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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

7 december 2015 19:06 - De voorzitter opent de openbare zitting

7 december 2015 19:08 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

7 december 2015 19:10 - Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting

7 december 2015 19:10 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

inleiding
 

Namens de gemeenteraad wil ik Francis Rodenbach van harte proficiat wensen met de geboorte van 
zijn zoon Arthur en dochter Renée.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Taxicheques voor jongeren

 

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Compensatie LAR Zuid
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IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitblijven van een windplan voor stad en streek

 

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet in op warmterecuperatie,

warmtenetten en collectieve verwarming?

 

IR 5 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bedrijvig Bissegem

 

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanbevelingen na 27/11/2015

Gezien deze gemeenteraadszitting in Bissegem doorgaat, stel ik voor om de interpellatie 5 
betreffende “Bedrijvig Bissegem” te behandelen na punt 2 ivm het fietsbeleid. 

- Mededelingen
- In 2016 zullen we een uitstap organiseren voor alle raadsleden naar de Westhoek. Deze zal 
doorgaan op zaterdag 11 juni.
- Er zijn wijzigingen aan het toegangscontrolesysteem van het stadhuis. Alle toegangen werden 
ondertussen aangepast waardoor raadsleden vanaf nu enkel nog toegang kunnen nemen d.m.v. de 
nieuwe badge waarop de naam vermeld staat.

- Activiteiten

Volgende activiteiten staan gepland:

-      11/12 om 17u30: Opening Winter in Kortrijk. Alle activiteiten tijdens de periode Winter in 
Kortrijk (oa openingstijden kerstmarkt, huis van de kerstman, …) zijn te vinden op 
www.winterinkortrijk.be.

-      koopzondagen op 13, 20, 27 december en 3 januari

-      15/12 om 19u in Schouwburg: uitreiking sportprijzen

-      9/01 om 17u in inkomhal van stadhuis: onthaal nieuwe inwoners 

-      9/01 vanaf 18u op Grote Markt: nieuwjaardrink voor inwoners

- Stukken ter tafel:

° Bulletin van Vragen en Antwoorden
° uitnodiging nieuwjaarsconcert Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel

 

- Goedkeuring verslag
Er worden opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 09 november 2015, m.n. 

http://www.winterinkortrijk.be
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betreffende de stemresultaten bij IR2 en IR4. Raadslid F. Rodenbach en raadslid H. Vanhoenacker 
zouden wel gestemd hebben bij respectievelijk IR2 en IR4. De weergave van de digitale stemming 
vermeldt evenwel een niet-stemming. De notulen van de gemeenteraadszitting van 09 november 
2015 worden derhalve goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

19:14 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:15 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting

19:16 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
1 - 2015_GR_00268 - Fietsbeleid Kortrijk - Actieplan Kortrijk Fietst - Goedkeuren

1 2015_GR_00268 Fietsbeleid Kortrijk - Actieplan Kortrijk 
Fietst - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het actieplan Kortrijk Fietst werkt de fiets- en klimaatdoelstellingen verder uit van het Plan Nieuw 
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Kortrijk. Ze baseert zich hiervoor op het mobiliteitsplan van 2011, belangrijke recente ontwikkelingen 
zoals de stationomgeving en de insteken uit Kortrijk Spreekt.

Argumentatie
Plan Nieuw Kortrijk

 

Het actieplan Kortrijk Fietst vertrekt vanuit het bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk, waarin de fiets 
een bijzondere plaats krijgt. De Stadscoalitie wil een volwaardig fietsbeleid ontwikkelen en het 
fietsgebruik actief promoten. Hiervoor voorziet ze oa de organisatie van de autovrije zondag, de 
aanleg van een veilig en comfortabel fietsroutenetwerk, de omvorming van Parko tot een bedrijf dat 
ook werk maakt van fietsparkeren en andere fietsaccommodatie, en een systeem van deelfietsen.

 

Kortrijk Klimaatstad

 

De ambitie om van Kortrijk een fietstad van de toekomst te maken, past perfect binnen de 
ecologische doelstellingen van de stad. Samen met onze partners willen we tegen 2020 de CO2 
uitstoot in Kortrijk met 20% verminderen. De fiets kan hier een significante bijdrage leveren, meer 
dan 30% van de CO2 uitstoot in Kortrijk is immers afkomstig van motorvoertuigen. Meer fietsen is 
een belangrijke stap op weg naar een duurzamere mobiliteit.

 

Mobiliteitsplan Stad Kortrijk 

 

In 2011 kwam het nieuwe mobiliteitsplan Kortrijk tot stand. Daarin gaat al veel aandacht naar de 
fiets. Mobiliteit staat echter niet stil en ondertussen zijn een aantal beslissingen genomen (of in 
voorbereiding). Op basis van deze nieuwe ontwikkelingen zal het bestaande mobiliteitsplan in de 
loop van deze legislatuur worden geëvalueerd en aangepast waar nodig. Het actieplan Kortrijk Fietst 
werkt het fietsbeleid verder uit en zal bij de vernieuwing van het mobiliteitsplan integraal worden 
opgenomen.

 

Kortrijk Spreekt en Doet Mee

 

Uit de bevraging van de Kortrijkse bevolking bij de opmaak van Plan Nieuw Kortrijk kwamen “veilige 
en vlotte fietsverbindingen” naar voor als eerste prioriteit. Dit uit zich in 2 duidelijke zaken: het 
belang dat wordt gehecht aan de veiligheid van fietsers en de vraag naar meer en betere fietspaden.
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Er worden zoveel mogelijk actoren betrokken bij de samenstelling van het plan Kortrijk fietst: de 
Fietsersbond als externe maar structurele partner van het Kortrijks Fietsbeleid, en recent nog door 
de organisatie van een klimaatatelier Kortrijk Fietst op 17 september 2015.

Het actieplan Kortrijk Fietst is geen eindpunt maar slechts een nieuwe start, een plan dat open staat 
voor nieuwe ideeën en de actieve medewerking van zoveel mogelijk actoren, inwoners en 
organisaties.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met het actieplan Kortrijk Fietst, zoals opgenomen in de bijlage van deze nota.

Bijlagen
 KortrijkFietsFinaal.pdf

19:19 Marc Lemaitre, raadslid verlaat de zitting
2 - 2015_GR_00262 - Overeenkomst studentenfiets Kortrijk - Verhogen tarieven tussenkomst stad Kortrijk - Goedkeuren

2 2015_GR_00262 Overeenkomst studentenfiets Kortrijk - 
Verhogen tarieven tussenkomst stad 
Kortrijk - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw 
Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Marc Lemaitre, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Mobiel vzw legt het tarief vast 
waaraan studenten in Kortrijk (Howest, Kulak en Vives) een fiets kunnen ontlenen bij Mobiel vzw: 5€ 
per fiets per maand. Het resterend bedrag betalen de stad Kortrijk en de Stuvo’s elk voor de helft. 
In de overeenkomst tussen de stad en Mobiel vzw is dit resterend bedrag per fiets per maand 
vastgesteld op 4,20€.

Bij recente evaluatie (net voor de zomer 2015) bleek echter dat de kosten voor de exploitatie van de 
studentenfiets hoger liggen. Op basis van de verhuurcijfers van 2013-2014 werd berekend dat er een 
tekort is van in totaal 12.000€ per jaar, of 2.05€ per ontleende fiets per maand.

Argumentatie
In overleg tussen Mobiel vzw, de stad Kortrijk en de Stuvo’s werd een informeel akkoord gesloten om 
dit bijkomend bedrag te financieren. 

Vanuit mobiliteitsoogpunt is het geen optie om het tarief van de studentenfiets te verhogen voor 
studenten. Immers, Kortrijk zet in op haar fietsbeleid met Kortrijk Fietst. Een verhoging van de 
tarieven kan ontradend werken op het gebruik van de studentenfiets. De studentenfiets moet haar 
concurrentiepositie t.o.v. het gebruik van de wagen door studenten kunnen blijven handhaven én 
zelfs haar positie verstevigen. In Kortrijk is nog heel veel potentieelaan fietsverplaatsingen en de 
verplaatsing met de fiets moet sterker gestimuleerd worden (Volgens de Stadmonitor scoort Kortrijk 
ondermaats in vergelijking met andere centrumsteden, de auto is sterker vertegenwoordigd).

Hierbij stellen we voor de bestaande tarieven voor de studenten te behouden en de meerkosten te 
verdelen tussen de Stad Kortrijk en de studentenvoorzieningen, elk voor de helft.  Het voorstel is om 
vanaf 1 januari 2016 het bedrag per studentenfiets per maand voor de stad Kortrijk te verhogen met 
1.025€ of van 4.20€ naar 5.225€. Dit voor de periode 1 januari 2016 tot 30 juni 2019.

