
opgenomen in de Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen) en 
desgevallend opmaken van vaststellingen van inbreuken;

-         de opvolging van de administratieve parkeer(na)heffingen, ongeacht hun juridische aard, 
verschuldigd naar aanleiding van het parkeren op de openbare weg op het grondgebied van de 
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gemeente Kuurne; met uitzondering van de administratieve opvolging van de overtredingen stilstaan 
en parkeren via welke gas-boetes worden afgehandeld (deze worden conform de 
samenwerkingsovereenkomst van 9 april 2009 afgesloten tussen de stad Kortrijk en de gemeente 
Kuurne via de geëigende weg afgehandeld);

-         het ontwikkelen en beheren van communicatie-instrumenten (website, folders, bijeenkomsten, 
….) en allerhande maatregelen om het parkeren in de gemeente Kuurne efficiënter te laten verlopen

-         de uitwisseling van ervaring en gemeenschappelijke opleiding.

Deze opsomming is niet limitatief en kan door het beheerscomité worden uitgebreid.

 

Artikel 5. Duur

De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur ingaand op 01/09/15.

Artikel 6. Lidmaatschap

§ 1. De leden van de interlokale vereniging zijn de rechtspersonen die deze overeenkomst hebben 
ondertekend of later zullen ondertekenen en aldus de oprichtingsovereenkomst met statutaire 
draagkracht hebben aanvaard.

§ 2. Gemeenten of andere rechtspersonen van publiek recht of privaat recht kunnen bij de voorzitter 
van het beheerscomité een aanvraag tot toetreding indienen.

De voorzitter van het beheerscomité bezorgt de aanvraag tot toetreding binnen de maand aan alle 
leden.

De toetreding is slechts mogelijk indien zij door alle leden wordt aanvaard. Indien een lid omtrent de 
aanvraag tot toetreding geen beslissing neemt binnen een termijn van 90 dagen te rekenen vanaf de 
kennisgeving door de voorzitter van het beheerscomité overeenkomstig het tweede lid van deze 
paragraaf, wordt het betrokken lid geacht de toetreding van het nieuwe lid te aanvaarden.

De toetreding neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de aanvaarding door 
alle leden.

§ 3. De voorzitter van het beheerscomité brengt elke wijziging van de samenstelling van de 
interlokale vereniging schriftelijk en binnen de maand na de wijziging ter kennis van de leden van de 
interlokale vereniging.

Hoofdstuk II

Beheerscomité

Artikel 7. Samenstelling

§ 1. De interlokale vereniging wordt beheerd door een beheerscomité.
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Alle leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité.  Het comité komt bijeen 
op initiatief van de voorzitter.  Het beheerscomité vergadert minstens tweemaal per jaar : 
- in okt-nov. voor het opstellen van de begroting en het programma van het volgende werkingsjaar
- in feb-maart voor het opstellen van het jaarverslag en de –rekening.

§ 2. Alleen natuurlijke personen kunnen afgevaardigde zijn van een lid in het beheerscomité.

De afgevaardigden van de deelnemende gemeenten worden door de gemeenteraad aangewezen 
onder de gemeenteraadsleden. 
De afgevaardigde van de publieke verenigingen worden door hun Raad van Bestuur aangewezen 
onder de raadsleden van de Raad van Bestuur.  
Onverminderd de regeling bij algehele vernieuwing van de gemeenteraad, is een afgevaardigde van 
een deelnemende gemeente van rechtswege ontslagnemend indien hij zijn openbaar mandaat 
verliest.

De afgevaardigden in het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een 
bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de leden om het mandaat van hun 
vertegenwoordiger in te trekken en een vervanger aan te duiden.

Na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt tot volledige vernieuwing van het 
beheerscomité overgegaan. In dat geval blijven de afgevaardigden in het beheerscomité in functie 
tot de leden tot hun vervanging zijn overgegaan.

§ 3. Het mandaat van afgevaardigde in het beheerscomité is hernieuwbaar.

Artikel 8. Bevoegdheden en besluitvorming

§1. Het beheerscomité duidt onder zijn leden een voorzitter aan.

§2.  De directeur van Parko treedt op als secretaris van het beheerscomité.  De secretaris kan bij 
eenvoudig besluit van het beheerscomité worden vervangen door een ander lid van de interlokale 
vereniging.  Bij afwezigheid van de secretaris duidt de voorzitter een tijdelijke vervanger aan.  De 
secretaris heeft geen stemrecht.

De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van het 
beheerscomité.

§ 3. Binnen het beheerscomité wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de overeenkomst wordt 
uitgevoerd.

Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht. Het formuleert waar nodig 
adviezen ten behoeve van de leden.  Het beheerscomité heeft daarenboven als bijzondere opdracht 
alle voorstellen van maatregelen te formuleren opdat de interlokale vereniging een positief 
jaarresultaat kan voorleggen. Hiertoe wordt financiële situatie per bijeenkomst grondig geanalyseerd 
en geëvalueerd.
Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze jaarlijks 
overeenkomstig artikel 13 van deze overeenkomst met statutaire draagkracht ter goedkeuring voor 
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de Raden van Bestuur van de 
publieke verenigingen.
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§ 4. Behoudens in de gevallen waarbij onderhavige overeenkomst met statutaire draagkracht of het 
huishoudelijk reglement een bijzondere meerderheid vereist, worden de beslissingen van het 
beheerscomité genomen met gewone meerderheid.  Voor het wijzigen van de statuten is een 
bijzondere meerderheid vereist.

§ 5. De organisatie van zijn werkzaamheden legt het beheerscomité vast in een huishoudelijk 
reglement, dat gevoegd wordt bij onderhavige overeenkomst zonder er onderdeel van uit te maken.

Het huishoudelijke reglement bevat onder meer bepalingen omtrent het voorzitterschap van het 
beheerscomité en de notulering van de besluitvorming binnen het beheerscomité.

Artikel 9. Extern advies

Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid het nuttig acht, uitnodigen tot het 
bijwonen van zijn vergaderingen. Deze personen hebben geen stemrecht. Hun aanwezigheid wordt 
vermeld in de notulen.

Hoofdstuk III

Personeel en middelen

Artikel 10. Inzet van personeel

§ 1. De gemeente Kuurne stelt het noodzakelijke personeel gratis ter beschikking van de interlokale 
vereniging voor de uitvoering van het parkeertoezicht op haar grondgebied.

§ 2. De stad Kortrijk stelt het noodzakelijke personeel ter beschikking van de interlokale vereniging 
voor de uitvoering van de boekhouding van deze vereniging, conform de wettelijke vereisten.  
Bovenvermelde kosten van personeelsinzet van de stad Kortrijk worden aan de interlokale vereniging 
gefactureerd overeenkomstig de modaliteiten neergelegd in artikel 12, § 1 van onderhavige 
overeenkomst met statutaire draagkracht.

§ 3. Parko zet het noodzakelijke personeel in voor de interlokale vereniging, voor de administratieve 
en logistieke ondersteuning en begeleiding voor de opvolging van de parkeer(na)heffingen 
(retributies, belastingen), ongeacht hun juridische aard, verschuldigd naar aanleiding van het 
parkeren op de openbare weg op het grondgebied van de gemeente Kuurne.

§ 4. De betrokken personeelsleden blijven gemeentepersoneel, respectievelijk personeelsleden van 
Parko en blijven zodoende onderworpen aan de binnen de gemeente Kuurne en stad Kortrijk, 
respectievelijk binnen Parko, geldende rechtspositieregeling.

Artikel 11. Terbeschikkingstelling van infrastructuur, uitrusting en diensten

§ 1. Met het oog op de uitvoering van de taken van de interlokale vereniging garandeert de 
gemeente Kuurne, de uitvoerbaarverklaring van de niet-betaalde parkeerbelastingen conform de 
geldende wettelijke procedures, in opdracht van de financieel beheerder, ter opvolging via een 
deurwaarderskantoor.

Met het oog op efficiëntieverhoging verklaart de gemeente Kuurne en zijn financieel beheerder zich 
akkoord met de geplogendheden, de werkwijze en de modaliteiten van de administratieve opvolging 
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van de beheerder van de interlokale vereniging ter opvolging van de administratieve 
parkeer(na)heffingen en het vergunningenbeheer.  Het betreft hier met name ondermeer 
briefwisseling, deurwaarderscontacten, het gedoogbeleid, openingsuren balie, digitale toegang tot 
de bevolkingsregisters, publieke aanspreekpunt in Parko,…   .  
De interlokale vereniging verklaart uitdrukkelijk dat de parkeermodaliteiten zoals ondermeer 
parkeerduurbeperkingen en alle parkeertarieven welke deel uitmaken van een gemeentelijke 
parkeerbeleid uitsluitend en volledig autonoom door de gemeente Kuurne worden bepaald.

§ 2. Met het oog op de uitvoering van deze taken stelt de stad Kortrijk,  de volgende accommodatie 
gratis ter beschikking van de interlokale vereniging :

-               1 vergaderzaal tbv de bijeenkomsten van het beheerscomité

§ 3. Met het oog op de uitvoering van deze taken stelt Parko, de volgende infrastructuur, uitrusting 
en diensten ter beschikking van de interlokale vereniging :

-               Front-office : publiek aanspreekpunt parkeren (kantoor, mail, website, balie, telefonie, 
fax,….)

-               Back-office tbv kantoorautomatisatie, facturatie en boekhouding (kopieer/frankeermachine, 
software, …)

-               Alle logistieke ondersteuning, know-how en begeleiding  (arbeidskledij, vorming,  …)

Voor de terbeschikkingstelling van voormelde gemeenschappelijk inzetbare infrastructuur, uitrusting 
en diensten ontvangt Parko een vergoeding overeenkomstig de modaliteiten neergelegd in artikel 
12, § 1 van onderhavige overeenkomst met statutaire draagkracht.

Hoofdstuk IV

Financiën, controle en informatieverstrekking

Artikel 12. Financieel beheer

§ 1. FINANCIËLE AFSPRAKEN TUSSEN DE LEDEN

De interlokale vereniging ontvangt alle inkomsten uit (na)heffingen en uit gemeentelijke 
parkeerkaarten respectievelijk uitgeschreven op het grondgebied of geldig op het grondgebied van 
de gemeente Kuurne (retributies, belastingen).  Hiervoor opent de interlokale vereniging, op initiatief 
van de beheerder, de nodige bankrekeningen.

De stad Kortrijk factureert aan de interlokale vereniging de loonkost van de prestaties van het 
personeelslid nodig voor de uitvoering van de boekhouding van deze vereniging en dit conform art. 
10§2.

Parko factureert aan de interlokale vereniging voor de terbeschikkingstelling van 
gemeenschappelijke infrastructuur, uitrusting en diensten, conform art. 11§3, de geïndexeerde 
forfaitaire jaarlijkse vergoeding van € 15.000 excl. btw (vijftienduizend euro).  Indien het een 
onvolledig werkingsjaar betreft, wordt proportioneel gefactureerd à rato van het gepresteerd aantal 
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maanden. 

Met het oog op de efficiënte uitvoering van de taken zal de interlokale vereniging o.a. volgende 
uitrusting, via de beheerder Parko, aanschaffen :

-               1 software-licentie tbv back-office, gemengde inbreuken, gemeentelijke parkeerkaarten en 
(na)heffingen

-               1 handterminal;

-               1 web-applicatie-software tbv lokale raadpleging in de gemeente Kuurne

Alle onderhouds-, herstel-, vervangingskosten van voormelde uitrusting en andere afzonderlijk 
toewijsbare exploitatiekosten, (vb. druk-, port-, deurwaarderskosten, ….) vallen ten laste van de 
interlokale vereniging.

§ 2. Met het oog op de opstart van de activiteiten van de interlokale vereniging stort de gemeente 
Kuurne, bij aanvang van het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging, een kasvoorschot van 
€ 20.000 (twintigduizend euro), op rekening van deze vereniging.

§ 3. Nieuwe investeringen en hun onderhouds- en exploitatiekosten, nodig voor het realiseren van de 
doelstellingen van de interlokale vereniging, worden, indien gemeenschappelijk met Parko, verdeeld 
à rato van vooraf overeengekomen verdeelsleutels, of indien afzonderlijk toewijsbaar, aangerekend 
aan de interlokale vereniging.  Deze elementen zijn onderhevig aan beslissingen van het 
beheerscomité.

§ 4. Parko beheert de rekeningen van de interlokale vereniging en is belast met alle financiële 
verichtingen van de interlokale vereniging.

 

 

Artikel 13. Financieel verslag en bestemming van het resultaat 

Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze jaarlijks ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Deze rekeningen en de bijhorende verantwoordingsstukken worden binnen het eerste kwartaal na 
afsluiting van het voorafgaande werkingsjaar overgemaakt aan de leden. Een werkingsjaar loopt van 
1 januari tot 31 december. Het eerste werkingsjaar loopt van de datum van oprichting van de 
interlokale vereniging tot 31 december 2015.

De rekeningen zijn goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten ze goedkeurt. Indien een gemeenteraad geen beslissing neemt binnen een 
termijn van 90 dagen te rekenen vanaf de voorlegging van de rekeningen, wordt de goedkeuring 
geacht te zijn verleend.
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Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de interlokale vereniging ter realisatie van de 
doelstellingen van deze vereniging, tenzij de gemeente Kuurne aan het beheerscomité kenbaar 
maakt dit positief resultaat uitgekeerd te willen zien.  
Een eventueel negatief resultaat van de rekening wordt door de gemeente Kuurne onmiddellijk 
aangezuiverd.