De keuze voor het behoud van de bestaande tarieven voor studenten vanaf het schooljaar 2015-2016 
houdt in dat de meerkost voor Mobiel reeds voor de periode 1 augustus - 31 december 2015 dient te 
worden gecompenseerd. In afspraak met de studentenvoorzieningen neemt de stad deze beperkte 
meerkost volledig op zich. Dit betekent een tariefverhoging van €4,20 naar €6,25 per ontleende fiets 
per maand voor de periode 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Voor de periode 1 augustus t.e.m. 31 december 2015, op basis van het tarief van 6,25€ per fiets per 
maand een geraamd bedrag van €16.000 (veel studentenverhuur in de periode september).

Voor de periode 1 januari 2016 t.e.m. 30 juni 2019, op basis van het tarief van 5,225€ per fiets per 
maand een geraamd bedrag van
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2016: €32.000

2017: €32.000

2018: €32.000

2019 (t.e.m. 30 juni 2019): €16.000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en vzw Mobiel SWP betreffende het 
verhuren van fietsen aan studenten goed te keuren, waarvan de tekst luidt zoals opgenomen in de 
bijlage.
 

Bijlagen
 Overeenkomst-studentenfietsen 2015-2019.doc
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Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

19:24 Marc Lemaitre, raadslid betreedt de zitting

19:26 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

19:26 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
3 - 2015_GR_00226 - Intercommunale Leiedal - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

3 2015_GR_00226 Intercommunale Leiedal - Buitengewone 
algemene vergadering van 16 december 
2015. Goedkeuren agenda. Bepalen 
mandaat vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 19 oktober wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Leiedal op 16 december 2015.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960.
De laatste statutenwijziging dateert van 27 mei 2014.
Leiedal 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. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger(s), die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Jaaractieplan en begroting 2016
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2016
Vaststelling door de Algemene Vergadering van de bijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 
2016
3. Stand van zaken en mogelijke maatregelen in het kader van de programmawet 2014
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Varia

In het kader van agendapunt 2 ‘Gemeentelijke  bijdrage in de werkingskosten voor 2016’ blijkt uit het 
ontwerp jaaractieplan 2016 (laatste pagina, laatste alinea) dat:
“Bij deze begroting werd rekening gehouden met het in 2016 niet indexeren van de bijdrages van de 
gemeenten en van de uurtarieven die worden toegepast in het kader van de uitvoering van de 
exclusieve dienstverlening.
In het al drie jaar op rij niet indexeren van deze kosten mag echter geen aanleiding gevonden worden 
om dit automatisch in 2017 ook toe te passen.”

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-
C Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal 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

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intercommunale Leiedal op 16 december 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.



17/156 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen
 ontwerp jaaractieplan 2016.pdf
 20140527 Statuten Leiedal - gecoördineerd.pdf
 uitnodiging.pdf
 agenda.pdf
 20151216 Bijlage - Wederzijdse Exclusieve dienstverlening - Aanstiplijst.pdf
 GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf
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4 2015_GR_00228 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem - 
Buitengewone algemene vergadering van 
16 december 2015 - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van de WIV vindt plaats op 16 december 2015.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te 
nemen:
" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in 
de vereniging bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en de volgende ambten, mandaten of functies:
- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;
- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen; 
- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;
- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;
- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier zijn;
- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;
- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar 
bestuur of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de 
lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de 
vereniging. 
Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een 
niet-gemeentelijk deelnemer of er een mandaat waarneemt." 

Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de gemeenten rechtstreeks worden 
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

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
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de vertegenwoordiger, waaraan 
35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:
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Rudolf Scherpereel
34 ja stemmen
1 nee stem

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over de plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Liesbet Maddens
35 ja stemmen
1 nee stem

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer R. Scherpereel als vertegenwoordiger aan te duiden en mevrouw L. Maddens 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering 
van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 16 december 2015.

Bijlagen
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-BAV151216-invitatie.doc
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5 2015_GR_00229 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem - 
Buitengewone algemene vergadering van 
16 december 2015. Goedkeuren agenda. 
Bepalen mandaat vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van de WIV vindt plaats op 16 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
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, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Bespreking van de luchthavenstrategie, activiteiten en de begroting van de W.I.V. voor het jaar 
2016 overeenkomstig artikel 44 van het D.I.S.
2. Varia.

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
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-
Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 16 december 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-BAV151216-invitatie.doc
 luchthavenstrategie en begroting 2016 (2).doc
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6 - 2015_GR_00267 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2015. Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

6 2015_GR_00267 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Buitengewone algemene 
vergadering van 15 december 2015. 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 22 oktober 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Imog op 15 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.
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Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger(s), die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2016
2. Begroting 2016
3. Varia

Aangezien er door Imog te weinig inspanningen zijn geleverd om op zijn minst de indexering op te 
vangen binnen de eigen werking en niet door te rekenen aan de vennoten, worden de aangeduide 
vertegenwoordigers opgedragen het agendapunt 2 (Begroting 2016) niet goed te keuren.

Een grondige analyse van de rekeningen dringt zich op met het oog op een beter inzicht in de kosten 
en opbrengsten van al de activiteiten.

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren P. Jolie en S. You-Ala als 
vertegenwoordigers en mevrouw P. Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden 
voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid 
in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt  dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de 
gemeente statutair beschikt (voor Kortrijk momenteel 7522), overschreden kan worden en dat de 
gemeenteraad voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per 
vertegenwoordiger.

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.

Advies
Financiën algemeen
Automatisch ingetrokken

Johan Vanhoutte
Automatisch ingetrokken

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) op 15 
december 2015.
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Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen agendapunt 2 (Begroting 2016) af te keuren.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de agendapunten 1 (Strategie, beleidsplan en 
actieplan 2016) en 3 (Varia) goed te keuren.

Punt 4
Het aantal stemmen (7522) gelijk te verdelen over de aangeduide vertegenwoordigers. 

Bijlagen
 Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
 uitnodiging - mail 22-10.pdf
 Ontwerp-begroting 2016.pdf
 Strategie en actieplan 2016.pdf
 GR17-11-2014-AV-vaste vertegenwoordigers.pdf

7 - 2015_GR_00230 - Eigen Haard Zwevegem cvba - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

7 2015_GR_00230 Eigen Haard Zwevegem cvba - 
Buitengewone algemene vergadering - 
statutenwijziging
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving



24/156 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Aanleiding en context
De stad is houder van 30 van de 11.666 aandelen van Eigen Haard Zwevegem cvba.

Per brief van 22 oktober 2015 nodigt Eigen Haard Zwevegem cvba de stad uit voor haar 
buitengewone algemene vergadering op 10 december 2015.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1- Aanpassing van het artikel 15 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur

2- Aanpassing van het artikel 23 van de statuten inzake de uittreding van de leden van de raad van 
bestuur

3- Besluit om de aanpassing aan de samenstelling van de raad van bestuur overeenkomstig 
voormelde voorstellen tot statutenwijziging onder agendapunt 1 en 2 uit te stellen tot ten laatste de 
algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd

4- Machten te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten, tot 
coördinatie van de statuten en neerleging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter 
zake

Deze agenda is identiek aan die van de buitengewone algemene vergadering van 19 oktober 2015, 
waarop niet geldig kon worden beraadslaagd en beslist vanwege het niet behalen van het quorum.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 mevrouw Mieke Dutoit aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Eigen Haard en de heer Frederik Maes aan te 
duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Eigen Haard voor 
een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 10 
december 2015 op te dragen de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 
2015 op te dragen de agendapunten waarvoor een beslissing is vereist goed te keuren.

Bijlagen
 uitnodiging.pdf
 akte statutenwijziging.pdf
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 statuten - gecoordineerd.pdf

19:51 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

19:52 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
8 - 2015_GR_00231 - VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

8 2015_GR_00231 VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van 
een bestuurder. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, 
schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 27 oktober 2015 neemt de heer Abbas Ladha ontslag als bestuurder van de VZW 
Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 28 oktober 2015 geeft de fractie Open Vld aan de heer Abbas Ladha te willen 
vervangen door de heer Vincent Van Quickenborne als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.

De heer Abbas Ladha werd voorgedragen door de gemeenteraad in zitting van 1 juli 2013, namens 
Open Vld, als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk.
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Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de 
statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur 
van de VZW Toerisme Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Abbas Ladha
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe
8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Carlo Herpoel
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

Thans ligt de vervanging van de heer Abbas Ladha door de heer Vincent Van Quickenborne voor.

Juridische grond
art. 246 Gemeentedecreet, art. 23 statuten VZW Toerisme Kortrijk

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

Vincent Van Quickenborne

23 ja stemmen

13 onthoudingen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Vincent Van Quickenborne voor te dragen namens Open Vld als bestuurder van de VZW 
Toerisme Kortrijk, ter vervanging van de heer Abbas Ladha.

Bijlagen
 STATUTEN vzw Toerisme Kortrijk 2013 (2).pdf
 GR01-07-2013-Toerisme.pdf
 mail Abbas Ladha 27-10-15.pdf
 mail Laurent Hoornaert 28-10-15.pdf
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19:56 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
9 - 2015_GR_00232 - Audio. - Meerjarenplan 2016-2019. Budget 2016. - Kennisname

9 2015_GR_00232 Audio. - Meerjarenplan 2016-2019. Budget 
2016. - Kennisname
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 6 november 2015 bezorgt Audio de stad haar meerjarenplan 2016-2019, alsmede het 
budget 2016.
Audio verzoekt deze ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder 
de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en 
alle daaraan gerelateerde adviesverlening.

Artikel 33 van de statuten van Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt volgens de 
bepalingen van het OCMW-Decreet.”.
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Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt dat het meerjarenplan ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen :
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt voorts dat
"De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende het 
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. 
In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. 
Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van 
het meerjarenplan."

Het voorliggend meerjarenplan is een aangepaste versie van het meerjarenplan 2015-2019, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 december 2014.
Gezien er geen inhoudelijke wijziging is aangebracht aan de strategische nota en er geen verhoging is 
van de bijdrage van de gemeente volstaat een kennisname door de gemeenteraad.

Artikel 150 van het OCMW-Decreet bepaalt dat als een budget past binnen het meerjarenplan, de 
gemeenteraad er kennis van neemt.
Gezien het budget 2016 past binnen het meerjarenplan volstaat dat de gemeenteraad kennis neemt 
van het budget.

Deze materie wordt tevens omschreven in omzendbrief BB 2013/6.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van het meerjarenplan 2016-2019 van de vereniging Audio.

Punt 2
Kennis te nemen van het budget 2016 van de vereniging Audio.

Bijlagen
 mail 06-11-2015.pdf
 Audio Meerjarenplan 2016-2019 verz leden 20151106.pdf
 statuten Audio.pdf
 Uittreksel RvB Audio 2-10-2015 goedkeuring MJP en budget 2016.pdf
 Audio Budget 2016 verz leden 20151106.pdf
 Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
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10 - 2015_GR_00219 - Immobiliën (GB 1347) - Vroegtijdige beëindiging erfpachtrecht voor pand gelegen St.-Janslaan 1-3 te Kortrijk. - Goedkeuren

10 2015_GR_00219 Immobiliën (GB 1347) - Vroegtijdige 
beëindiging erfpachtrecht voor pand 
gelegen St.-Janslaan 1-3 te Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 13 september 2010, punt 11, in uitvoering van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
(verder afgekort als SOK), ingestemd met de inerfpachtneming van 159m² grond met nieuw 
opgericht gebouw gelegen St.-Janslaan 1-3 te Kortrijk. In ruil voor de betaling van een 
investeringstoelage van €650.000, kreeg de stad het nieuw opgerichte gebouw voor 27 jaar in 
erfpacht mits betaling van een jaarlijkse symbolische euro. De akte erfpacht werd verleden op 01 
april 2011.

De opvoedingswinkel werd ondertussen stopgezet; de opvoedingspndersteuning wordt op een 
andere manier georganiseerd. De kinderopvang werd per 01 januari 2014 overgedragen aan het 
OCMW. In afwachting van het onderzoek of de kinderopvang in dit gebouw al dan niet kon blijven en 
uitbreiden, werd er door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19 mei 2014, 
punt 15, beslist om de lopende erfpachtovereenkomst tussen de stad en het SOK verder te laten 
lopen.
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Met een brief d.d. 09 december 2014 laat het SOK weten dat na een studie door het OCMW, is 
gebleken dat het gebouw niet geschikt is voor een uitbreiding van de kinderopvang. Het OCMW is op 
zoek gegaan naar een andere locatie en zal op termijn verhuizen naar de site Gheysens. IN 
afwachting van deze verhuis zal het OCMW met de kinderopvang verder in het gebouw blijven. 
Daarenboven huurt het SOK op het Overbekeplein ruimte voor haar huisvesting en in het kader van 
de besparing op huisvestingskosten en de betere benutting van het eigen patrimonium, wenst het 
SOK, samen met de "Woonwinkel" naar het pand in de St-Janslaan te verhuizen. Aangezien deze huur 
vóór 31 december 2014 opgezegd moest worden, heeft het SOK in dezelfde brief aan de stad 
gevraagd om principieel te willen instemmen met de vroegtijdige beëindiging van de erfpacht vanaf 
01 april 2015.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22 december 2014, punt 7, 
principieel, dit is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en het niet-schorsen 
en/of -vernietigen door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de vroegtijdige stopzetting 
van de erfpachtovereenkomst d.d. 01 april 2011 tussen de stad en het SOK voor het gebouw gelegen 
Sint-Janslaan te Kortrijk en dit per 01 april 2015.

In de Raad van bestuur van SOK d.d. 21 januari 2015 werd er ingestemd met de verhuis van het SOK 
naar het pand Sint-Janslaan 1.

Door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een ontwerp akte houdende 
beëindiging van een erfpacht opgemaakt.

Argumentatie
De initiële gebruikers van het pand, de opvoedingswinkel, de kinderopvang en Kind en Gezin, hebben 
(Opvoedingswinkel en Kind en Gezin) of zullen (kinderopvang OCMW) het pand verlaten. Het SOK zal 
het gebouw gebruiken voor zijn huisvesting en wil tegen het eind van het jaar haar panden aan het 
Overbekeplein verlaten. Het is niet de bedoeling om dit pand in de eerste jaren te verkopen.

De vroegtijdige stopzetting van een erfpachtrecht maakt een daad van beschikking uit en valt dus 
onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst d.d. 01 april 2011 
tussen de stad en het SOK voor het gebouw gelegen St.-Janslaan 1-3 te Kortrijk en dit conform de 
voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte houdende beëindiging van een erfpacht 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke akte houdende beëindiging van een erfpacht te verlijden en de stad te 
vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze akte.
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Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad d.d. 13 september 2010.pdf
 Akte erfpacht d.d. 01 april 2011.pdf
 Brief SOK d.d. 09 december 2014.pdf
 Beslissing CBS d.d. 22 december 2014.pdf
 Ontwerp akte houdende beeindiging van een erfpacht.pdf
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een brief d.d. 22 mei 2015 laat het OCMW Kortrijk aan de stad weten dat de OCMWraad beslist 
heeft om de woningen gelegen Handboogstraat nrs. 24 tot 30 te Kortrijk te verkopen en de woningen 
hiervoor tegen 31 december 2015 vrij te maken. In deze woningen wordt er crisisopvang 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat deze crisisopvang voortaan zal gebeuren in het pand gelegen 
Brugsestraat 34, maar dit moet nog volledig gerenoveerd worden en zal pas in de loop van 2017 klaar 
zijn. Bijgevolg werd er gezocht naar een tijdelijke alternatieve lokatie voor deze crisisopvang voor de 
periode 01 januari 2016 tot uiterlijk 01 oktober 2017.

Deze oplossing werd gevonden in de woongelegenheden in de panden gelegen Tuinstraat 27 en 
Nieuwstraat 38, beide eigendom van de stad en Spoorweglaan 7, reeds eigendom van het OCMW.

Deze panden maken het voorwerp uit van 2 huurovereenkomsten d.d. 28 september 1999:

-één tussen de Stad en het OCMW in het kader van het Sociaal Impulsfonds waarbij de Stad, de 
benedenverdiepingen van Spoorweglaan 6 en 8 (nu Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38) in huur geeft 
aan het OCMW en het OCMW, de bovenverdieping van Spoorweglaan 7 aan de stad.
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-één tussen de Stad en de VZW De Poort waarbij alle woongelegenheden, zijnde 8 studio’s, in huur 
werden gegeven aan de VZW met het oog op het verbouwen en saneren van woningen om ze te 
verhuren aan kansarmen.

Beide initiële overeenkomsten werden voor een periode van 9 jaar aangegaan en eindigden op 23 
mei 2008, maar zijn stilzwijgend verder blijven lopen. Ondertussen zijn er nog slechts 3 
woongelegenheden van de 8 bezet door huurders en is het de bedoeling om de panden gezamenlijk 
te verkopen. Het OCMW zoekt samen met VZW De Poort naar een oplossing voor de nog 3 zittende 
huurders.

Er werd een ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt.

Argumentatie
Aangezien er 5 woongelegenheden leegstaan en dat de verkoop pas voorzien is in de loop van 2017, 
kan het tijdelijk gebruik door het OCMW tot uiterlijk 1 oktober 2017 (vermoedelijk zelfs vroeger) 
toegestaan worden. In de gebruiksovereenkomst is er een mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging 
in gezamenlijk overleg voorzien. Er wordt geen vergoeding gevraagd aan het OCMW, maar in ruil 
voor het gebruik, neemt het OCMW alle onderhoudslasten (ook deze in hoofde van de eigenaar) ten 
laste.