 

 

Artikel 14. Financiële controle

 

 

Het beheerscomité duidt één van zijn leden aan als toezichthouder op de rekeningen. 

Elk lid kan de rekeningen van de interlokale vereniging controleren of hiertoe, op zijn kosten, een 
persoon aanduiden. 

Artikel 15. Informatieverstrekking 

Samen met de rekeningen wordt een jaarverslag ter beschikking gesteld van de leden.

De jaarlijkse evaluatie van de werking van de interlokale vereniging door de deelnemende 
gemeenten gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van deze documenten.

Hoofdstuk V

Uittreding uit de vereniging en vereffening

Artikel 16. Uittreding van een lid

Mits eerbiediging van een vooropzegging die uiterlijk jaarlijks op 1 oktober per aangetekend 
schrijven aan de voorzitter van het beheerscomité wordt gericht, kunnen de leden uittreden per 1 
januari van het volgende jaar.

Het uittredend lid heeft recht op de recuperatie van de door het uittredend lid ingebrachte financiële 
middelen en roerende of onroerende goederen.

Artikel 17. Einde van de interlokale vereniging

Het beheerscomité kan steeds beslissen tot opheffing van de interlokale vereniging. Het 
beheerscomité kan slechts rechtsgeldig beslissen tot de opheffing van de interlokale vereniging 
indien een meerderheid van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing 
wordt genomen met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De beslissing tot opheffing van de interlokale vereniging bevat de verdeelsleutel voor de verdeling 
van het saldo van de gelden die ter beschikking waren van de interlokale vereniging.
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Aldus opgemaakt en ondertekend te Kortrijk, op ………………2015, in drie originele exemplaren, 
waarvan elke partij erkent er te hebben ontvangen.

Namens Parko agb,

De voorzitter,

A. WEYDTS

 

 

 

Namens de stad Kortrijk

De stadsecretaris,                                    De Burgemeester,

G. Hillaert                                                V. Van Quickenborne

 

 

 

Namens de gemeente Kuurne

De gemeentesecretaris,                            De Voorzitter van de Raad,

V. Vanhoutte                                            F. Ramon"

Bijlagen
- Interlokale vereniging,beslissing raad van bestuur van 12 mei 2015.pdf
- Interlokale vereniging,beslissing gemeenteraad Kuurne van 19 maart 2015.pdf
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realisatie zwembadcomplex - 
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Kortrijk en de gemeente Zwevegem - 
Goedkeuren

8 - 2015_GR_00107 - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
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De gemeenteraad keurde in juli 2014 de voorwaarden goed voor de realisatie van een nieuw 
zwembadcomplex op Campus Kortrijk Weide via een DBFMO-formule. Als wijze van gunnen werd 
geopteerd voor de concurrentiedialoog.

In de projectdefinitie staat ondermeer: "De mogelijkheid wordt opengelaten om de naburige 
gemeenten in het verhaal te betrekken en op die manier meer te kunnen inspelen op het 
regiogebeuren."

Tijdens de eerste dialoogfase werd beslist om ook een nieuw zwembadcomplex te Zwevegem bij de 
concurrentiedialoog te betrekken.
Dit vereist de nodige afspraken inzake de taken en verantwoordelijkheden van respectievelijk Kortrijk 
en Zwevegem. Deze werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, die ter goedkeuring 
voorligt.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 07 juli 2014 de voorwaarden goed voor de realisatie van een 
nieuw zwembadcomplex op de campus Kortrijk Weide via een DBFMO-formule.
Als wijze van gunnen werd geopteerd voor de concurrentiedialoog.
De concurrentiedialoog wordt gevoerd met de drie geselecteerde kandidaten, zijnde S&R Kortrijk NV 
in oprichting, Pelikaan Optisport en Groep Sportoase.

In de projectdefinitie staat ondermeer: "De mogelijkheid wordt opengelaten om de naburige 
gemeenten in het verhaal te betrekken en op die manier meer te kunnen inspelen op het 
regiogebeuren."
Met brief van 28 oktober 2014 liet de gemeente Zwevegem weten dat hun college van burgemeester 
en schepenen van mening is dat het bijzonder zinvol is om de samenwerkingsmogelijkheden voor de 
zwembaden samen met de stad Kortrijk te onderzoeken. Zij spraken de hoop uit om samen met 
Kortrijk en de private partners een bovenlokaal toekomstplan voor de zwembaden te kunnen 
realiseren.

 

Argumentatie
Tijdens de eerste dialoogfase werd beslist om het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud 
en de uitbating van een nieuw zwembadcomplex te Zwevegem bij de concurrentiedialoog te 
betrekken.

De samenwerking tussen Kortrijk en Zwevegem heeft tot doel een synergie na te streven bij de 
realisatie van het gewenste zwembadwater voor Kortrijk en Zwevegem. De elementen waarop de 
synergie slaat zijn onder meer het gemeenschappelijke programma, schaalvoordelen, 
complementariteit in het aanbod naar doelgroepen en het regionale karakter van de samenwerking.
Het is de bedoeling om twee complementaire zwembaden in de regio te realiseren.

Een samenwerking vereist wel de nodige afspraken in zake taken en verantwoordelijkheden van elk 
van de partijen. Deze werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.
De voornaamste bepalingen van deze overeenkomst zijn de volgende:
1. tijdens de gunningsfase - voor de sluiting van de DBFMO overeenkomst
- De stad Kortrijk treedt in het kader van de concurrentiedialoog op als aanbestedende overheid. In 
die hoedanigheid draagt de stad Kortrijk t.o.v. derden als enige de verantwoordelijkheid voor het 
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correct verloop van de gunningsprocedure. Indien de stad Kortrijk evenwel in de onmogelijkheid is 
om de gunningsprocedure correct te laten verlopen t.g.v. een nalatigheid of fout van Zwevegem, dan 
zal Zwevegem de stad Kortrijk vrijwaren voor alle eventuele schade n.a.v. deze nalatigheid of fout.

- De officiële documenten en beslissingen worden opgesteld en genomen door de Stad Kortrijk. Voor 
wat betreft het gemeenschappelijk gedeelte en het opdrachtgedeelte dat specifiek betrekking heeft 
op Zwevegem worden ze opgesteld in samenspraak, voorafgaand overleg en mits onderling akkoord 
tussen Kortrijk en Zwevegem.

- De gunningscriteria, zoals deze werden vastgesteld in de selectieleidraad en het beschrijvend 
document eerste dialoogfase, blijven behouden, maar de weging van de gunningscriteria worden 
proportioneel verdeeld als volgt:

gunningscriterium weging Kortrijk weging Zwevegem

prijs 40 punten  50%  50%

stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit 26 
punten 

 70%  30%

duurzaamheid van het ontwerp 14 punten  60%  40%

plan van aanpak 14 punten  50%  50%

planning 6 punten  50%  50%

Totaal  57%  43%

- De kosten voor de externe technische en juridische begeleiding bij het verloop van de 
concurrentiedialoog worden tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem als volgt verdeeld: 
stad Kortrijk 60% en gemeente Zwevegem 40%.

2. tijdens de uitvoering van de odpracht - na de sluiting van de DBFMO-overeenkomst
- De stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem zullen elk afzonderlijk een overeenkomst betreffende 
de vestiging van een langdurig recht sluiten met de opdrachtnemer, voor de gronden waarop de 
respectievelijke zwembaden zullen gebouwd worden.

- de DBFMO-overeenkomst wordt afgesloten met de stad Kortrijk, na samenspraak met, voorafgaand 
overleg met en mits onderling akkoord van de gemeente Zwevegem, voor wat betreft het 
gemeenschappelijk programma en het opdrachtdeel van Zwevegem. Indien nodig en in samenspraak 
tussen Kortrijk en Zwevegem, worden bepaalde rechten en verplichtingen in hoofde van Zwevegem 
desgevallend in de DBFMO-overeenkomst opgenomen.

- Met betrekking tot de beschikbaarheidsvergoeding zal elke partij instaan voor de rechtstreekse 
betaling van het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op hun respectievelijk opdrachtdeel. 
Elke partij draagt daarbij een eigen aansprakelijkheid. Partijen moeten in dit verband nooit solidair 
optreden.

- Er wordt een stuurgroep opgericht, samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van 
Kortrijk en Zwevegem, teneinde de voorbereiding en de realisatie van de opdracht op te volgen.
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- De stad Kortrijk is als aanbestedende overheid en mede-contractant van de DBFMO-overeenkomst 
als enige gemachtigd om de officiële handelingen en documenten in het kader van de uitvoering van 
de opdracht te stellen respectievelijk op te volgen (toezicht, leiding der werken, pv van 
ingebrekestelling, ...). Voor het gemeenschappelijk gedeelte wordt in dit verband voorafgaandelijk 
contact opgenomen met Zwevegem om tot een akkoord te komen. Voor het gedeelte specifiek m.b.t. 
Zwevegem dient Zwevegem het initiatief te nemen om tijdig en onverwijld alle nodige inlichtingen en 
informatie te bezorgen aan Kortrijk.

- Indien er tijdens de uitvoering van de DBFMO-overeenomst externe technische en/of juridische 
begeleiding nodig zou zijn, dan zal de kostenverdeling voor deze begeleiding opgenomen worden in 
een addendum bij de overeenkomst.

3. slotbepalingen
Behoudens in geval van zware fout of nalatigheid in hoofde van de stad Kortrijk bij de gunning, 
sluiting en uitvoering van de opdracht verbindt de gemeente Zwevegem er zich toe om in alle 
geschillen tussen de stad Kortrijk en de opdrachtnemer vrijwillig tussen te komen, wat betreft het 
gemeenschappelijk gedeelte of het gedeelte specifiek voor Zwevegem.
De gemeente Zwevegem vrijwaart de stad Kortrijk voor het opdrachtdeel specifiek voor Zwevegem.
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of de geschillen betrekking hebben op het opdrachtdeel ten 
laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen 
op basis van het aandel van elk der partijen in de totale opdracht en op identieke wijze instaan voor 
alle (financiële) gevolgen gepaard gaand met deze aansprakelijkheid (Kortrijk 60% - Zwevegem 40%).

De gemeenteraad van Zwevegem keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tijdens de zitting van 
26 mei 2015.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem betreffende de 
DBFMO-opdracht aangaande de realisatie van een nieuw zwembadcomplex, zoals opgenomen in 
bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- uitgangsprincipes toekomstig zwembad Zwevegem.pdf
- SAMENOVEREENKOMST Kortrijk - Zwevegem definitief.pdf
- brief Zwevegem, d.d. 28.10.2014.pdf
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9 2015_GR_00108 Immobiliën (GB 1215 en 1228) - Verlenging 
huurovereenkomsten voor buurtbibliotheek 
en buurtwerk op de wijk "Lange Munte." - 
Goedkeuren

9 - 2015_GR_00108 - Immobiliën (GB 1215 en 1228) - Verlenging huurovereenkomsten voor buurtbibliotheek en buurtwerk op de wijk "Lange Munte." - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
De stad huurt sinds 1 juli 1987, een handelshuis gelegen Lange Munteplein nr. 7 bus 9 & 10 voor de 
huisvesting van een uitleenpost van de stedelijke openbare bibliotheek voor de wijk "Lange Munte." 
De lopende huurovereenkomst loopt ten einde op 30 juni 2015.

De stad huurt eveneens sinds 1 september 2004, bureelruimtes gelegen Lange Munteplein nr. 7 (3A-
B en 4A-B) voor de maatschappelijke dienstverlening op de wijk "Lange Munte." De lopende 
huurovereenkomst loopt ten einde op 30 augustus 2015. Naar aanleiding van de overdracht van de 
dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk naar het OCMW wordt deze huur doorgerekend aan het 
OCMW.

Het is de bedoeling om beide diensten te herlokaliseren op de site Sint-Pauluskerk met bijhorende 
pastoriewoning, eigendom van de stad. Na de zomer 2015 zal er hiervoor een duidelijk concept 
voorliggen, waarna de voorziene werken in de loop van 2016 kunnen uitgevoerd worden. Men hoopt 
om de werken te kunnen finaliseren tegen het bouwverlof in de zomer van 2016. Daarna kunnen de 
bibliotheek en de buurtwerking verhuizen.

Er wordt dan ook voorgesteld om beide overeenkomsten te verlengen tot 31 augustus 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1 juli 1987 huurt de stad op het Lange Munteplein, een handelshuis voor de huisvesting van 
een uitleenpost van de stedelijke openbare bibliotheek voor de wijk "Lange Munte." De initiële 
huurovereenkomst liep tot en met 30/06/1995 en werd ondertussen reeds 6 maal verlengd. De 
laatste verlenging loopt ten einde op 30 juni 2015.

Sinds 1 september 2004 huurt de stad tevens op het Lange Munteplein, bureelruimtes voor de 
maatschappelijke dienstverlening op de wijk "Lange Munte." De initiële huurovereenkomst hiervan 
liep tot en met 30/08/2013, werd reeds twee maal verlengd en loopt nu ten einde op 30 augustus 
2015. De dienst stedelijk buurt- en straathoekwerk is van de stad naar het OCMW overgeheveld, 
maar er werd afgesproken dat de huur verdergezet zou worden door de stad en aan het OCMW zou 
worden doorgerekend.

Het is de bedoeling om zowel de buurtbibliotheek als de buurtwerking te herlokaliseren op de site 
van de voormalige Sint-Pauluskerk en pastoriewoning, thans eigendom van de stad. De studie 
hiervoor is reeds lopende. Er wordt verwacht dat tegen de zomer 2015, een concept kan worden 
uitgewerkt door de werk- en stuurgroep. De voorziene werken kunnen dan in de loop van 2016 
uitgevoerd worden om ze te finaliseren tegen het bouwverlof in de zomer van 2016, waarna de 
verhuis naar de site kan plaatsvinden.

Argumentatie
Het concept voor de integratie van de bibliotheek en buurtwerking in de site Sint-Paulus is op heden 
nog niet bekend, maar wordt wel verwacht tegen de zomer van 2015. Daarna, in de loop van 2016, 
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moeten de geplande werken uitgevoerd worden om deze in de zomer van 2016 te finaliseren. Pas 
dan kunnen de bibliotheek en buurtwerking, nu op het Lange Munteplein, verhuizen naar de Sint-
Paulus-site.
Het College van Burgemeester en Schepenen is in zitting van 23 maart 2015, punt 57, akkoord 
gegaan om de huurovereenkomsten met bvba De Piramiden ten aanzien van de buurtbibliotheek en 
de buurtwerking, beide gevestigd op het Lange Munteplein, door de stad Kortrijk te verlengen tot de 
zomer van 2016.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
-Lange Munteplein 7 (Bibliotheek): GBB-CBS 0703-00/6100800 – kwartaalbedrag €2.071,85. Dit 
bedrag wordt vanaf juli geïndexeerd, maar de indexen zijn nog niet beschikbaar.  

-Lange Munteplein 3-4 (Buurtwerking - OCMW): GBB-CBS 0703-00/6100800 – kwartaalbedrag 
€2.412,70.  Hier is er een indexering vanaf 1 september. Deze uitgave moet teruggevorderd worden 
van het OCMW.

 

-Ook de onroerende voorheffing van beide zijn ten laste van de huurder: GBB-CBS 0703-00/6100800 
- vorig jaar €3.044,05 en daarvan €2.166,26 gerecupereerd van het OCMW voor Lange Munteplein 3-
4

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de zevende verlenging van de huurovereenkomst voor de uitleenpost van de 
stedelijke openbare bibliotheek op de wijk "Lange Munte" en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van zevende huurverlenging, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit 
besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de derde verlenging van de huurovereenkomst voor de dienstverlening op de 
wijk "Lange Munte" en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van derde 
huurverlenging, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Huurovereenkomst en verlengingen bibliotheek.pdf
- Huurovereenkomst en verlengingen buurtwerking.pdf
- Beslissing CBS d.d. 23maart2015, punt 57.pdf
- Ontwerp 7de verlenging bibliotheek.pdf
- Ontwerp 3de verlenging buurtwerking.pdf
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Rudolf Scherpereel

Communicatie en Recht
10 2015_GR_00111 vzw Toerisme Kortrijk - Jaarverslag en 

jaarrekening 2014. - Goedkeuren
10 - 2015_GR_00111 - vzw Toerisme Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2014. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eliza Bruneel

Beknopte samenvatting
De vzw Toerisme Kortrijk heeft in haar Algemene Vergadering d.d. 28 april 2015 het jaarverslag en 
resultatenrekening 2014 goedgekeurd. Conform het samenwerkingsverband worden deze 
documenten ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform het samenwerkingsakkoord afgesloten met de Stad worden het jaarverslag en de 
resultatenrekening 2014 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Argumentatie
1. Resultatenrekening
Uit de resultatenrekening 2014 blijkt dat de vzw Toerisme Kortrijk een negatief saldo van € 46 
205,94 heeft. Deze werd opgevangen door de bestemde fondsen van € 45 000,00 die voorzien waren 
om dit negatief tegoed te compenseren.

De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde de resultatenrekening 2014 unaniem 
goed op 28 april 2015.

De bedrijfsrevisor heeft de resultatenrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag 2014 unaniem goed op 
28 april 2015.

Het werkjaar 2014 was voor Toerisme Kortrijk een uitzonderlijk jaar van grote openingen en van de 
lancering van (investering)projecten.

Er was de officiële opening van het kampeerautoterrein, het belevingscentrum van het Begijnhof en 
Texture, museum over Vlas en Leie en de intensieve voorbereidingen voor de 
voetgangersbewegwijzering en de jeugdhostel.

De lancering van de nieuwe viertalige en responsive website (met 100.000 bezoekers), de 
onthaalmodule en de nieuwe marketingmix waren qua communicatie van belang.

Qua nieuwe producten werden de Tweebekenwandelroute, de stadswandeling (ook in audiovorm) 
‘Metamorfose van de stad’ en de WOI-wandeling (met  I-beacontechnologie) gelanceerd.

Qua projecten werd er hard ingezet op Design Tables en Kortrijk@Lille en werd een lange termijn 
samenwerking met vzw XIM afgesloten.  Ook de samenwerking met de partners van Citymarketing 
Kortrijk werd verankerd.
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De bezoekerscijfers aan de onthaalbalie blijven stabiel, zo’n 40.000 klanten per jaar worden in 4 
talen 7/7 bediend.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De resultatenrekening 2014 van vzw Toerisme Kortrijk, die afsluit met een mali van € 46 205,94 goed 
te keuren.

Punt 2
Het jaarverslag 2014 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
- verslag AV 28 april 2015.docx
- Verslag revisor
- Jaarverslag 2014.pdf
- jaarrekening2014.pdf

Evenementen en Verenigingen
11 2015_GR_00110 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 

Jaarverslag en jaarrekening 2014 - 
Goedkeuren

11 - 2015_GR_00110 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Vanlerberghe

Beknopte samenvatting
De resultatenrekening 2014 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk sluit af met een boni van € 
18.649,49. Zowel het jaarverslag als de resultatenrekening werden goedgekeurd in de Algemene 
Vergadering van 23 april 2015. Beide documenten worden op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en de VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2014 van de VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Resultatenrekening 2014

De resultatenrekening 2014 werd nagezien en goedgekeurd door de bedrijfsrevisor Boes & Co.

Uit de resultatenrekening 2014 blijkt dat de ontvangsten € 476.821,39 en de uitgaven € 458.171,9 
bedragen. Dit geeft een boni van € 18.649,49

Jaarverslag 2014
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Het jaarverslag geeft een overzicht van alle acties waar de ontmoetingscentra op hebben ingezet in 
2014. De acties worden ingedeeld volgens zeven strategische doelstellingen:

1. werken aan gemeenschapsvorming en projecten

2. inzetten op programmatie (cultuurspreiding)

3. inzetten op educatie

4. ondersteunen van lokale verenigingen en cultuurmakers

5. werken aan communicatie

6. aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur

7. andere

Elk beheerscomité inventariseerde de gerealiseerde acties voor 2014 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen. Doelstellingen die voor 2014 over alle ontmoetingscentra heen werden gerealiseerd 
en het voorbije jaar kenmerkten worden apart besproken in het jaarverslag.

Onderdeel van het jaarverslag is het gedetailleerde cijferoverzicht van de werking opgesplitst per 
soort activiteit en soort lokaal. Telkens vindt een opsplitsing plaats volgens de receptieve en eigen 
activiteiten en volgens het aantal deelnemers aan deze activiteiten. Dit cijferoverzicht is bijgevoegd 
per OC.

In totaal werden 10.909 activiteiten georganiseerd in de ontmoetingscentra, goed voor 303.078 
bezoekers.

Juridische grond
 de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen en stichtingen, zoals later gewijzigd.
 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk, leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag 2014 van de VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Advies
Nils Vanantwerpen
Gunstig advies

Ilse Naessens
Automatisch ingetrokken

Besluit
Punt 1

1. De resultatenrekening van dienstjaar 2014 van VZW Ontmoetingscentra Kortrijk met een 
boni van € 18.649,49 goed te keuren
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2. Het jaarverslag 2014 van VZW Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
- JAARVERSLAG 2014 VZW ONTMOETINGSCENTRA KORTRIJK.pdf
- JVvzwONTMOETINGSCENTRA.2.xlsx
- AV 23-04-2015.pdf
- Balans en resultatenrekening 2014 vzw OC.xlsx
- verslag.pdf

Catherine Waelkens

Staf Financieel Beheerder
12 2015_GR_00103 Gaselwest - kapitaalverhoging - Gaselwest - 

heropenstelling kapitaalverhoging (tweede 
ronde  - 2015)

12 - 2015_GR_00103 - Gaselwest - kapitaalverhoging - Gaselwest - heropenstelling kapitaalverhoging (tweede ronde  - 2015)

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
Bij brief van 7 april 2015 brengt de distributienetbeheerder Gaselwest het stadsbestuur op de hoogte 
dat de raad van bestuur in zitting van 3 april 2015 beslist heeft om de inschrijfperiode van de 
kapitaalverhoging eind 2014 opnieuw open te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de exit van Electrabel uit Gaselwest, stelde Gaselwest de stad Kortrijk voor om :

1. Zich akkoord te verklaren met het voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen Electrabel 
binnen Gaselwest.

2. Zich akkoord te verklaren om opdracht te geven aan de werkmaatschapij Eandis cvba de bedragen 
ter betaling van de overnameprijs over te maken aan Electrabel.

3. Eventueel goedkeuring te geven aan een bijkomende kapitaalverhoging, omwille van de 
optimalisatie aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding.

De gemeenteraad van de stad Kortrijk besliste in zitting van 17 november 2014 zich akkoord te 
verklaren met de punten 1 en 2.  In zitting van 8 december 2014 besliste de gemeenteraad van de 
stad Kortrijk in te schrijven op de voorgestelde kapitaaalverhoging voor 1.365.395,10 €, zijnde het 
bedrag aan middelen dat bij FIGGA vrijgekomen was door de verkoop van aandelen ECS.  De 
inschrijving op de kapitaalverhoging die maximum 6.005.908,08 € bedroeg, werd beperkt tot het 
bedrag dat vrijgekomen was bij FIGGA zodat door de stad geen cashmiddelen dienden vrijgemaakt te 
worden.

Argumentatie
Omdat meerdere steden en gemeenten, zoals Kortrijk, niet zijn ingegaan op het voorstel van 
Gaselwest om tot het maximum van hun aandeel in de kapitaalverhoging in te schrijven, wordt de 
kapitaalverhoging in een tweede ronde heropengesteld.  Vorig jaar werd bij Gaselwest beslist dat de 
aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun 
preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen zouden behouden.  Zo worden deze 
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aandeelhouders thans opnieuw uitgenodigd voor de tweede ronde.  Het vooropgestelde (tot op 
vandaag niet opgenomen) bedrag voor Gaselwest is 35,89 mio Euro (activiteit elektriciteit).

Voor de stad Kortrijk betekent dit dat de stad gevraagd wordt zijn goedkeuring te hechten aan de 
heropenstelling en in te schrijven in de kapitaalverhoging voor maximum 4.640.524,82 €, activiteit 
elektriciteit, vertegenwoordigd door 177.448 aandelen Ae.  Een eventuele inschrijving in deze 
tweede ronde betekent dat het geld dient gestort te worden tegen uiterlijk 26 juni 2015.

Omdat de gemeenteraad op 8 december 2014 toen al besliste niet in te gaan op het cash te 
financieren gedeelte van de kapitaalverhoging omdat dit budgettair niet voorzien was, wordt in deze 
nota voorgesteld niet in te gaan op de vraag om op de kapitaalverhoging van de tweede ronde in te 
tekenen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Niet in te schrijven op de heropenstelling kapitaalverhoging Gaselwest (tweede ronde - 2015), zoals 
voorgesteld door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest bij brief van 7 april 2015.

Punt 2
De opdrachthoudende vereniging Gaselwest hiervan in kennis te stellen op het e-mailadres 
"intercommunales@eandis.be".

Bijlagen
- S-STAD215_cop_NS_12_0362_001.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Strategisch Team
13 2015_GR_00112 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - 

Jaarrekening en jaarverslag 2014. - 
Goedkeuren

13 - 2015_GR_00112 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - Jaarrekening en jaarverslag 2014. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frans Van Den Bossche

Beknopte samenvatting
In uitvoering van de statuten van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) en van de 
beheersovereenkomst met de stad Kortrijk, legt het AGB SOK het jaarverslag en de jaarrekening 2014 
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 8 mei 1998 besliste de gemeenteraad van de stad Kortrijk tot de oprichting van een 
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, "AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk", met 
als maatschappelijk doel volgens art. 5 van de statuten "de vernieuwing en de verfraaiing van de stad 
en de versterking van het stedelijk weefsel".

mailto:intercommunales@eandis.be
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In toepassing van art. 243 van het Gemeentedecreet, art. 32 van de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) en de artikels 14 en 36 van de 
beheersovereenkomst met de stad Kortrijk, worden de jaarrekening en het jaarverslag 2014 ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het beknopt jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
van het AGB SOK in zitting van 29 april 2015.

Argumentatie
In zitting van 8 december 2014 keurde de gemeenteraad het budget en de meerjarenplanning 2015-
2019 van het AGB SOK goed.

Na het overgangsjaar 2013 heeft de heropbouw in 2014 verder gestalte gekregen op basis van 
nieuwe statuten en beheersovereenkomst.

De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Kortrijk werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 maart 2014.

AGB SOK heeft zich in 2014 ook voorbereid op de nieuwe BBC structuur. Op 1 januari trad de nieuwe 
regelgeving in werking in verband met de beheers- en beleidscyclus (BBC). Een autonoom 
gemeentebedrijf is hier ook aan onderworpen. 
AGB SOK had uitstel gekregen tot 1/1/2015.