De ingebruikgeving maakt een daad van beheer uit, maar aangezien de overeenkomst langer dan 1 
jaar loopt, valt dit onder de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze ingebruikgeving van de 
stadeigendommen gelegen Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38 goed te keuren.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van de stadseigendommen gelegen Tuinstraat 27 en 
Nieuwstraat 38 te 8500 Kortrijk aan het OCMW voor de tijdelijke organisatie van hun crisisopvang en 
dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van gebruiksovereenkomst, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Huurovereenkomst stad-OCMW.pdf
 Huurovereenkomst stad-De Poort.pdf
 Brief OCMW.pdf
 Ontwerp van gebruiksovereenkomst.pdf
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 08.09.2014 stemde de gemeenteraad in met het verlenen van een wegvergunning aan 
de intercommunale Leiedal. Deze wegvergunning werd verleend zodat de intercommunale Leiedal 
haar eigen glasvezelverbinding zou kunnen realiseren. Door het realiseren van deze 
glasvezelverbinding kon de intercommunale Leiedal haar ICT-samenwerking met de stad 
bestendigen. Concreet werd toelating verleend om ter hoogte van de Munkendoornstraat te 8500 
KORTRIJK in de ondergrond een 50 mm HDPE buis met daarin glasvezelkabels aan te brengen.

Voor de reeds verleende wegvergunning is een jaarlijkse vergoeding van 50,00 euro verschuldigd 
door de intercommunale Leiedal.

Op 30.09.2014 werd de overeenkomst tot wegvergunning door de intercommunale Leiedal en de 
stad Kortrijk onderschreven.

Argumentatie
Op heden vraagt de intercommunale Leiedal om een uitbreiding van de hen verleende 
wegvergunning. De intercommunale Leiedal vraagt deze uitbreiding aan in het kader van het 
bestendiging van de ICT-samenwerking tussen henzelf en stad Kortrijk, gemeente Zwevegem, Howest 
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en HVZ Fluvia. Meer bepaald wordt de uitbreiding van de verleende wegvergunning aangevraagd in 
het kader van het verzwaren van de Belnetverbinding van 100Mbit naar 1 Gbit.

Voor de verzwaring van de Belnetverbinding dient concreet een nieuwe aansluiting (trekput) op de 
glasvezel van Eandis gerealiseerd te worden. Leiedal wenst een nieuwe trekput over een bestaande 
EANDIS-glasvezel te realiseren om dan op die manier een verbinding naar een reeds bestaande 
trekput op haar eigen domein te realiseren. Meer bepaald zal de nieuw te realiseren trekput (over de 
glasvezelverbinding van EANDIS) zich bevinden aan de overkant van huisnummer 6 in de 
Munkendoornstraat. Deze locatie valt momenteel buiten de verleende wegvergunning, de 
wegvergunning dient dan ook in deze zin uitgebreid te worden. 

Vanuit het team POD werd samen met Leiedal ter plaatse gegaan en werd de exacte locatie van de te 
realiseren trekput bekeken. Het team POD kan zich vinden in de locatie en realisatie van de trekput.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de uitbreiding van de wegvergunning aan 
de intercommunale Leiedal voor de ondergrondse inname van het openbaar domein ter hoogte van 
de Munkendoornstraat zoals aangeduid in bijlage.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de wegvergunning is een jaarlijks indexeerbaar bedrag van 50,00 euro verschuldigd door de 
intercommunale Leiedal, gezien de geringe uitbreiding van de wegvergunning wordt dit bedrag 
behouden.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de uitbreiding van de verleende wegvergunning voor een ondergrondse inname 
van het openbaar domein in de Munkendoornstraat te 8500 KORTRIJK aan de intercommunale 
Leiedal middels het bijvoegsel in bijlage.

Bijlagen
 getekende overeenkomst tot wegvergunning dd. 30.09.2014.pdf
 bijvoegsel tot uitbreiding wegvergunning.pdf
 plan 1.pdf
 plan 2.pdf
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Rudolf Scherpereel

Communicatie en Recht
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 26 oktober 2015 het actieplan 2016 
goed. 
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk keurde op 26 oktober 2015 het budget 2016 
goed.

Het actieplan 2016 dient als leidraad voor de vzw Toerisme Kortrijk en is gebaseerd op de 
aanbevelingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’. Dit plan werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortrijk op 13 mei 2013. 

De doelstellingen uit het ‘Strategisch Beleidsplan Toerisme Kortrijk 2013-2018’ zijn vertaald in het 
Strategisch Meerjarenplan van de Stad Kortrijk onder 9.4.” Kortrijk staat op de toeristische kaart van 
België”. De 3 doelstellingen zijn dan ook integraal terug te vinden in het actieplan 2016.
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 Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de 
Eurometropool door Kortrijk te positioneren als trendy mini-city-break-bestemming. 

 Een zichtbaar en trendy project ontwikkelen rond 1) architectuur en creatieve 
maakeconomie, 2) historisch centrum en erfgoed en 3) funshopping (of een combinatie 
daarvan).

 Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk door te vertrekken vanuit de 
verschillende contactkansen van (potentiële) bezoekers

 Een toeristisch project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek of de Eurometropool.

Er is een toelage voorzien van € 126.100 vanuit de Stad Kortrijk voor vzw Toerisme Kortrijk vanuit het 
Beleidsveld 0521 –sectorondersteuning toerisme. 

De begroting 2016 is in evenwicht met € 129.750 activa en passiva.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en het 
budget 2016 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder verwijzen we naar:
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

23 ja stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, I. Verschaete

14  onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het budget 2016 van vzw Toerisme Kortrijk, welke sluit in evenwicht waarbij de geraamde inkomsten 
en uitgaven € 129.750 bedragen, goed te keuren.

Punt 2
Het jaaractieplan 2016 van vzw Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
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 verslag AV 26 oktober 2015.docx
 Actieplan 2016 vzw Toerisme Kortrijk.pdf
 Begroting 2016 vzw Toerisme Kortrijk.pdf
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De vzw Toerisme Kortrijk krijgt een uitgebreide opdracht en wenst daarvoor haar naam en haar 
doelstelling aan te passen en co-voorzitterschap in te voeren.

Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de Stad Kortrijk, bij toepassing van artikel 21 van de 
statuten.

Argumentatie
Er kan op een krachtigere en efficiëntere manier met een aantal knelpunten die nu leven rond 
toerisme, koopzondagen, commerciële events en citymarketing worden omgegaan door in een 
uitbreiding van de opdracht van vzw Toerisme Kortrijk te voorzien.

Volgende concrete doelstellingen worden dan onderdeel van de uitgebreide opdracht van vzw 
Toerisme Kortrijk:
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Kortrijk is een aantrekkelijke winkelstad en een interessante uitvalsbasis door haar historische, 
innovatieve en ondernemende stadsimago:

 Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de 
Eurometropool de komende 3 jaar door Kortrijk te positioneren en vermarkten van Kortrijk 
als trendy mini-city-break-bestemming.

 Aantrekken van meer bezoekers uit de zone +30 tot +60 km buiten Kortrijk de komende 3 
jaar door Kortrijk te positioneren als aantrekkelijke winkelstad.

 Samenstellen van een belevenissenkalender voor bijna alle weekends in het jaar en dit voor 
de komende 3 jaar en geconcentreerd in de binnenstad.

 Elk jaar een zichtbaar en trendy project ontwikkelen rond ofwel 1) architectuur en creatieve 
maakeconomie, ofwel 2) historisch centrum en erfgoed ofwel 3) funshopping of een 
combinatie daarvan.

 Elk jaar een nieuw project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek/Westtoer of de Eurometropool.

De concrete wijzigingen zijn van toepassing in onderstaande artikels uit de statuten van vzw 
Toerisme Kortrijk:

Artikel 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw ‘Toerisme Kortrijk’.

wijzigt in:

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw ‘Citymarketing & Toerisme Kortrijk’.

---

Artikel 3

Het doel van de vzw Toerisme Kortrijk is meer welzijn (het verbeteren van de kwaliteit van het 
aanbod en het toerisme) en welvaart (het verhogen van de economische impact) te creëren voor 
Kortrijk door een kwaliteitsvol toerisme te ontwikkelen, stimuleren en promoten. Om de 
economische impact van het toerisme te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, 
innovatieve en ondernemende stad die wil uitgroeien tot een trendy ‘mini-city-break’-bestemming 
voor dag- en verblijfstoeristen, complementair aan de verdere groei op vlak van de meeting industry.

wijzigt in:

Het doel van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk is het bundelen van de krachten op het vlak 
van beleving, evenementen, marketing en promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds 
aantrekkelijke winkelstad en anderzijds als trendy ‘mini-city-break'-bestemming voor dag- en 
verblijfstoeristen. Om de economische impact voor de ondernemers (retail, horeca, handel)  te 
verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad.

---
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Artikel 19

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige 
bestuurders.

wijzigt in:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de co-voorzitters van de raad van bestuur, of bij 
afwezigheid van één van de co-voorzitters, door de andere co-voorzitter, of bij hun afwezigheid door 
de ondervoorzitter van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders.

---

Artikel 22

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en 
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van 
de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. 

Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de 
raad van bestuur en door de secretaris.

wijzigt in:

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en 
worden ondertekend door de co-voorzitters en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel 
van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.  

Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de co-voorzitters van 
de raad van bestuur en door de secretaris.

---

Artikel 24

§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt:

- bij overlijden;

- bij afzetting door de algemene vergadering.

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur;

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

wijzigt in:

§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt:

- bij overlijden;
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- bij afzetting door de algemene vergadering.

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de co-voorzitters van de raad van 
bestuur;

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

---

Artikel 26

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk die 
gemeenteraadslid zijn. De raad kiest onder zijn leden die geen gemeenteraadslid zijn een 
ondervoorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij 
verhinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 

Indien de schepen bevoegd voor evenementen geen deel uitmaakt van de raad van bestuur, dan 
heeft deze het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te wonen.

wijzigt in:

De raad van bestuur kiest 2 co-voorzitters die samen het voorzitterschap uitoefenen in de vorm van 
co-voorzitterschap onder de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk die gemeenteraadslid zijn. De 
raad kiest onder zijn leden die geen gemeenteraadslid zijn een ondervoorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de co-voorzitters van de vereniging. In het geval een 
co-voorzitter verhinderd is, zit de andere co-voorzitter de vergadering alleen voor. In het geval beide 
co-voorzitters verhinderd zijn, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.

Indien de schepen bevoegd voor toerisme en/of citymarketing geen deel uitmaakt van de raad van 
bestuur, dan heeft deze het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te 
wonen.

---  

Artikel 27

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de 
secretaris. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.

wijzigt in:

De raad wordt bijeengeroepen door de co-voorzitters.
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Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de co-voorzitters en de 
secretaris. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de co-voorzitters en de 
secretaris ondertekend.

 ---

Artikel 29

Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door 
de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van 
vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder.

De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In 
deze beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen

wijzigt in:

Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door 
de co-voorzitters en de secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van 
vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder.

 De co-voorzitters en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe 
gemachtigd. In deze beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen.

 

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

23 ja stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, I. Verschaete

14  onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met de statutenwijziging van vzw Toerisme Kortrijk, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 STATUTEN vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk definitief dec 2015.doc
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Evenementen en Verenigingen

15 - 2015_GR_00249 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Budget 2016 - Jaaractieplan 2016. - Goedkeuren

15 2015_GR_00249 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Budget 
2016 - Jaaractieplan 2016. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Budget

De VZW Ontmoetingscentra Kortrijk dient een begroting in voor 2016 met € 457.855,00 aan 
inkomsten en € 500.609,11 aan uitgaven. De begroting wordt in evenwicht gebracht door 
onttrekking van de nodige reserves. Deze begroting werd door de Algemene Vergadering van de VZW 
Ontmoetingscentra Kortrijk op 27 oktober 2015 goedgekeurd.

Jaaractieplan

Het jaaractieplan is in schematische vorm opgesteld, ingedeeld volgens ontmoetingscentrum 
enerzijds en strategische doelstellingen anderzijds. We onderscheiden zeven doelstellingen:

1. realiseren van gemeenschapsvorming en projecten

2. realiseren van programmatie en cultuurspreiding

3. realiseren van educatie
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4. ondersteuning van lokale verenigingen en cultuurmakers

5. aandacht voor communictaie

6. aandacht voor gebouwenzorg en infrastructuur

7. andere

Het jaaractieplan werd gelijktijdig met de begroting opgemaakt. Acties werden afgewogen tegenover 
beschikbare financiële middelen. Het gaf aanleiding tot discussie en het nadenken over de accenten 
die het beheerscomité wil leggen. Uit de gesprekken van de verschillende beheerscomités kwamen 
ook snel gelijkaardige behoeftes naar voor, die opgepikt werden als gemeenschappelijke actie. We 
onderscheiden drie gemeenschappelijke acties.

Het jaaractieplan 2016 werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VZW 
Ontmoetingscentra Kortrijk  op 27 oktober 2015.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst die met de stad werd afgesloten worden het jaaractieplan 
en de begroting 2016 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
Verder verwijzen we naar:

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

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De begroting 2016 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk, die sluit in evenwicht na onttrekking van 
€ 42.754,11 aan reserves voor een bedrag van € 500.609,11 goed te keuren.

Punt 2
Het jaaractieplan 2016 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 2016 Begroting vzw OC's.xls
 JAARACTIEPLAN 2016.pdf
 AV 27-10-2015.pdf

Catherine Waelkens
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Kernadministratie

16 - 2015_GR_00253 - Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2016 - Vaststellen

16 2015_GR_00253 Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de 
brandweerzone FLUVIA voor het 
dienstjaar 2016 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De 
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de 
verschillende betrokken gemeenteraden.

Argumentatie
In de Prezoneraad van 26/09/2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel en het macrobudget van 
2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. Deze meerjarenplanning en verdeelsleutel werden in 
2014 aan de gemeenten ter kennis/goedkeuring meegegeven.

 

 Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019

ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45

AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52



65/156 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12

HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86

KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21

KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91

LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23

MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85

WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98

WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10

ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62

SPIERE-HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01

LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32

WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41

 100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

 

Aanvullend besliste de Zoneraad in haar vergadering van 29 mei 2015 om het vakantiegeld 2014 ten 
laste van de zone te nemen in de begroting 2015 en om de toekomstige vakantiegelden te begroten 
in het jaar volgend op het werkjaar.

Gezien de opstartfase van de zone, zullen de gemeentelijke dotaties voor exploitatie en 
investeringen in de beginjaren ten volle dienen aangewend te worden teneinde de werking niet in 
het gedrang te brengen.

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 
van 2014. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2016:

 

  2016

 Verdeelsleutel exploitatie investering Totaal

  8.856.297,51 1.345.000,00 10.201.297,51

ANZEGEM 3,21% 284.287,15 43.174,50 327.461,65

AVELGEM 2,24% 198.381,06 30.128,00 228.509,06

DEERLIJK 3,06% 271.002,70 41.157,00 312.159,70

HARELBEKE 7,13% 631.454,01 95.898,50 727.352,51
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KORTRIJK 37,26% 3.299.856,45 501.147,00 3.801.003,45

KUURNE 4,24% 375.507,01 57.028,00 432.535,01

LENDELEDE 1,38% 122.216,91 18.561,00 140.777,91

MENEN 9,95% 881.201,60 133.827,50 1.015.029,10

WAREGEM 10,83% 959.137,02 145.663,50 1.104.800,52

WEVELGEM 8,06% 713.817,58 108.407,00 822.224,58

ZWEVEGEM 6,84% 605.770,75 91.998,00 697.768,75

SPIERE-HELKIJN 0,64% 56.680,30 8.608,00 65.288,30

LEDEGEM 2,33% 206.351,73 31.338,50 237.690,23

WIELSBEKE 2,83% 250.633,22 38.063,50 288.696,72

     

 100,00% 8.856.297,51 1.345.000,00 10.201.297,51

 

De gemeenteraden dienen zich akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie.

 

 

 

 

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akkoord te gaan met de dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia

 · dotatie voor exploitatie 2016 : 3.299.856,45

 · dotatie voor investeringen 2016 : 501.147,00

Punt 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de 
zone en de erin aangebrachte wijzigingen , binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 
goedkeuring naar de gouverneur te versturen. 
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Staf Financieel Beheerder

17 - 2015_GR_00254 - Intercommunale Leiedal - Borgstelling voor lening aan te gaan door Leiedal voor financiering gronden Emdeka

17 2015_GR_00254 Intercommunale Leiedal - Borgstelling 
voor lening aan te gaan door Leiedal voor 
financiering gronden Emdeka
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 14 oktober 2015 vraagt Leiedal een borgstelling aan de gemeente voor de financiering 
van bijkomende gronden Emdeka.

Argumentatie
Leiedal voorziet in het eerste kwartaal van 2016 een bijkomend stuk grond aan te kopen, palend aan 
de reeds aangekochte site Emdeka te Bellegem. De aankoop zal volledig worden gefinancierd met 
een nieuw aan te gane lening. De raad van bestuur van Leiedal besliste daartoe  in zitting van 9 
oktober 2015 een bestek uit  te schrijven.