In de jaarrekening van het AGB SOK 2013 is een correctie doorgevoerd van de vastgoedvoorraad om 
een betrouwbaar beeld te geven van de huidige situatie. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat 
voor 2013. In 2014 is deze basis van waardering op aankoopwaarde aangehouden. Met name door 
het opnemen van de vordering op de stad voor kosten van het politiebureau en de inkomsten uit 
Boevekerke  is in 2014 een positief resultaat gehaald. De balanspositie is feitelijk verbeterd door het 
uittreden van de partner Foruminvest uit het Pandenfonds NV en de overdracht van de betreffende 
aandelen voor 1 EUR. Omdat er geen herwaardering heeft plaatsgevonden is deze waarde nog niet 
toegevoegd aan de activa.

Het AGB SOK wil de komende jaren in eerste instantie versterken als een stevige, daadkrachtige 
organisatie die in opdracht van de stad en voor gelieerde organisaties een belangrijke rol speelt als 
expert en partner in vastgoed, bouw-, woon- en stadsprojecten. Naast de dienstverlening voor 
anderen zal het AGB SOK als zelfstandige ontwikkelingsmaatschappij eigen initiatieven ontplooien, 
realiseren en commercialiseren.

Binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC), waarin op aangeven van de Vlaamse regering een reeks 
regels voor het strategisch meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de 
lokale besturen en provincies zijn opgenomen, wordt een relatie gelegd met de 10 door de stad 
geformuleerde engagementen van het 'Plan Nieuw Kortrijk' en met de 10 hoofdactiviteiten van het 
AGB SOK.

Deze engagementen zijn vastgelegd in het bestuursakkoord van deze legislatuur. Aansluitend op 
deze engagementen en op de basis van statuten en een nieuwe beheersovereenkomst, zijn de missie 
en de tien hoofdactiviteiten van het AGB SOK bepaald.
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De jaarrekening 2014 geeft volgend resultaat:
- balanstotaal: 21.315.126,49 €
- resultatenrekening: te bestemmen winst van het boekjaar van 387.362,55 €.

De bedrijfsopbrengsten voor het SOK voor 2014 bedroegen 1.254.653,27 euro.
•De werkingstoelage:421.925,00 euro(46.925,00 euro was het saldo van 2013 en 375.000,00 euro als 
raming voor 2014)
•Subsidies: 22.890,56 euro(6.290,56 euro voor het bufferbekken en 16.600,00 euro voor het 
kinderdagverblijf)
•Verhuring van de panden: 36.979,65 euro
•Recuperatie van het politiegebouw: 746.569,24 euro
•Diverse recuperaties zoals schadevergoeding verzekering, onroerende voorheffingen, studies, enz.: 
26.288,82 euro

De bedrijfskosten voor het SOK voor 2014 bedroegen 623.116,28 euro. In de bedrijfskosten zijn 
verwerkt:

• Huurlasten gebouwen: 27.179,62 euro
• Onderhoud en herstellingen gebouwen: 75.118,03 euro
• Tussenkomst inrit parking Sint-Vincentiussite: 150.000,00 euro
• Erelonen deskundigen: 34.754,45 euro
° Erelonen: 228.310,19
• Presentiegelden: 21.106,50 euro
• Deelname aan beurzen: 15.384,31 euro
• Bureaubenodigdheden en ICT: 23.058,01 euro
• Overige: 48.405,17 euro

 

Een toelichting bij de belangrijkste artikels van de jaarrekening zijn opgenomen als bijlage.

Artikel 23 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de Stad Kortrijk tussenkomt in het resultaat over 
het vorig boekjaar, om de onafhankelijkheid van het SOK ten aanzien van ontwikkelaars en 
promotoren voortdurend te kunnen waarborgen. 
De tussenkomst omvat normaal twee verschillende onderdelen:
- de projectgebonden inbreng die in de samenwerkingsovereenkomst per project zijn opgenomen
- de financiering van de werking: werkingskosten + personeelskosten

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
in de begroting van 2015 is op 0610-00/GBB-CBS/ 6492000/ 458.566 euro voorzien als toelage SOK.
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Besluit
Punt 1
Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

 

 

Bijlagen
- Beknopt jaarverslag 2014 - SOK.pdf
- Jaarrekening 2014 SOK.pdf
- Verslag Commissaris boekjaar 2014 - SOK.pdf

Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein
14 2015_GR_00116 Opdracht intergemeentelijke 

erosiecoördinator voor de gemeenten van het 
Leiebekken en het IJzerbekken. - Aanstelling 
gemeentelijke erosiecoördinator - 
Goedkeuren

14 - 2015_GR_00116 - Opdracht intergemeentelijke erosiecoördinator voor de gemeenten van het Leiebekken en het IJzerbekken. - Aanstelling gemeentelijke erosiecoördinator - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Luc Vandeghinste

Beknopte samenvatting
De stad Kortrijk wenst een intergemeentelijke erosiecoördinator aan te stellen.

De provincie West-Vlaanderen, die optreedt als opdrachtencentrale, heeft een dienstenopdracht 
uitgeschreven voor de aanstelling van een intergemeentelijke erosiecoördinator voor de gemeenten 
van het Leiebekken en het IJzerbekken. Kortrijk maakt samen met o.a. de gemeenten Zwevegem, 
Menen, Wevelgem, Meulebeke, Anzegem,… (die reeds instapten in dit project) deel uit van het 
Leiebekken.

De provincie stelt voor om de opdracht te gunnen aan de inschrijver wiens offerte volgens de 
gunningscriteria het meeste punten heeft behaald nl. vzw Inagro te Roeselare-Beitem.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 7 december 2001 heeft de Vlaamse regering het subsidiëringbesluit voor het uitvoeren van 
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen door gemeenten goedgekeurd (erosiebesluit). 
Gemeenten konden subsidies ontvangen voor het uitvoeren van kleinschalige 
erosiebestrijdingsmaatregelen, dwz. Het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en 
het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken.

Vanaf 1 januari 2005 kan het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken enkel nog gesubsidieerd 
worden indien de werken kaderen in een door de administratie goedgekeurd erosiebestrijdingsplan.
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Op 8 mei 2009 keurde de Vlaamse regering een nieuw besluit betreffende de erosiebestrijding goed, 
dat het Erosiebesluit van 7 december 2001 opheft en vervangt. Naast de al bestaande 
subsidiemogelijkheden kan een gemeente nu ook een subsidie ontvangen voor de begeleiding door 
een erosiecoördinator.

De ‘Code van goede praktijk voor het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan’ 
opgemaakt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Land, biedt een 
toetsingskader voor allen die bij de opmaak van deze plannen betrokken zijn.

Binnen de intergemeentelijke samenwerking van de intercommunale Leiedal is de idee gegroeid om 
de planvorming gezamenlijk over de gemeentegrenzen heen aan te pakken.
In de eerste plaats werd voor de gemeenten die in het gebied tussen Leie en Schelde gelegen zijn en 
die uit de erosiegevoeligheidskaarten als kwetsbaar voor erosie blijken, gedacht aan het uitschrijven 
van een gebundelde opdracht.

Voor Kortrijk beslaat het plangebied deel I (Kortrijk Zuid) 5.229 ha. Deze gegevens zijn gebaseerd op 
een schatting volgens de erosiegevoeligheidskaart. Op 13 januari 2003 werd door het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 65.362,50 euro verleend. Het erosiebestrijdingsplan 
(deel I) werd goedgekeurd in de GR van 14 maart 2005 punt 3.9.

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan deel II (Noord). Kortrijk heeft een tweede 
erosiebestrijdingsplan laten opmaken voor het Noordelijk deel nl. Heule.
De oppervlakte van dit plangebied bedraagt 236 ha en hiervoor werd op 13 oktober 2004 door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 2.950,00 euro (12,5 euro/ha) toegekend. 
Het erosiebestrijdingsplan werd goedgekeurd in de GR van 11 september 2006 punt 3.15.

Argumentatie
Sinds 2006 waren er op het vlak van erosiebestrijdingsmaatregelen enkele schuchtere pogingen 
onder meer een gemeentegrens overschrijdende project met de gemeente Zwevegem, doch werd dit 
niet concreet uitgewerkt. Ook in andere gemeenten werden weinig projecten uitgewerkt en bleef het 
bij enkele beheersmaatregelen tussen VLM en de landbouwers.

Daarom koos de provincie voor een algemene aanpak zodat de gemeenten en steden een deel van 
het takenpakket door de erosiecoördinator kunnen laten uitvoeren (met name: voorbereiden en 
opvolgen dossiers-subsidieaanvragen, contacten met landbouwers-eigenaars, afsluiten 
overeenkomsten, controles op instandhouding en op onderhoud van de aangelegde werken).

De stad Kortrijk staat in voor de goedkeuring van het bestek van de dienstenopdracht.

Als opdrachtencentrale schrijft de provincie de opdracht uit, staat ze in voor de opening van de 
inschrijvingen, maakt ze het gunningsverslag op en keurt ze de meest voordelige offerte goed.

De provincie zal de gunningsbeslissing betekenen nadat de stad heeft ingestemd met het 
gunningsvoorstel.

Raming tijdsbesteding voor het plangebied Kortrijk wordt voorzien op 177 dagdelen, gespreid over 3 
jaar. 1 dagdeel (= 4 uur werk door de erosiecoördinator) kost 170 euro (+ indexering). Voor één 
project worden er 10 à 20 dagdelen voorzien. Het is ook mogelijk jaarlijks maar één project uit te 
voeren. Hiervoor wordt dan een volledig erosiebestrijdingsdossier opgemaakt door de stad met 
bestek en prijsvraag. 
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De facturen met de onkosten voor de erosiecoördinator worden jaarlijks integraal terugbetaald door 
LNE-ALBON. (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie afdeling Land en Bodembescherming, 
Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen)

De uitvoering van erosiebestrijdingswerken wordt gesubsidieerd door:
- Vlaamse overheid = subsidie van 75 %
- Provincie West-Vlaanderen = subsidie van 15 %
De stad betaalt hierin 10 %.

Alles wordt wel voorgefinancierd door de stad Kortrijk.

Bij de bijlagen is een lijst gevoegd met locaties waar zich regelmatig erosieproblemen voordoen.

Juridische grond
Goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan Zuid in de GR van 14 maart 2005 pt 3.9. 
Goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan Noord in de GR van 11 september  2006 pt 3.15.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De overeenkomst, met betrekking tot het aanstellen van een intergemeentelijke erosiecoördinator, 
tussen de Provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Voorwaarden vast te stellen voor de opdracht 'Aanstellen intergemeentelijke erosiecoördinator voor 
de gemeenten van het Leiebekken en Ijzerbekken' zoals opgenomen in het bestek nr. 
0100/2011/016 waarbij de Provincie West-Vlaanderen optreedt als opdrachtencentrale.

Punt 3
Als wijze van gunnen te opteren voor de algemene offerteaanvraag.

Punt 4
Goedkeuring wordt verleend voor de aanstelling van de vzw Inagro, centrum voor onderzoek en 
advies in land- en tuinbouw, Ieperseweg 87 te 8800 Roeselare-Beitem als intregemeentelijke 
erosiecoördinator voor de uitwerking van diverse projecten binnen de goedgekeurde 
erosiebestrijdingsplannen van Kortrijk.

Punt 5
Als officiële standplaats voor de intergemeentelijke erosiecoördinator in het Leiebekken wordt het 
gemeentehuis van Meulebeke aangenomen.
 

Punt 6
De documenten voor de definitieve aanvraag tot subsidiëring van de intergemeentelijke 
erosiecoördinator samen met de Collegebeslissing in te dienen bij de Vlaamse overheid, 
Departement Leefmilieu Natuur en Energie, Dienst Land en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 
20 bus 20 te 1000 Brussel.

Bijlagen
- overeenkomst_erosiecoordinator_te_Ondertekenen.pdf
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- Locaties met erosie.docx
- bestek_erosiecoordinator_te_Ondertekenen.pdf
- gunningsverslag_erosiecoord.pdf
- kanditatuurstelling Inagro.pdf



49/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



50/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



51/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



52/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



53/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein
15 2015_GR_00099 Herschaling van de onbevaarbare waterlopen 

- Afsprakennota over beheer van 
onbevaarbare waterlopen - Goedkeuren

15 - 2015_GR_00099 - Herschaling van de onbevaarbare waterlopen - Afsprakennota over beheer van onbevaarbare waterlopen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eline Pyck

Beknopte samenvatting
Het team beheer openbaar domein legt hierbij de afsprakennota over beheer van onbevaarbare 
waterlopen ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

 

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 14 oktober 2013 principieel akkoord te gaan met het voorstel 
van de provincie van 16 april 2013 om de waterlopen van 3de categorie te herschalen naar 2de 
categorie.

In de brief van 16 april 2013 van de provincie wordt verwezen naar de Doorbraak 63 in het Witboek 
Interne Staatshervorming, waarin de versnippering in het waterlopenbeheer wordt aangepakt.

Na intern overleg werd bevestigd dat het behoud en beheer van deze waterlopen volledig door en 
ten laste van de provincie zou worden verzekerd, wat uiteraard een ontlasting van de gemeentelijke 
begroting zal betekenen.

Argumentatie
 Hierbij leggen wij de afsprakennota over beheer van onbevaarbare waterlopen ter goedkeuring 
voor. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De afsprakennota over beheer van onbevaarbare waterlopen die luidt als volgt, goed te keuren :

Sinds het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 zijn, met ingang van 1 juli 2014, 
verschillende waterlopen op het grondgebied van de gemeente Kortrijk geherklasseerd tot 
waterlopen van tweede categorie. Ze vallen dus - samen met de overige waterlopen van tweede 
categroie, en de bijhorende overstromingszones en infrastructuur - onder het beheer van de 
provincie.