De aan te kopen gronden situeren zich voor 100% op het grondgebied van Kortrijk. Aan Kortrijk 
wordt gevraagd een waarborg te willen verstrekken voor een bedrag van 300.000 euro (zijnde 100% 
van het geleende bedrag).  De lening wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar met terugbetaling 
van het volledige kapitaal op eindvervaldag dwz dat de globale uitstaande schuld niet afneemt en dit 
het schuldprofiel van de stad negatief beïnvloedt. Het bestek voorziet in de mogelijkheid om 
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vervroegd af te lossen met inkomsten uit verkoop van gronden of subsidies (op de herzieningsdatum 
van de rentevoet).

Daar de stad bij meerdere kredietinstellingen leningen lopende heeft, dient erop toegezien dat de 
borgstelling geen clausule bevat die de gemeente ertoe verbindt om gecentraliseerde ontvangsten 
(o.a.  opbrengst van de stedelijke opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing) 
rechtstreeks te laten toekomen op een rekening geopend bij de financiële instelling.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om te 
beslissen over het verlenen van de financiële waarborgen.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Zich borg te stellen tegenover de gekozen financiële instelling van de door de intercommunale 
Leiedal afgesloten lening voor een bedrag van 300.000 euro na de bovenstaande bemerkingen inzake 
de negatieve invloed op het schuldprofiel van de stad Kotrijk in overweging genomen te hebben.

Bijlagen
 20151009 uittreksel rvb goedkeuring bestek.pdf
 20151014 b kortrijk vraag tot borgstelling (2).pdf

Raadscommissie 2

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

18 - 2015_GR_00227 - WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem - Verslag en toelichting

18 2015_GR_00227 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem - Verslag en 
toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
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mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van de WIV vindt plaats op 16 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

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 raadslid Marc Lemaitre 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
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem.
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Bijlagen
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-BAV151216-invitatie.doc
 luchthavenstrategie en begroting 2016 (2).doc

19 - 2015_GR_00224 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Verslag en Toelichting

19 2015_GR_00224 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Verslag en Toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van Imog vindt plaats op 15 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.
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Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn 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
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

Bijlagen
 Gecoördineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
 uitnodiging - mail 22-10.pdf
 Ontwerp-begroting 2016.pdf
 Strategie en actieplan 2016.pdf

Wout Maddens

Strategisch Team

20:55 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting

20:56 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20 - 2015_GR_00252 - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk - Budgetwijziging 2015 - Goedkeuren

20 2015_GR_00252 Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Kortrijk - 
Budgetwijziging 2015 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
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Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

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". Het AGB SOK kan hiervoor gronden en panden 
verwerven en alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 8 december 2014 het budget 2015 van AGB SOK goed.
Een wijziging dringt zich op om het budget 2015 van AGB SOK correcter op te stellen en verder te 
optimaliseren naar de BBC regelgeving. Op die manier wordt ook een correctere basis bekomen voor 
de opmaak van het budget 2016.

De Raad van Bestuur van het AGB SOK keurt op 25 november 2015 de eerste budgetwijziging van het 
budget 2015 goed.

Argumentatie
Bij de opmaak van het budget 2015 was er nog  niet echt een zicht op de timing van de geplande 
verkopen, aankopen en investeringen.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 Bij de projectkosten: het niet uitvoeren van de de aanpassing Zwegemsestraat en aanleg 
Palacehof (investering gebeurt door de Stad) en infrastructuur Vetex enerzijds, en het extra 
aankopen van de Overleiestraat 60-64 anderzijds.

 Bij de projectontvangsten: extra inkomsten door de verkoop van gronden in Goed te 
Bouvekerke, maar ook correct zetten vergoeding gedane kosten Politiekantoor (opgenomen 
in afrekening overbruggingskrediet).
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Voor het totale investeringspakket werd er een lening aangegaan in 2015 van 3.500.000 € in plaats 
van 2.320.000 €.

De voorziene bijdrage van de Stad van 458.000 € werd gecorrigeerd naar het ëffectieve bedrag op 
basis van de jaarrekening 2014,nl. 396.714 €, aangevuld met de bijdragen voor de nieuwe 
opdrachten in het kader van het bouwen van de fuifzaal en het oprichten van een 
marktverhuurkantoor, samen 260.000 €.

Deze wijzigingen en de grotere lening resulteren in het verbeteren van het resultaat op kasbasis voor 
2015 van 401.104 € naar 1.344.480 € maar het verslechteren van de autofinancieringsmarge voor 
2015 van 592.430 € naar - 65.235 €.

 

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

24 ja stemmen :  V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. 
Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

13 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De wijziging van het budget 2015 van het AGB SOK goed te keuren.

Bijlagen
 1e budgetwijziging SOK 2015 bbc.pdf
 oud budget 2015 SOK.pdf

21 - 2015_GR_00250 - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk - Eerste aanpassing meerjarenplanning 2015-2019  - Goedkeuren
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aanpassing meerjarenplanning 2015-2019  
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

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". Het AGB SOK kan hiervoor gronden en 
panden verwerven en alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen.

In toepassing van art. 243 van het Gemeentedecreet, art. 32 van de statuten van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de artikels 14 en 36 van de beheersovereenkomst met de stad 
Kortrijk, werden het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2015 ter goedkeuring voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

In zitting van 8 december 2014 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2015-2019 goed.
Bij de opmaak van dit meerjarenplan had het AGB SOK nog onvoldoende zicht op de timing van de 
verschillende investeringen en verkopen. Deze timing wordt nu verder geconcretiseerd en daarom 
dringt een wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 zich op.

De raad van Bestuur van het AGB SOK keurt op 25 november 2015 de eerste aanpassing van het 
meerjarenplan 2015-2019 goed.

Argumentatie
Het SOK schakelt zich in in de engagementen van het Plan Nieuw Kortrijk en beleidsdoelstellingen 
van de Stad Kortrijk, nl. in de beleidsdoelstelling " Een stad die betaalbaar is", met een actieplan voor 
het bevorderen van betaalbaar en kwalitatief wonen.
In het prioritair beleid zijn de uitgaven, ontvangsten en investeringen opgenomen voor de realisatie 
van de projecten. De algemene werkingskosten vallen onder het overig beleid.
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Bij het opmaak van het budget 2015 werden de projectkosten nog beperkt tot enkele actuele 
projecten. Nu zijn voor elke activiteit, project en object prognoses gemaakt per jaar voor de periode 
2015-2019 verdeeld in aankoop , verkoop, investeringen, kosten en opbrengsten.  Dit overzicht is 
samengevat onder 10 activiteiten.

PSO Projecten

Voor een aantal projecten worden projectgebonden overeenkomsten (PSO) gemaakt. In principe 
worden daarvoor zowel door de stad als door het SOK kosten gemaakt, waarbij de kosten van het 
SOK ook door het SOK worden voorgefinancierd en pas bij realisatie verrekend met de stad. Het 
betreffende projectresultaat (winst of verlies) wordt met de stad verrekend. Gedurende de looptijd 
van het project worden deze kosten niet opgenomen in de werkingskosten van het SOK en niet 
verrekend. Er zijn Projectgebonden Overeenkomsten voor die projecten waar de stad een positie in 
heeft, nl. de Fuifzaal, Kop van Prado, Zwevegemsestraat . Ook voor de Peperstraat zal een PSO 
worden opgemaakt. 

Prioriteit projecten

De missie van het SOK is het realiseren van niet altijd rendabele projecten met een grote 
maatschappelijke waarde. Voor de eerstvolgende jaren zijn daarbij en achttal projecten prioritair:

-          Zwevegemsestraat
-          Vetex
-          CM
-          Amsterdams Poortje
-          Kop van Prado
-          Overbekeplein
-          Tuinstraat/Nieuwstraat
-          ex- politiecommissariaat St Amandslaan 

Vanuit deze primaire taak van het SOK is gezien de projectenportefeuille (ca 20 Projecten) de 
openstaande vacature voor projectbegeleiding in 2016 ook daadwerkelijk in te vullen. De 
betreffende projecten zullen alle in deze legislatuur tot realisatie komen. 