Tussen de provincie en de gemeente worden volgende beheersafspraken gemaakt.

Afspraak 1

De provincie staat als waterloopbeheerder in voor :
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 de uitvoering van de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken (bv. 
oppervlakkige ruimingen, exotenbestrijding, slibruimingen incl. voorafgaande analyse (bij 
noodzaak), beheer  kunstwerken,...);

 het ontwerp en de uitvoering van projecten in functie van het watersysteem;

 de adviesverlening in het kader van de watertoets

Afspraak 2

De provincie organiseert minimaal jaarlijks een overleg met de gemeente over het beheer van de 
waterlopen op haar grondgebied. De onderhouds- en investeringswerken voor het komende jaar 
worden besproken. Daarbij worden problemen, knelpunten en opportuniteiten in kaart gebracht. Er 
wordt op dit overleg ook gerapporteerd over de uitgevoerde werken.

Afspraak 3

De gemeente neemt de volgende taken op zich :

 regelmatige controle van roosters en andere kritische punten van het watersysteem op het 
eigen grondgebied;

 bestrijding ratten en kleine haarden van exoten langs onbevaarbare waterlopen;

 melding van exoten;

 melding van overtredingen;

Afspraak 4

In het geval er zich lokale rampen en/of crisissituaties (problemen van wateroverlast, watertekort,...) 
in de gemeente voordoen, blijft de burgemeester het aanspreekpunt voor de rampenbestrijding 
en/of crisisbeheersing vormen. Het blijft de burgemeester die (bestuurlijk) verantwoordelijk is voor 
het goed  laten verlopen van de bestrijding (van de gevolgen) van de ramp/crisis. De burgemeester 
heeft in noodsituaties dan ook de directe mogelijkheid om de, door de provincie aangestelde, 
aannemer van het onderhoud op te vorderen. Dit gebeurt in nauw overleg met o.a. de Technische 
dienst van de gemeente, de brandweer, de Provinciale Dienst Waterlopen, de politie,... Degene die 
aan de bestrijding van de ramp/crisis deelnemen, staan onder het bevel van de betrokken 
burgemeester.

 

Bijlagen
- Brief Provincie.pdf

16 2015_GR_00122 B.O.D. Fund. & Verh. 2015 - 1ste bestek - 
Heraanleg funderingen en verhardingen. - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

16 - 2015_GR_00122 - B.O.D. Fund. & Verh. 2015 - 1ste bestek - Heraanleg funderingen en verhardingen. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ludo Debaere
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Beknopte samenvatting
Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te houden 
worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven. Het team Beheer Openbaar 
Domein legt dan ook het dossier "B.O.D. Fund & Verh.  2015-1ste bestek - Heraanleg funderingen en 
verhardingen" ter goedkeuring voor. Het bedrag van deze werken wordt geraamd op € 359.645,40 
(incl. BTW),

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en 
verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor 
slijtagebestendige technieken.

Argumentatie
Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te houden 
worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven verschillend naargelang de 
staat van de weg en de gebruikte materialen.

De in dit bestek gekozen onderhoudstechniek betreft het heraanleggen van de rijweg in asfalt + 
fundering + kanststroken in beton en het herstellen van de weg via gewapende asfaltoverlaging.

De totale kosptrijs van de werken wordt geraamd op € 359.645,40 (incl. BTW). De nodige kredieten 
zijn voorzien op artikel 2015 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-01 / algemeen rekeningnummer 
2240000.

Het bijhorende veiligheids- en coördinatieplan wordt opgemaakt door BVBA Vecobo uit Waregem.

Juridische grond
Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van 
gunnen conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Raming: € 359.645,40 (incl. BTW) op artikel 2015 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Heraanleg funderingen en verhardingen" zoals ze vervat zijn in 
het bestek B.O.D. Fund. & Verh. 2015 - 1ste bestek, opgemaakt door het team Beheer Openbaar 
Domein, vast te stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de Wet van 15 juni 2006 op 
de Overheidsopdrachten.
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Bijlagen
- Raming B.O.D. Fund &amp; Verh 2015 - 1e bestek.pdf
- Ontwerpbestek BOD Fund &amp; Verh.docx
- Kazernestraat.pdf
- Leuzestraat.pdf
- Schreiboomstraat.pdf

Planning en Openbaar Domein
17 2015_GR_00124 Overdracht gewestwegen - overdracht R36 - 

protocolovereenkomst - Goedkeuren
17 - 2015_GR_00124 - Overdracht gewestwegen - overdracht R36 - protocolovereenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de herinrichting van de stationsomgeving wenst het Vlaams gewest ook het 
resterende gedeelte van de R36 over te dragen aan de stad. Eind 2013 werd hierover een eerste 
bespreking gevoerd tussen de Vlaamse minister van Openbare werken en de stad Kortrijk.

Dit werd verder uitgewerkt tot een principieel akkoord:

 de stad neemt de nog niet overgedragen delen van de R36 over, met inbegrip van alle 
kruispunten

 enkel het gedeelte van de R36 tussen het kruispunt Panorama en de aansluiting van de R36 
met de N8 blijft onder het beheer van het Vlaams gewest.

 De as Noordstraat-Beheerstraat blijft onder het beheer van het Vlaams Gewest.

 De Doorniksetunnel en de brug Spoorweglaan worden overgedragen aan de stad, met 
uitzondering van de aansluitingswegen met de N50, de brug van de R36 over de 
Doorniksetunnel en de brugconstructie eronder. Het beheer van de spoorwegbruggen blijft 
bij Infrabel.

De overdracht heeft uiteraard financiële consequenties naar onderhoud en investeringsbudget.

Deze overdracht gebeurt onder opschortende voorwaarde van de realisatie van het stationsproject, 
zoals verankerd in SamenWerkingsOvereenkomst 2

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de herinrichting van de stationsomgeving wenst het Vlaams gewest ook het 
resterende gedeelte van de R36 over te dragen aan de stad.

Op 19 november 2013 vond een overleg plaats tussen de stad en minister Crevits waarop minister 
Crevits haar engagement uitsprak voor de herinrichting van de stationsomgeving, maar waarop aan 
de stad ook het engagement werd gevraagd om een protocolovereenkomst af te sluiten waarin de 
afspraken worden bepaald over welke wegen onder welke voorwaarden worden overgedragen.

Dit protocol werd verder uitgewerkt op 4 december in de bespreking van Koen Surdiacourt 
(afdelingshoofd Wegen en VerkeerWest-Vlaanderen) en de burgemeester.
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De Doorniksetunnel is momenteel in beheer door AWV en Infrabel. De bouw van de Doorniksetunnel 
kadert binnen een ruimere overeenkomst (van 1963 en bijakte 1971) over de bouw van de bruggen 
thv Maria José-plein, thv Lode de boningelaan-Theodoor Sevenslaan en thv Hugo Verriestlaan (ten 
laste van de stad Kortrijk), thv Zwevegemsestraat en thv Doorniksewijk (ten laste van Infrabel / 
AWV). Er werd destijds dus een globale kostenverdeling gemaakt onder deze 3 partijen voor 
verschillende constructies.

Voor de Doorniksetunnel is bepaald dat de spoorbruggen beheerd worden door Infrabel. De andere 
bruggen (Spoorweglaan en R36) en de tunnelconstructie wordt beheerd door AWV. De politionele 
bevoegdheden, verlichting en schoonmaak zijn de taken van de stad Kortrijk. De stelling van AWV in 
het overleg op 7 januari dat de stad Kortrijk dus al jarenlang de brug van de Spoorweglaan moet 
inspecteren, klopt dus niet met de overeenkomsten.

Voor de herinrichting van Doorniksetunnel begin 2000 werd geen bijkomende overeenkomst 
gemaakt. De werken werden gefinancierd door de stad Kortrijk. Het beheer van deze interne 
constructie is voor de stad Kortrijk.

Argumentatie
Na diverse gesprekken tussen de stad en AWV werd een consensus bereikt rond volgende punten:

 de stad neemt de nog niet overgedragen delen van de R36 over, met inbegrip van alle 
kruispunten

 enkel het gedeelte van de R36 tussen het kruispunt Panorama en de aansluiting van de R36 
met de N8 blijft onder het beheer van het Vlaams gewest. Op dit traject liggen een aantal 
kunstwerken: de brug over de Leie en de (nog te realiseren) ondertunneling van de 
Zandstraat (Ronde van Vlaanderenbrug en de geplande tunnel onder de Zandstraat) 
waarvoor de expertise voor het beheer niet aanwezig is binnen de stad.

 De as Noordstraat-Beheerstraat blijft onder het beheer van het Vlaams Gewest. De reden 
hiervoor is dat deze as een belangrijke OV-corridor en De Lijn deze as als gewestweg wil 
behouden.

 De Doorniksetunnel en de brug Spoorweglaan worden overgedragen aan de stad, met 
uitzondering van de aansluitingswegen met de N50, de brug van de R36 over de 
Doorniksetunnel en de brugconstructie eronder. Het beheer van de spoorwegbruggen blijft 
bij Infrabel.

Over het beheer van de Doorniksetunnel zal de stad nog gesprekken aanknopen met Infrabel over 
afspraken rond het beheer van de tunnelconstructie onder de spoorwegbrug.

Voor het beheer van de Groeningebrug zal een overeenkomst met WenZ worden afgesloten waarbij 
WenZ zal instaan voor het structureel onderhoud van de brug en de taken van de stad beperkt 
blijven tot de onderhoudstaken die de stad nu reeds op zich neemt.

Alle delen van de R36 werden de afgelopen jaren heringericht of kregen een structurele 
onderhoudsbeurt. De R36 bevindt zich dus in een goede technische staat. Enkel een gedeelte van de 
Minister Liebaertlaan werd nog niet heringericht. Hiervoor zou de stad een compensatie krijgen van 
200.000 euro per lopende kilometer (het weggedeelte dat nog niet in goede staat is, heeft een lengte 
van 170m.). De financiële tussenkomst bedraagt ongeveer 34.000 €. In het voorstel van 
overeenkomst is een passage opgenomen waarin gestipuleerd staat dat er enkel een fnanciële 
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tegemoetkoming ten voordele van de stad komt voor het dit gedeelte van de Min. Liebaertlaan. Deze 
passage dient wel beperkend te worden geïnterpreteerd. Indien er in de toekomst een regeling zou 
worden uitgewerkt op Vlaams niveau waarbij een financiële tegemoetkoming wordt uitgewerkt voor 
gewestwegen die reeds werden overgedragen naar het lokale niveau, dan betekent deze passage 
niet dat de R36 (of andere gewestwegen die nog zouden worden overgedragen aan de stad), buiten 
deze regeling zou vallen.  

De overname van wegen heeft een belangrijke financiële implicatie. Het onderhoud van deze wegen 
legt een bijkomende druk op het onderhoudsbudget van de stad en op lange termijn het 
investeringsbudget bij een eventuele herinrichting. Aan de andere kant kan de stad dan wel 
autonoom beslissen over de inrichting en de gebruiksmodaliteiten van deze wegen (bepalen van 
snelheidsregime, aanleggen van zebrapaden,…).

Voor het dagdagelijkse onderhoud van de wegenis op de R36 wordt een bijkomende kost voorzien 
van 100.000 € per jaar. Dit omvat extra mankracht, materiaal als zout en voor kleine 
herstellingswerken. Deze onderhoudskost is bij overdracht onmiddellijk van toepassing.

Voor het investeringsbudget werd een raming opgemaakt voor het onderhoud van de R36. De 
raming gaat uit van een afschrijftermijn en gebruikstermijn van 70 jaar voor rioleringen en van 30 
jaar voor wegenis en bedraagt 500.000 € / jaar. Dit zal bij overdracht niet onmiddellijk volledig 
moeten voorzien worden. Een 3-tal jaar na de overdracht zal dit volledige bedrag moeten voorzien 
worden, gezien de staat van het wegdek in de Minister Liebaertlaan.

Voor het dagdagelijks beheer en onderhoud (herstel/nieuwbouw) van het gedeelte van de 
Doorniksetunnel werd nog geen raming opgemaakt. Deze expertise is op dit moment niet aanwezig 
in de stad en zal moeten voorzien worden: via raamcontract met studiebureau of expertise van een 
nieuwe gespecialiseerde medewerker.

Timing overdracht:

Overdracht gebeurt na de voorlopige oplevering van de werken van het Vlaamse Gewest in het kader 
van de Samenwerkingsovereenkomst 2 (heraanleg kruispunt Panorama, Tunnel Zandstraat-Appel en 
heraanleg kruispunt Appel).

Deze overdracht gebeurt onder opschortende voorwaarde van de realisatie van het stationsproject, 
zoals verankerd in SamenWerkingsOvereenkomst 2.

Juridische grond
Momenteel loopt er een oefening om een aantal bevoegdheden over te dragen van het Vlaams 
gewest naar de lokale overheden. In dit kader wordt ook de overdracht van gewestwegen besproken. 
Het Vlaams gewest onderzoekt welke wegen die momenteel onder hun beheer vallen, kunnen 
overgedragen worden aan lokale overheden. Het Vlaams gewest wenst enkel die wegen te beheren 
die van regionaal belang zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de wegencategorisering die in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is vastgelegd. In 
principe zijn wegen met een categorie secundaire weg type II of hoger van gewestelijk belang. 
Wegen met een categorie secundaire III of lager zijn van lokaal belang. Het Vlaams gewest wil de 
wegen van lokaal belang die nog in hun beheer zijn overdragen aan de lokale overheid.