Bijkomende taken

Het voornemen is aanwezig om de activiteiten met betrekking tot exploitatie van maatschappelijk 
vastgoed onder te brengen bij AGB SOK.  Het betreft hier de volgende onderdelen:

-          Bouwheer en exploitatie fuifzaal
-          Exploitatie Buda gebouwen
-          Exploitatie bepaalde stadsgebouwen
-          Marktverhuurkantoor 

In overleg is ervoor gekozen alleen voor de bouw van de fuifzaal een investeringsbedrag  
(€3.750.000)  over te hevelen van Stad naar SOK verdeeld over de jaren 2015/2016/2017.   De 
exploitatie van de fuifzaal start pas op 1 maart 2017. In aanloop daarop zal extra personeel 
aangeworven moeten worden. Daar dit pas in het najaar van 2016 aan de orde is en de exploitatie-
overeenkomst nog afgerond moet worden zijn deze kosten nu niet voorzien in de begroting. 
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Vooruitlopend op bovengenoemde exploitatie opdracht  wordt per 1 januari 2016  financiële 
expertise vanuit de Stad toegevoegd aan het SOK.
De te zijner tijd over te dragen budgetten van AGB BUDA en  de betreffende stadsgebouwen zijn 
vooralsnog niet opgenomen bij het SOK , maar worden nog bij de betreffende AGB en Stadsdienst 
begroot. 

Het marktverhuurkantoor (MVK) zal worden opgezet vanuit het SOK in samenwerking met de Poort 
vzw. De bedoeling is om na de besluitvorming in januari asap de gezamenlijk “ Woningwinkel” te 
starten in de St Janslaan. Voor de opstart en de jaarlijkse toelage aan het MVK is voor de periode 
2015-2019 een totaal budget van € 350.000 gereserveerd vanuit het premie en renovatiebudget. De 
over te dragen bedragen zijn voor 2015, 2016,2017 en 2018 respectievelijk € 130.000, € 100.000 , € 
70.000 en € 50.000. 

Doorgeeflening

Op verzoek van de stad is het renteloze overbruggingskrediet van circa 4.2 miljoen euro omgezet in 
een doorgeeflening van 3.5 miljoen. Door deze omzetting wordt de algemene werking van het AGB 
SOK extra belast met circa € 50.000 op jaarbasis.  

Algemene werkingskosten

Voor de algemene werking is naast de hierboven genoemde mutaties (PSO, Financiële expertise, 
MVK  en rente) ook het wijzigen van de huisvesting van belang. Door de verhuizing naar St Jansstraat 
1 zal een reductie van € 25000 aan huur gerealiseerd kunnen worden.

Voor het overige zijn alle posten op een gelijk niveau gehouden als in 2015 (inclusief vacature 
projectbegeleiding). 

Uitgangspunt voor de werkingskosten is dat evenals in het vorige meerjarenplan de stad zekerheid 
krijgt dat het gebudgetteerde maximum niet overschreden wordt. Eventuele overschrijdingen zijn 
voor rekening van het AGB SOK en komen ten laste van het kassaldo. Voor 2015 bedraagt dit 
gebudgetteerde maximum € 458.000. 

Samengevoegd leidt dit tot de volgende overzichten met betrekking tot de werkingskosten en de 
bijdragen van de stad aan het SOK. 

 

Som van TE 
WIJZIGEN 
BBC 2015

Som van TE 
WIJZIGEN 
BBC 2016

Som van TE 
WIJZIGEN 
BBC 2017

Som van TE 
WIJZIGEN 
BBC 2018

Som van TE 
WIJZIGEN 
BBC 2019

Bedrijfsvoering 63.088,00 76.805,00 74.018,00 70.467,00 66.857,00

Kantoor 24.100,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00

Overbekeplein 
9/10/11 33.643,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00 8.643,00

Personeel 342.086,00 416.675,00 420.275,00 423.947,00 427.692,00

PR 33.350,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00
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Reis- en 
verblijfskosten 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00

Eindtotaal 508.517,00 571.223,00 572.036,00 572.157,00 572.292,00

 

 

Bijdragen Stad Kortrijk

 

 2015 2016 2017 2018 2019

Exploitatietoelage Stad Kortrijk 396.714 458.000 458.000 458.000 458.000

Toelage MVK-renovatiebudget 130.000 100.000 70.000 50.000 

PSO Fuifzaal/kortrijk Weide 130.000 3.299.265 250.000  

PSO Peperstraat*   -97.140  

PSO Kop van Prado 0 0 0 0 0

PSO Zwevegemsestraat      

 Bijdrage Stad aan SOK 656.714 3.857.265 680.860 508.000 458.000

      

*Teruggave aan Stad Kortrijk bij vermoedelijke verkoop aan 
240.000   

autofinancieringsmarge 

De meerjarenplanning vertoont jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een 
autofinanicieringsmarge in 2019 van meer dan 2 000 000 €. Aan het einde van deze periode resteert 
een voldoende positief saldo om zo gewenst de doorgeeflening vervroegd af te lossen. Na aftrek van 
het dan openstaand lening bedrag  resteert dan nog een positief saldo van circa  € 1,3 miljoen euro.  

NV Pandenfonds en NV XOM

De jaarrekening van AGB SOK staat vooralsnog buiten de  BBC. In het bovenstaande zijn dan ook de 
financiële posities van Pandenfonds NV en XOM NV als dochters van het AGB SOK niet opgenomen. 
Wel zal vanwege de verwerking van de opbrengsten van Bouvekerke het actief van de stad in AGB 
SOK toenemen als kapitaalsverhoging.  

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

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

24 ja stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

13 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
De eerste wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
goed te keuren.

Bijlagen
 eerste aanpassing strategisch meerjarenplan 2015-2019  SOK.pdf
 MJP SOK 2015-2019 verkort schema (2).pdf
 oorspronkelijk financieel meerjarenplan 2015-2019 SOK.pdf

22 - 2015_GR_00251 - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk - Budget 2016 - Goedkeuren

22 2015_GR_00251 Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkeling Kortrijk - Budget 2016 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline 
Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

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". Het AGB SOK kan hiervoor gronden en 
panden verwerven en alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen.

In toepassing van art. 243 van het Gemeentedecreet, art. 32 van de statuten van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de artikels 14 en 36 van de beheersovereenkomst met de stad 
Kortrijk, wordt het budget 2016 en actieplan 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

In zitting van 8 december 2014 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2015-2019 goed. In 
zitting van 7 december 2015 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing van het meerjarenplan 
2015-2019 voor het AGB SOK goed. 

De Raad van Bestuur van het AGB SOK keurt op 25 november 2015 de aanpassing van het 
meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2016 en actieplan 2016 goed.

Argumentatie
Het budget 2016 voorziet projectkosten ten belope van 8 526 372 €, met name voor:
investeringen in de verkaveling Bouvekerke en Vetex, aankoop CM en woningen Ghellinckpark en 
Zwevegemsestraat 7, realisatie fuifzaal.
Daartegenover staan projectontvangsten van 5 478 300 €, met name door de verkoop van kavels in 
de verkaveling Goed te Bouvekerke, de terreinen CM, panden in de Magdalenstraat, Overleiestraat 9.
De afbetaling van de lening bedraagt 207 245 €.
Deze uitgaven en ontvangsten, direct gekoppeld aan projecten, zijn opgenomen als prioritair beleid 
en gekoppeld aan het actieplan: we bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen in uitvoering van de 
beleidsdoelstelling: een stad die betaalbaar is.

De rest van de budgetten wordt opgenomen als overig beleid.
De exploitatiekosten bedragen in totaal 698 134 €.
Hierin is een verhoging van de loonkosten door het invullen van de vacature voor projectbegeleider 
opgenomen.
Daarnaast wordt nog een investering voorzien in inrichting van het gebouw en materiaal voor 6.000 
€.

De exploitatieontvangsten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten en de voorziene bijdrage van 
de stad ( 458 000 € jaarlijkse bijdrage in de exploitatie, 100 000 € bijdrage voor Marktverhuurkantoor 
en de investeringstoelage voor de fuifzaal van 3 299 295 €).

Het actieplan voor 2016 bouwt verder op de activiteiten voorzien in de beheersovereenkomst met 
de Stad.
Belangrijke nieuwe activiteiten zijn de implementatie van een Marktverhuurkantoor in 
samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor De Poort en het exploiteren van maatschappelijk 
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vastgoed met o.a. de fuifzaal en de gebouwen van Buda. 
De realisatie van de Zwevegemsestraat en het co-housing project Kop van Prado zijn de belangrijkste 
projecten.
In het kader van de centrumvisie wordt o.a. verder gewerkt aan de opwaardering van 
Overbekeplein/Grote Kring.

 

 

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

24 ja stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

13 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het budget 2016 en actieplan 2016 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 Verkort schema begroting 2016.pdf
 budget SOK 2016 bbc.pdf
 SOK activiteitenplan 2016.docx
 eerste aanpassing strategisch meerjarenplan 2015-2019  SOK.pdf

Bert Herrewyn

Beheer Openbaar Domein

21:11 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

21:12 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

21:13 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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23 - 2015_GR_00256 - B.O.D. Kruid en Blad 2016 - sociale tewerkstelling - Voorwaarden en wijze van gunnen

23 2015_GR_00256 B.O.D. Kruid en Blad 2016 - sociale 
tewerkstelling - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw 
Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen sinds 1 
januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op het decreet 
van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college van Burgemeester en Schepenen werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het 
gebruik van sproeimiddelen op openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet 
vanaf 1 januari 2014.(23 2014_CBS_00980)

Tevens verwijzen wij naar punt 2 van het 'Plan Nieuw Kortrijk' een stad die verjongt en vergroent - 
Kortrijk Klimaatstad.