Volgens het PRS is de R36 een lokale weg type IIa (gebiedsontsluitingsweg) en dient dus de lokale 
overheid in te staan voor het beheer.
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Naar aanleiding van de bouw van het winkelcentrum K werden de Romeinselaan en de 
Zwevegemstraat heringericht. Nadien werden de Romeinselaan en de Zwevegemsestraat (het 
gedeelte dat gesitueerd is op de R36) overgedragen aan de stad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Principieel akkoord te gaan met de overdracht van de R36 (excl. Westelijke ring van Rotonde 
Panorama tot Meensepoort en Noordstraat-Noordbrug-Beheerstraat en Groeningebrug) aan de Stad.

Punt 2
Het ontwerp van overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad voor de overdracht van de 
R36 goed te keuren.

Punt 3
Deze overdracht gebeurt onder opschortende voorwaarde van de realisatie van het stationsproject, 
zoals verankerd in SamenWerkingsOvereenkomst 2 voor de herinrichting van de stationsomgeving.

Bijlagen
- ontwerp overeenkomst overdracht gewestweg R36 Kortrijk.docx
- Plan overdracht R36.pdf
- plan overdracht complex Doorniksetunnel.pdf
- overeenkomst WenZ Groeningebrug Kortrijk.pdf



60/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



61/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



62/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



63/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



64/108 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

18 2015_GR_00121 AGB Parko.  - Jaarverslag en jaarrekening 
2014 - Goedkeuren

18 - 2015_GR_00121 - AGB Parko.  - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bart Baeten

Beknopte samenvatting
De resultatenrekening en het jaarverslag 2014 van het AGB Parko wordt ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het directiecomité heeft de jaarrekening  en jaarverslag van 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Raad van Bestuur van Parko. Beide documenten werden door de Raad van Bestuur goedgekeurd in 
zitting van 12 mei 2015.

Argumentatie
Jaarverslag 2014 (zie bijlage) 

Jaarrekening 2014 (zie bijlage)
De omzet in 2014 bedroeg € 6.574.368. De resultatenrekening sluit af met een winst van € 30.283. 
Het totaal van de balans bedraagt € 14.361.362.

 

 

Juridische grond
Beide documenten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad conform het 
gemeentedecreet en de beheersovereenkomst.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De resultatenrekening 2014 van AGB Parko, welke sluit met een winst van €30.283 goed te keuren.

Punt 2
Het jaarverslag 2014 van AGB Parko goed te keuren.

Bijlagen
- Jaarverslag AGB Parko 2014.pdf
- Jaarrekening AGB Parko 2014.pdf
- Parko - Verslag RvB 20150512.pdf
- Verslag bedrijfsrevisor jaarrekening AGB Parko 2014.pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn

De Warande
19 2015_GR_00113 De Warande vzw - Jaarverslag en 
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jaarrekening 2014 - Goedkeuren
19 - 2015_GR_00113 - De Warande vzw - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Henk Vandeginste

Beknopte samenvatting
De jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de vzw De Warande leggen we conform de 
samenwerkingsovereenkomst met de Stad ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

In het jaarverslag zijn alle gerealiseerde acties uitgesplitst volgens de 4 stedelijke opdrachten: 
beheren van een open speeldomein, expertiseontwikkeling voor kinderen en jongeren tijdens de 
vrije tijd, beheren van een jeugdverblijfsentrum en het ondersteunen van het plaatselijk 
verenigingsleven. De jaarrekening toont het financiële kader waarbinnen deze acties gerealiseerd 
werden. De Algemene Vergadering van vzw De Warande heeft het jaarverslag en de jaarrekening 
2014 goedgekeurd in vergadering van 05 maart 2015. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 14 april 2008 de omvorming tot een gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap alsook een statutenwijziging voor de vzw De Warande goed. In de 
gemeenteraad van 9 februari 2009 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw De 
Warande goedgekeurd. Als sluitstuk van dit proces werd de afsprakennota tussen de stad en De 
Warande op de gemeenteraad van 11 mei 2009 voorgelegd en goedgekeurd.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet de vzw De Warande de jaarrekening en het 
jaarverslag ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

 

 

Argumentatie
In het jaarverslag zijn alle gerealiseerde acties uitgesplitst volgens de 4 stedelijke opdrachten: 
beheren van een open speeldomein, expertiseontwikkeling voor kinderen en jongeren tijdens de 
vrije tijd, beheren van een jeugdverblijfscentrum en het ondersteunen van het plaatselijk 
verenigingsleven. De jaarrekening toont het financiële kader waarbinnen deze acties gerealiseerd 
werden. De resultatenrekening van het dienstjaar 2014 van vzw De Warande sluit met een bonus van 
11.894,19€. De Algemene Vergadering van vzw De Warande heeft het jaarverslag en de jaarrekening 
2014 goedgekeurd in vergadering van 05 maart 2015.
 

Juridische grond
Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de intrenationale 
verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw De Warande

- de statuten van vzw De Warande
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
1. De resultatenrekening van het dienstjaar 2014 van vzw De Warande met een bonus van 
11.894,19€ goed te keuren.
2. Het jaarverslag 2014 van vzw De Warande goed te keuren.  

Bijlagen
- 2014 jaarverslag definitief.pdf
- 2014 jaarrekening (ifv griffie RvKH).pdf
- BR rapport jaarrekening 2014.pdf
- 20150305 Algemene Vergadering.pptx

JC Tranzit
20 2015_GR_00114 vzw AjKo - Jaarverslag en financiële balans 

2014 - Goedkeuren
20 - 2015_GR_00114 - vzw AjKo - Jaarverslag en financiële balans 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Verhelst

Beknopte samenvatting
De jaarrekening en de financiële balans 2014 van vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk leggen we 
conform het samenwerkingsakoord ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag (periode 1 juli 2014 - 31 december 2014) geeft een overzicht hoe de stedelijke 
opdracht die vzw AjKo heeft, werd uitgevoerd. De opdracht wordt toegelicht per deelwerking van 
vzw AjKo (Boothuis, Buurtsport, Jenga, Jeugdwerk Bissegem, Meisjeswerking, Pretmobiel en 
Projecten). De finanicële balans toont het kader waarbinnen deze acties gerealiseerd werden. De 
Algemene Vergadering van vzw AjKo heeft het jaarverslag en de financiële balans 2014 goedgekeurd 
in vergadering van 21 april 2015.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 januari 2014 de oprichting van een nieuwe gemeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren alsook de 
ontwerpstatuten goed. In de gemeenteraad van 13 oktober 2014 werd de 
samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota tussen de stad en vzw AjKo goedgekeurd. 

Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet vzw AjKo het jaarverslag en de jaarekening ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Argumentatie
Het jaarverslag (periode 1 juli 2014 - 31 december 2014) geeft een overzicht hoe de stedelijke 
opdracht die vzw AjKo heeft, werd uitgevoerd. De opdracht wordt toegelicht per deelwerking van 
vzw AjKo (Boothuis, Buurtsport, Jenga, Jeugdwerk Bissegem, Meisjeswerking, Pretmobiel en 
Projecten). De financiële balans toont het kader waarbinnen deze acties gerealiseerd werden en 
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vertoont in 2014 een bonus van €26.168,20. De Algemene Vergadering van vzw AjKo heeft het 
jaarverslag en de financiële balans 2014 goedgekeurd in vergadering van 21 april 2015.
Vzw AjKo is momenteel nog in oprichting waardoor er geen definitieve jaarrekening kan opgemaakt 
worden. We leggen hierbij wel de financiële balans 2014 voor.

Juridische grond
Verder verwijzen we naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de intrenationale 
verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw AjKo

- de statuten van vzw Ajko

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Het jaarverslag 2014 van vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
De financiële balans van het dienstjaar 2014 van vzw AjKo  met een bonus van € 26.168,20 goed te 
keuren.

Bijlagen
- Jaarverslag 2014 vzw AjKo.pdf
- Balans vzw AjKo 2014.pdf

Staf
21 2015_GR_00123 Campus Kortrijk Weide - Fuifzaal - 

Projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst AGB SOK en 
Samenwerkingsovereenkomst Howest - 
Goedkeuren

21 - 2015_GR_00123 - Campus Kortrijk Weide - Fuifzaal - Projectgebonden samenwerkingsovereenkomst AGB SOK en Samenwerkingsovereenkomst Howest - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nils Vanantwerpen

Beknopte samenvatting
In dit besluit wordt het CBS en de Gemeenteraad gevraagd om AGB SOK aan te duiden als bouwheer 
van de fuifzaal op Campus Kortrijk Weide. Hiervoor wordt een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) (bijlage 1) tussen de Stad Kortrijk en AGB SOK ter goedgekeuring 
voorgelegd. Het CBS wordt tegelijkertijd gevraagd om deze wijziging ook door te voeren in het 
contract met de ontwerper.

Tegelijkertijd wordt het CBS en de Gemeenteraad gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst 
(bijlage 2) tussen Stad Kortrijk en Howest goed te keuren waarin Howest zich engageert om 
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financieel te participeren in de realisatie van de fuifzaal op Campus Kortrijk Weide en de Stad Kortrijk 
zich engageert om Howest als prioritaire partner hiervoor te beschouwen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit dossier kadert in beleidsdoelstelling 2 'Een stad die verjongt en vergroent', actieplan 2.1 
'Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen tijd vorm te geven', actie 
2.1.5 'Realiseren van een middelgrote fuifzaal' van het strategisch meerjarenplan 2014 - 2019 van de 
Stad Kortrijk. Het CBS heeft op 1 december 2014 het voorontwerp van 30 oktober 2014 voor de 
nieuwe fuifzaal op Campus Kortrijk Weide goedgekeurd.

Het CBS heeft tegelijkertijd beslist om het oorspronkelijke investeringsbedrag op te trekken via een 
investering van Howest in het basisprogramma van de fuifzaal, op basis van een 
principeovereenkomst, goedgekeurd door het bestuurscollege van Howest op 7/7/2014. In de 
collegenota werd melding gemaakt dat de modaliteiten in verband met het gebruik van de fuifzaal 
vastgesteld zouden worden na concretisering van de definitieve exploitatiestructuur. Aangezien deze 
concretisering ondertussen is gebeurd, is een samenwerkingsovereenkomst met Howest 
opgemaakt. Deze wordt hier ter goedkeuring voorgelegd.

Met het oog op de concretisering van een definitieve exploitatiestructuur voor de fuifzaal, werd een 
bredere oefening opgezet om een visie te ontwikkelen op het infrastructureel beheer van diverse 
stadsgebouwen. Er werd een beslissingskader ontwikkeld om de exploitatie van een aantal 
strategische sites op een gefundeerde en genuanceerde basis toe te wijzen aan een geschikte 
beheersvorm. Met betrekking tot de fuifzaal wordt de voorkeur gegeven om AGB SOK aan te duiden 
als exploitant van de fuifzaal. Meteen wordt ook de voorkeur gegeven om AGB SOK aan te duiden als 
bouwheer van de fuifzaal. Hiervoor werd een projectgebonden overeenkomst opgemaakt tussen 
Stad Kortrijk en AGB SOK, die hier ter goedkeuring wordt voorgelegd. De modaliteiten inzake 
exploitatie worden de komende maanden in een afzonderlijke bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst inzake exploitatie uitgewerkt.

Argumentatie
De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en Howest versterkt de samenwerking om de 
site Campus Kortrijk Weide tot een toekomstgerichte, aangename en bruisende campus uit te 
werken. Concreet verankert de overeenkomst de financiële participatie van Howest. Howest 
participeert voor 500.000€ in het project fuifzaal op Campus Kortrijk Weide. Howest investeert 
hierbij 250.000€ in het basisprogramma van de fuifzaal. Als return schrijft de Stad Kortrijk Howest in 
als prioritaire gebruiker van de fuifzaal. Dit bevoorrecht partnerschap vertaalt zich in een huurtegoed 
ter waarde van 250.000€ en een voorrangsrecht op de kalender. Howest investeert 250.000€ 
bovenop het basisprogramma om de fuifzaal te gebruiken als exposure platform voor 
hoogtechnologische mutimedia toepassingen onder de noemer: 'fuifzaal van de toekomst'. Alle 
kosten die door deze bijkomende ingrepen worden veroorzaakt, worden gedragen door de 
investering van Howest. Deze overeenkomst is goedgekeurd door het bestuurscomité van Howest op 
18/05/15.

De toewijzing van de exploitatie van de fuifzaal aan AGB SOK vloeit voort uit een aantal 
overwegingen. In de statuten van het AGB SOK en de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en 
AGB SOK is onder meer als opdracht opgenomen:
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 het in overleg met de Stad Kortrijk ontwikkelen, uitvoerbaar maken en realiseren van 
geïntegreerde stadsprojecten

 in geval de Stad Kortrijk hiertoe verzoekt, het beheer, de rentabilisering en het vermarkten 
van het eigen of stedelijk patrimonium

 als bijzondere opdracht kunnen ook (niet-gemengde) stadsprojecten met een overwegend 
publiek karakter en behorende tot de kerntaken van de Stad  op vraag van het CBS beheerd 
worden door het AGB SOK

 het beheren en exploiteren van door de Stad aangewezen onroerende goederen behorende 
tot het openbaar domein

De fuifzaal is prioritair bedoeld voor jongerenfuiven (geraamd op 29 tot 45 fuiven / jaar). De Howest 
wordt als prioritaire gebruiker beschouwd (geraamd op maximaal 30 activiteiten per jaar). 
Aanvullend heeft de fuifzaal infrastructureel potentieel op het vlak van commerciële fuiven en 
muziekactiviteiten en andere commerciële activiteiten (personeelsfeesten, bedrijfsevents, privé-
feesten, ...). Rekening houdend met de prioritaire doelgroep voor de fuifzaal, is er ruimte op de 
kalender om dit aanvullend commercieel gebruik mogelijk te maken. Simulaties met betrekking tot 
verwachte kosten en benchmarking met andere fuifzalen leert dat het haalbaar moet zijn om een 
commercieel rendabel tarief te bepalen voor deze commerciële activiteiten. Aanvullend heeft de 
fuifzaal ook infrastructureel potentieel voor grote verenigingsactiviteiten. Er wordt voorkeur gegeven 
om de fuifzaal maximaal te laten gebruiken maar tegelijkertijd dient de fuifzaal op een 
kostenbewuste manier beheerd te worden.

Vertrekkende van deze gewenste gebruikermix én de noodzaak van het aantrekken van inkomsten, 
vormt een AGB een uitstekende beheersvorm voor de fuifzaal. Een AGB kan voldoende dagdagelijkse 
operationele commerciële focus en flexibiliteit ontwikkelen, terwijl de regie op het 
kalendermanagement en de prijszetting met grote inspraak vanuit de Stad gevoerd kan 
worden. Commercieel verhuur is geen kerntaak van de Stad. Private uitbesteding laat onvoldoende 
regie toe.

Vanuit de toewijzing van de exploitatie van de fuifzaal aan AGB SOK, wordt de voorkeur gegeven om 
het bouwheerschap ook toe te wijzen aan AGB SOK. Dit laat toe om in kader van goed bestuur aan 
BTW optimalisatie toe doen met betrekking tot het investeringsbudget van de fuifzaal (confer bijlage 
3 betreffende de ruling van de Federale Overheidsdienst Financiën inzake BTW met betrekking tot de 
fuifzaal). Hiervoor is een projectgebonden samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt tussen Stad 
Kortrijk en AGB SOK. Deze is goedgekeurd op de Raad van Bestuur van AGB SOK op 22/05/15. Deze 
overeenkomst legt de taakverdeling en verantwoordelijkheden vast gedurende het bouwproces tot 
definitieve oplevering van het gebouw. De modaliteiten inzake exploitatie dienen later uitgewerkt te 
worden in een bijzondere samenwerkingsovereenkomst inzake exploitatie.

Het CBS heeft op 04/11/13 de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd met betrekking tot de 
'studieopdracht van architectuur, akoestiek en technieken met leiding, coördinatie en tozicht op de 
werken voor de realisatie van jeugdinffrastructuur'. Op 19/05/14 heeft het CBS beslist om de 
studieopdracht in verband met de realisatie van een middelgrote fuifzaal op Kortrijk Weide te 
gunnen aan 'B-architecten'. De toewijzing van het bouwheerschap aan AGB SOK, dient ook 
doorgevoerd te worden in het contact met de ontwerper, B-architecten. We stellen voor om dit te 
doen voor alle prestaties en betalingen vanaf 09/06/15. Deze wijziging is tevens goedgekeurd door 
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de Raad van Bestuur van AGB SOK op 22/05/15. B-architecten heeft zich via mail dd 29/04/15 
akkoord verklaard met deze wijziging.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
AGB SOK aan te duiden als bouwheer en exploitant van de fuifzaal op Campus Kortrijk Weide.

Punt 2
De projectgebonden samenwerkingsovereenkomst voor realisatie van de fuifzaal tussen Stad Kortrijk 
en AGB SOK goed te keuren.

Punt 3
Opdracht te geven om een bijzondere samenwerkingsovereenkomst inzake exploitatie tussen Stad 
Kortrijk en AGB SOK uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen.

Punt 4
De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en Howest goed te keuren waarin de 
participatie van Howest verankerd wordt.

Bijlagen
- Projectgebonden SamenwerkingsOvereenkomst AGB SOK.docx
- Samenwerkingsovereenkomst Howest.doc
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An Vandersteene

Musea en Erfgoed
22 2015_GR_00100 Straatnaamgeving: Heule - Gerard 

Debaetsstraat - Goedkeuren
22 - 2015_GR_00100 - Straatnaamgeving: Heule - Gerard Debaetsstraat - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en de 
Kortrijksestraat (Heule) is een straatnaam nodig. De commissie voor Straatnaamgeving stelt voor : 
Gerard Debaetsstraat. Na openbaar ondezoek en advies van de culturele werkgroep kan de naam 
definitief goedgekeurd worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en de 
Kortrijksestraat (Heule), moet een naam toegekend worden. De commissie stelde de naam “Gerard 
Debaetsstraat” voor. Na advies van de lokale werkgroep en het openbaar onderzoek kan de naam 
definiteif goedgekeurd worden.

Argumentatie
De naam Gerard Debaetsstraat werd principieel goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober 2014.

De naam verwijst men naar een sportfiguur uit het omliggende gehucht “Watermolen” en wel naar 
de wielrenner Gerard Debaets (Heule 17/04/1899-North Haledon (New Jersey, Verenigde Staten) 
27/04/1959). Hij was beroepsrenner van 1924 tot 1940. Op de weg won hij in 1924 en in 1927 de 
Ronde van Vlaanderen, in 1925 Parijs-Brussel en hij was Belgisch kampioen in 1925. Op de piste 
behaalde hij, tussen 1925 en 1934 in de Verenigde Staten en in Canada, niet minder dan 19 
zesdaagsenoverwinningen.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet  na de princiepsbeslissing een openbare 
bekendmaking volgen en moet advies gevraagd worden aan de culturele raad. Daarna kan de 
gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Het Heuls Denkplatform heeft namens de Cultuurraad overleg gepleegd met de werkgroep 'Dorp van 
de Ronde' en de vertegenwoordiger van de commissie voor Straatnaamgeving en heeft hierna 
positief advies gegeven.
Het openbaar onderzoek dat afgesloten werd op 17 november 2014 leverde geen bezwaren op.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
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Punt 1
de straatnaam voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en 
de Kortrijksestraat (Heule) definitief goed te keuren: Gerard Debaetsstraat.

Bijlagen
- Gerard Debaetsstraat (2) commissie.doc
- Advies HDP 2014-01.pdf
- Openbaar Onderzoek

23 2015_GR_00117 vzw Stedelijke Musea Kortrijk  - Jaarverslag 
en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

23 - 2015_GR_00117 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk  - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ann-Sophie Mariën

Beknopte samenvatting
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk legt de vzw Stedelijke Musea 
Kortrijk het jaarverslag en de resultatenrekening 2014 ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Volgens de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de vzw 
Stedelijke Musea Kortrijk worden het jaarverslag en de resultatenrekening 2014 ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  Beide documenten werden goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk op 16 april 2015.
 

Argumentatie
Resultatenrekening 2014

De werkingstoelage van de Stad aan de vzw Stedelijke Musea Kortrijk bedroeg in 2014 € 121.250.  Uit 
de resultatenrekening van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk blijkt dat de ontvangsten € 490.633,91 
bedragen en de uitgaven € 415.617,40.  Dit geeft een resultaat van € 75.016,51.  De jaarrekening 
werd gecontroleerd door bedrijfsrevisoren Boes & Co.

Jaarverslag 2014

Het werkjaar 2014 stond grotendeels in teken van de transitie van het Vlasmuseum tot Texture. Het 
merendeel van de collega’s werkte samen met de andere directies van de stad, noaArchitecten, 
MADOC en de aannemers om de strakke deadline te halen én een fris en dynamisch museum te 
realiseren. De gezamenlijke inspanning mondde uit in een feestelijk opening in aanwezigheid van 
minister-president Bourgeois en minister van cultuur Gatz én betekende de start van een nieuw 
museumverhaal in Kortrijk. Het zal cruciaal zijn om in 2015 te blijven werken aan de basis van het 
museum én dan de transitie definitief af te ronden.

Ondertussen werd er hard gewerkt aan visievorming en productontwikkeling op vlak van ontsluiting 
van de collecties. Het Broelmuseum werkte aan een doorstart naar een kunsthal door zijn 
permanente werking af te bouwen ten voordele van een dynamische tentoonstellingswerking (o.a. 
Fantoom en Capita Selecta) én door achter de schermen een visie te ontwikkelen rond beeldende 
kunst in Kortrijk enerzijds en rond alternatieve ontsluitingsvormen voor de collectie schone kunsten 
anderzijds. Ook in Kortrijk 1302 met de werking rond de Eerste Wereldoorlog, in Texture met Texlab 
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en in de paardenstallen met ADUB werd er gewerkt aan een meer hedendaagse en gevarieerde 
manier van ontsluiten. De “producten” zijn erg kwalitatief, maar vinden niet altijd even vlot hun weg 
naar het publiek. Dit werd een belangrijke focus in het najaar van 2014 en zal dit ook nog zijn in 2015.

Op vlak van collectie kwam er einde aan de wervingsstop in Texture, terwijl deze voor de collecties 
MSK en MOS net ingevoerd werd. Dit laatste moet het team de kans geven om het regionaal 
erfgoeddepot voor te bereiden en ondertussen de gigantische verhuisbeweging te realiseren. In 2014 
lag hierbij de focus op het leegmaken van de site aan de Etienne Sabbelaan en Broelkaai 6. 
Ondertussen werd er samen met vrijwilligers en de publieksbemiddelaars van het Vlasmuseum 
verder gewerkt aan het textieldepot.

Voor de vzw Stedelijke Musea van Kortrijk was 2014 dan ook een bijzonder intens jaar. Het is straf 
dat een nieuw team dergelijke grote transities kan realiseren zonder zijn basis- of 
tentoonstellingswerking onder druk te laten komen. Het geeft goesting om te starten aan 2015.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De resultatenrekening van het dienstjaar 2014 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met een positief 
resultaat van € 75.016,51 goed te keuren.

Punt 2
Het jaarverslag 2014 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
- verslag bedrijfrevisor 2014
- resultatenrekening en balans 2014
- vzw Stedelijke Musea Kortrijk jaarverslag 2014

Sport
24 2015_GR_00119 Vzw Sportplus - Jaarverslag en jaarrekening 

2014 - Goedkeuren
24 - 2015_GR_00119 - Vzw Sportplus - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mia Maes

Beknopte samenvatting
Conform de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Stad en de VZW Sportplus, worden de 
resultatenrekening en het jaarverslag 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. VZW SPORTPLUS - RESULTATENREKENING 2014

 Uit de resultatenrekening van 2014 blijkt dat de ontvangsten € 1.046.846,93  en de uitgaven 
€ 928.890,14 bedragen. Dit geeft een positief resultaat van € 117.956,79

Evolutie in grote lijnen tegenover 2013
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  Inkomsten plus:
- vakantiekampen
- kidssport
- vermindering afschrijvingen
- wegvallen lening sportcampus Lange Munte

 Uitgaven minus:
- sterke verhoging personeelsuitgaven
- vermindering  toelagen stad 

De algemene vergadering van de VZW Sportplus keurde de jaarrekening 2014 goed in de vergadering 
van woensdag 6 mei 2015.

 

2. VZW SPORTPLUS - JAARVERSLAG 2014

 Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

De Strategisch MeerJarenPlanning die de vertaling is van Plan Nieuw Kortrijk telt 10 
engagementen. VZW sportplus situeert zich onder Beleidsdoelstelling 9: Een stad met veel goesting 
en ambiance en in actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de stad.

De Missie van VZW Sportplus wordt gerealiseerd in 5 doelstellingen.

1. Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau.

Cursussen:

Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met persoonlijke begeleiding.

Volwassen: 2.002 deelnemers

Jongeren: 125 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf zwemmen: 1.014 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf sporten: 1.018 deelnemers

Sporten met sportkaart:

Met een sportkaart hebben mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier 
hun eigen sportpakket samen te stellen.
2.893 sportkaarten werden in 2014 verkocht

Nieuw in 2014: De omnisportkaart werd vervangen door 'fitness'kaart en de Kortrijkse 
hogeschoolstudenten kunnen hun abonnement nu online aankopen of verlengen mits een specifieke 
kortingscode in te voeren.

Vakantiekampen:
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Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst vakantiekampen voor kinderen vanaf de 2de 
kleuterklas tot en met het 3de secundair. De sportdienst werkt hiervoor samen met andere teams en 
externe organisaties. 
7.685 kinderen volgden in 2014 een vakantiekamp.

Sportklassen:

Het programma loopt tijdens de gewone schooluren. Kinderen krijgen in groepjes van 10 tot 12 
sportinitiatie van sportplusmonitoren.
1.096 kinderen uit 28 verschillende scholen namen deel aan de sportklassen.

Losse aanvragen:

De sportdienst stelt lesgevers ter beschikking aan derden. 
327.5u prestaties werden in 2014 verhuurd aan externe actoren.

Activiteiten in functie van diversiteit en toegankelijkheid:

Vzw Sportplus tracht de sportparticipatie te verhogen door gerichte sportactiviteiten te organiseren 
aangepast aan specifieke noden.

- Rekanto: bewegingsprogramma, samengesteld door en onder supervisie van specialisten in de 
oncologie en de sportgeneeskunde. Rekanto biedt bewegingsactiviteiten voor volwassenen met en 
na kanker, waarbij rekening gehouden wordt met de specifeke behoeften en mogelijkheden van 
mensen tijdens en na een behandeling tegen kanker.

- ISB-project Street Action powered by buurtsport: Dit project werkt een buurtgericht sport- en 
beweegaanbod voor jongeren van 12 tot 18 jaar uit een kansarme omgeving op een voor jongeren 
vertrouwde en toegangkelijke locatie. Het project beoogt ook + 16 jarigen te motiveren tot een rol 
als begeleider of street action coach.

- Initiatielessen/cursussen voor kwetsbare doelgroepen via intermediaire organisaties en/of in 
samenwerking met de buurtsportcoördinator.

- Kennismakingsnamiddag sportcentrum Wembley: Met 3 clubs die een actieve werking hebben op 
SC Wembley werd een open kennismakingsnamiddag georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 15 
jaar.

- Sportkaarten op organisatieniveau: Organisaties die werken met MIA's kunnen een sportkaart 
aanvragen op naam van de organisatie. Deze wordt aangekocht zodat hun cliënten kunnen proeven 
van het zwem- en fitnessaanbod.

- Sportkledijfonds: In samenwerking met KKS Atletiek, Gezinsbond en de Kringloopwinkel werd 
tijdens de guldensporenmeeting sportkledij ingezameld. Deze werden te koop aangeboden in de 
krinloopwinkel. De opbrengst (€ 818) wordt beheerd door VZW Sportplus en gebruikt voor de 
aankoop van sportkledij via acties vanuit de buurtsport.

- Financiele tussenkomsten voor acties gericht op bewegen door partners.

- Financiele tussenkomsten voor mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming.
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2. Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking

- Stimuleren van de lesgevers tot het volgen van opleiding/vorming.

- Onderhouden van een efficiënte en vlotte klantenbehandeling.

3. Opzetten van en meewerken aan initatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl

- Kidssportdag

Afsluit van het werkingsjaar met als thema: Red de knappe prins Arthur van de betovering.

- Breng je vriendje mee

- Sport@Kortrijk

Er waren een 800-tal deelnemers. Er waren 36 sportstanden, 28 verzorgd door de Kortrijkse 
sportclubs, aangevuld door 8 ingehuurde standen.

- Fysieke fitheidstest

Er werd in het kader van gratis kennismakingslessen opnieuw beroep gedaan op het bloso 
sportelteam om fysieke fitheidstesten af te nemen van 50-plussers.

- Gratis kennismaken met sport in Kortrijk

Volwassenen en jongeren krijgen voor de inschrijvingsdatum de kans om te proeven van de 
verschillende lessenreeksen om op die manier een bewuste keuze te maken.

- Start to run reeksen ifv Kortrijk loopt

Er waren 3 reeksen Leren lopen met 68 deelnemers.

- Kortrijk loopt

2.987 Deelnemers.

- Kinderen en ouders samen actief

Tijdens 3 zondagvoormiddagen konden (groot)ouders samen sporten met hun (klein)kinderen, 
telkens in een specifiek thema.

- Coldor Dance

Afsluit van werkingsjaar volwassen. Verschillende lesgevers gaven danssessies die ook aan bod 
komen is ons regullier sportplusprogramma.

- Zwembaddagen

Verschillende activiteiten in de 3 overdekte zwembaden.

- Open bad - familiebad.

mailto:Sport@Kortrijk
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4. Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingsstrategie.

 * Promotiekanalen

- Streekbladen

- Affiches

- Deuraffiches

- Reuze spandoeken

- Brochures

- Ledwall

- Stadskrant 

- Uit in Kortrijk

- Sociale media: Facebookpagina's.

- Webshop

- Website

5. Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport

- Sportclubs stimuleren om in te stappen in naschools sportaanbod in functie van toeleiding naar 
clubs.

- Sport@Kortrijk organiseren in samenwerking met sportverenigingen.

- Jeugdsportbrochure aanmaken en ter beschikking stellen aan de leeftijden die in aanmerking 
komen om lid te worden van een club.

- Ondersteuning voorzien voor steunputtrainingen, scheidsrechteropleidingen en topsportkampen 
via een nieuw op te stellen reglement.

- Systemen voor talentdetectie uittesten.

- Stimuleren van samenwerkingsverbanden met clubs/private sector.

3. VZW SPORTPLUS - BESTUURSORGANEN

- Algemene vergadering

- Raad van Bestuur

- Data en agenda van de vergaderingen

Argumentatie

mailto:Sport@Kortrijk
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Gezien VZW Sportplus een EVA-vzw is, moet conform artikel 247 van het gemeentedecreet een 
samenwerkingovereenkomst afgesloten worden tussen de Stad en de vzw. Conform de 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad en de VZW Sportplus, worden de 
resultatenrekening en het jaarverslag 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Algemene vergadering VZW Sportplus.

De Algemene Vergadering van de VZW Sportplus heeft de resultaatrekening en het jaarverslag 2014 
goedgekeurd in de vergadering van woensdag 6 mei 2014.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De resultatenrekening van het werkingsjaar 2014 van de VZW Sportplus met een positief resultaat 
van € 117.956,79 goed te keuren.

Punt 2
Het jaarverslag 2014 van VZW Sportplus goed te keuren.

Bijlagen
- Jaarverslag 2014.pdf
- Jaarrekening + balans 2014.pdf
- Verslag Algemene Vergadering.doc

Evenementen en Verenigingen
25 2015_GR_00118 Vzw Feest in Kortrijk - Jaarverslag en 

jaarrekening 2014 - Goedkeuren
25 - 2015_GR_00118 - Vzw Feest in Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ilse Naessens

Beknopte samenvatting
Conform de bepalingen van de samenwerkingsoverenkomst tussen de vzw Feest in Kortrijk en de 
Stad Kortrijk worden de jaarrekening en het jaarverslag 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de vzw Feest in Kortrijk werden voorgelegd op de 
algemene vergadering van dinsdag 5 mei 2015 en werden door de aanwezigen unaniem 
goedgekeurd.

Argumentatie
1. Jaarrekening 2014

De vzw Feest in Kortrijk kreeg in 2014 een stadstoelage van 390.000 euro.
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De jaarrekening werd gecontroleerd door bedrijfsrevisor Boes&co. Uit die jaarrekening blijkt dat de 
ontvangsten 555.649,38 bedragen en de uitgaven 502.929,89 euro.  Dit levert een winst op 
van 52.719,49 euro.  Hiervan wordt 49.000 euro toegewezen : 19.000 euro aan SINKSEN15 en 30.000 
euro aan ZOMER15. De vzw heeft dan nog een saldo van 3719.49 euro in 2014.  Samen met het saldo 
van 9560.42 euro van 2013 betekent dit in totaal een reserve van 13.279,82 euro.  

2. Jaarverslag 2014

De vzw Feest in Kortrijk heeft zich in 2014 toegelegd op de organisatie van SINKSEN14, 
zomerconcerten 2014, en de kerstmarkt, kerstfoor, kerstsfeer en -animatie tijdens winter 2014.

Conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw FIK en de Stad Kortrijk 
worden de jaarrekening en het jaarverslag 2014 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De jaarrekening 2014 van de vzw Feest in Kortrijk, welke sluit met een boni van 52.719,49 euro goed 
te keuren.

Punt 2
Het jaarverslag 2014 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren

Bijlagen
- Jaarrekening 2014.pdf
- Jaarverslag 2014 .docx
- verslag bedrijfsrevisor vzw Fik.pdf

Cultuur- en Muziekcentrum
26 2015_GR_00120 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en 

jaarrekening 2014 - Goedkeuren
26 - 2015_GR_00120 - Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2014 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Lieselotte Deforce

Beknopte samenvatting
De resultatenrekening 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk sluit af met een boni van € 83.888,30. 
Hiervan wordt € 55.000,00 toegevoegd aan het voorbestemd fonds. Zowel het jaarverslag als de 
jaarrekening werden goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 29 april 2015. Beide documenten 
worden op basis van de samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad en vzw Cultuurcentrum Kortrijk 
worden de resultatenrekening en het jaarverslag 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Resultatenrekening 2014
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Uit de resultatenrekening blijkt dat de ontvangsten €1.203.364,41 bedragen en de uitgaven 
€1.119.476,11. Dit geeft een boni van € 83.888,30. Hiervan wijzen we € 55.000,00 toe aan projecten 
voor volgend seizoen.

De vzw heeft goed gewerkt qua zaalverhuur en horeca inkomsten, wat voor meer inkomsten heeft 
gezorgd dan begroot. Dat komt vooral door meer commerciële zaalverhuur en daaraan gelinkt de 
bijhorende drankinkomsten. Deze zijn op voorhand moeilijk in te schatten, maar 2014 was een goed 
jaar op dat vlak. De inkomsten van de twee Europese projecten Next works en Transdanse zijn iets 
meer dan begroot. De inkomsten en kosten van de ticketing via Uit in Kortrijk zijn ook opgenomen in 
deze afrekening, maar staat in de praktijk op een aparte rekening, de vzw werkt niet met deze 
budgetten. Vorig jaar gaf dit een verlies van ongeveer 4.000 euro, in 2014 is er een winst van 5.600 
euro, dus over 2 jaar heeft Uit in Kortrijk break even gehaald.

We merken een golfbeweging op in de voorbije jaren. Vooral de populaire muziekgroepen en 
comedians touren in de culturele centra als ze een nieuw album of productie uit hebben, dat is in 
veel gevallen om de twee jaar. In 2013 hadden we bijna geen grote voorstellingen staan in deze 
genres, wat resulteerde in een verlies. In 2014 hadden we een goed aanbod aan grote voorstellingen 
en een bijhorende winst. Dat zorgt voor financiële schommelingen. We programmeren ook meer 
buiten de context van de schouwburgzaal, dus op locatie, op het schouwburgplein, in andere 
ongewone locaties. Dat is een stuk tegemoetkomend aan de verschillende doelgroepen die we willen 
bereiken (kinderen, families, senioren, jongeren) en de samenwerkingen met andere organisaties die 
we willen opzetten (theoria, Trap, Muzieksite, Kreun, Festival van Vlaanderen, Next, Spinrag, De 
magneet, in een dienstencentrum, een bejaardentehuis, scholen...). In 2014 noteren we voor het 
eerst minder uitgaven dan begroot bij de projecten en meer inkomsten dan begroot. Op locatie 
programmeren kost echter ook meer geld en we moeten steeds goed de meerwaarde tegenover de 
financiële implicaties afwegen. We houden vol met dit locatiedenken en het loont voor het eerste in 
2014, dat is opmerkelijk en werkt dynamiserend in de stad. We bereiken op die manier andere 
mensen dan het klassieke schouwburgpubliek. De resultatenrekening werd nagezien door de 
commissaris, aangesteld door de gemeenteraad.

 Jaarverslag 2014

 Cultuurcentrum Kortrijk is een stedelijke vzw met een programmatie-opdracht. Cultuurcentrum 
Kortrijk organiseert met Schouwburg Kortrijk cultuurbeleving en -participatie door middel van een 
kwalitatieve artistieke podiumprogrammering en unieke projecten voor een zo breed mogelijk 
publiek in Kortrijk, Zuid West-Vlaanderen en de Euro-metropool. De organisatie geldt als dé 
stedelijke expertisepool voor podiumactiviteiten in zaal en openlucht.

Met Muziekcentrum Track ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een muziekloket en een platform voor 
muziekcreatie, -educatie en -presentatie. Muziekcentrum Track werkt de actie ‘Kortrijk Muziekstad’ 
uit dat zich toelegt op 4 grote pijlers: optimaliseren van de muzieksite, maximaal inzetten op creatie, 
realiseren van marketingplan en ontwikkelen van nieuwe samenwerking met onderwijs en 
economische partners.

De organisatie neemt ook kunst- en cultuureducatie op als een pijler in de werking en voorziet in heel 
wat educatieve activiteiten rond de voorstellingen, zowel buitenschools als tijdens de schoolperiode. 
En dit voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen. Cultuurcentrum Kortrijk organiseert overleg 
over kunst- en cultuureducatie in de stad en stelt de opgebouwde expertise ter beschikking van alle 
stedelijke- en particuliere organisaties. 
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Het Schouwburgcomplex en Muziekcentrum Track met de Concertstudio worden door 
Cultuurcentrum Kortrijk geëxploiteerd op een billijke manier, aan de hand van een 
retributiereglement dat is goedgekeurd door de Gemeenteraad. Naast de technische ondersteuning 
bij voorstellingen, voorziet de vereniging ook in ticketverkoop voor cultuuractiviteiten via Uit in 
Kortrijk.

Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, maar staat open voor samenwerking en 
neemt, naargelang de specifieke situatie, de rol op van regisseur, partner, verbinder of netwerker

Uit deze missie en uitdagingen distilleert vzw Cultuurcentrum een werking die verder bouwt op 3 
pijlers: Artistieke programmering, faciliteren en ondersteunen, kunst- en cultuureducatie.

We verwijzen naar het werkingsverslag 2014.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigien en stichtingen, zoals later gewijzigd.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en vzw Cultuurcentrum Kortrijk, 
leggen we de resultatenrekening en het jaarverslag van vzw Cultuurcentrum ter goedkeuring voor 
aan de Gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
1. De resultatenrekening van dienstjaar 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk met een boni van € 
83.888,30 waarvan € 55.000,00 wordt toegevoegd aan het voorbestemd fonds goed te keuren.

Punt 2
2. Het jaarverslag 2014 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
- werkingsverslag Schouwburg Kortrijk.pdf
- verslag revisor vzw CK boekjaar 2014.pdf
- financieel verslag maureen balansckper31122014.xls