 

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van het openbaar domein niet te 
hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag nemen.
De taakopdracht voor de ploeg Blad bestaat erin om:
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 tijdens het zomerseizoen (maart-oktober) manueel het onkruid te verwijderen langs straten, 
bruggen, voetwegen, open verhardingen en voetpaden (waar dit niet kan toegewezen 
worden aan een bewoner);

 tijdens het winterseizoen (november - februari) bladeren op te ruimen, zwerfvuil te 
verwijderen tussen de beplantingen, boomspiegels heraan te leggen om onkruid te 
voorkomen.

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale 
tewerkstelling.

Dit voor 1695 uren, geraamd op 187.649,62 euro incl. BTW. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Kruid en Blad 2016 nr. 2016/001 - EC ter goedkeuring voor. De 
kostprijs van deze werken ramen wij op 187 649,62 (incl. BTW). Op begroting 2016 / IE GEEN / actie 
GBB-CBS / item 0984-00 / algemeen rekeningnummer 6150015 worden de nodige kredieten voorzien 
door onze directie.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een algemene offerte-aanvraag.

 

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

voor 2016/GBB - CBS/0984 00/61500 15/IE GEEN voor een bedrag van 187.649,62 euro (BTW 
inclusief) die door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2016.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek Kruid en blad 2016, nr 2016/001 - EC, 
opgemaakt op 4 november 2015 door het team beheer openbaar domein.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor een algemene offerteaanvraag.

Bijlagen
 B.O.D. Kruid en blad 2016 - sociale tewerkstelling.docx
 raming.docx
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Raadscommissie 3

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

24 - 2015_GR_00225 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

24 2015_GR_00225 Intercommunale Leiedal - Verslag en 
toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw 
Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van Leiedal vindt plaats op 16 december 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960.
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

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

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Koen Byttebier 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
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.

Bijlagen
 ontwerp jaaractieplan 2016.pdf
 20140527 Statuten Leiedal - gecoördineerd.pdf
 uitnodiging.pdf
 agenda.pdf
 20140527 Statuten Leiedal - gecoordineerd.pdf

Bert Herrewyn

De Warande

25 - 2015_GR_00257 - Vzw De Warande - Budget 2016 - Jaaractieplan 2016 - Goedkeuren

25 2015_GR_00257 Vzw De Warande - Budget 2016 - 
Jaaractieplan 2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
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Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw 
Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 14 april 2008 de omvorming tot een gepmeentelijk extern 
verzelfstandigd agentschap alsook een statutenwijziging voor 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 vzw De 
Warande goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 mei 2009.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet vzw De Warande het budget en het jaaractieplan ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Argumentatie
 In het jaaractieplan 2016 zijn alle te realiseren acties uitgesplitst volgens de 4 stedelijke opdrachten 
van vzw De Warande:

- het beheren van een open speeldomein

- het ontwikkelen van expertise voor kinderen en jongeren tijdens de vrije tijd

- het beheren van een jeugdverblijfcentrum

- het ondersteunen van het plaatselijk verenigingsleven.

Het budget 2016 van vzw De Warande is sluitend met een bedrag van 274.813,52€ aan inkomsten- 
en uitgavenzijde.

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering van vzw 
De Warande het budget 2016 en het jaaractieplan 2016 goedgekeurd in vergadering van 12 
november 2015.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen en de stichtingen, zoals gewijzigd door de wetten van 2 mei 2002 en 16 januari 2003.

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota tusen de stad Kortrijk en vzw De Warande
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- de statuten van vzw De Warande

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2016 van vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2016 van vzw De Warande met een bedrag van 274.813,52€ aan inkomsten- en 
uitgavenzijde goed te keuren.

Bijlagen
 20151112 verslag algemene vergadering def.pdf
 Jaaractieplan 2016 AVdef.pdf
 2016 Budget vzw Warande

JC Tranzit
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw 
Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota 
tussen de stad en vzw AjKo goed. Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet vzw AjKo het 
jaaractieplan en het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Conform de samenwerkingsovereenkomst en de statuten heeft de Algemene Vergadering van de vzw 
AjKo het jaaractieplan 2016 en het budget 2016 goedgekeurd in vergadering van 27 oktober 2015.

Argumentatie
Het Jaaractieplan 2016 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad.

VZW AJKO - KORTRIJKS JEUGDWELZIJNSWERK

JAARACTEPLAN EN BUDGET 2016

Het jaaractieplan van vzw AjKo geeft richting aan waar we naartoe willen in 2016. Maar we willen 
vooral flexibel zijn. Samen met de kinderen en jongeren geven we invulling aan de vrije tijd. We 
blijven vooral vraaggericht werken, op maat van de kinderen en jongeren!

Met de verschillende werkingen proberen we op zo veel mogelijk plaatsen in de binnenstad aanwezig 
te zijn. We willen ook aandacht schenken aan de deelgemeenten. Waar nodig gaan we samen met 
partners op zoek naar wat vzw AjKo kan betekenen voor kinderen en jongeren, met aandacht voor 
de meest kwetsbare.

Missie vzw AjKo

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie 
van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit 
wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd 
en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele 
maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van 
het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.”

Doelstellingen vzw AjKo

De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de verschillende deelwerkingen van vzw AjKo. Het 
jaaractieplan geeft per deelwerking mee welke acties in 2016 zullen ondernomen worden.

DEELWERKINGEN

BOOTHUIS

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar

 Jongeren komen vaak uit een problematische opvoedingssituatie
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 Sterke link met instellingen

Werkingsmomenten

 Schooljaar 

o Woensdag van 17u30 – 21u

o Vrijdag van 17u30 – 21u

 Vakantieperiode 

o Woensdag van 17u30 – 21u

o Vrijdag van 17u30 – 21u

o Extra activiteiten, lenteweekend, 5-daags zomerkamp

Concrete actiepunten

1. Werking door en voor jongeren

2. Inbedding in de buurt - Venning

3. Locatie van de boot

BUURTSPORT

Doelpubliek

 Kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar 

o Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 15 jaar

 Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen

Werkingsmomenten

 Schooljaar

o Dinsdag van 12u – 13u en van 16u tot 18u

o Woensdag van 13u – 18u

o Donderdag van 12u – 13u en van 16u – 19u30

o Vrijdag van 12u – 13u en van 15u30 – 18u

o Zaterdag van 13u – 17u

 Vakantieperiode 

o Maandag van 14u - 18u

o Dinsdag van 14u – 18u

o Woensdag van 14u – 18u
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o Donderdag van 14u – 18u

o Vrijdag van 14u – 18u

o Zaterdag van 14u – 18u

Concrete actiepunten

1. Vernieuwende activiteiten

2. Bijscholing, opleiding en vorming voor de buurtsportmedewerkers

JENGA

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar

 Jongeren hebben vaak een andere culturele achtergrond

 Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)

Werkingsmomenten

 Schooljaar 

o Dinsdag van 19u – 21u30

o Vrijdag 19u – 21u30

o Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

 Vakantieperiode

o Dinsdag van 19u – 21u30

o Vrijdag 19u – 21u30

o Extra activiteiten

Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking van de werking en vindplaatsgericht werken

2. Noden en behoeften van de jongeren blijven analyseren en een aanbod op maat verder 
uitwerken

3. Jongeren stimuleren om engagementen op te nemen binnen de werking

JEUGDWERK BISSEGEM

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar, voornamelijk uit Bissegem
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Werkingsmomenten

 Schooljaar 

o Bestuursvergadering: tweemaal per maand

o Vrijdag: vergadering/activiteit/instuif van 19u – 23u

o Tweewekelijkse activiteit

 Vakantieperiode 

o Bestuursvergadering: tweemaal per maand

o Vrijdag: instuif van 19u – 23u

o Twee activiteiten per week

o Weekend

Concrete actiepunten

1. Ontmoeting creëren en uitbouwen van een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de noden en 
behoeften van deze jongeren

2. Contacten leggen en vertrouwensrelaties opbouwen

3. Verdere uitbouw van de werking

4. Positieve beeldvorming en inbedding verkrijgen met het jeugdwerk in Bissegem

5. Toekomst: locatie

MEISJESWERKING

Doelpubliek

 Meisjes tussen 12 en 25 jaar

 Meisjes hebben vaak een andere culturele achtergrond

 Sterke link met OKAN-klassen (anderstalige nieuwkomers)

Werkingsmomenten

 Schooljaar 

o Woensdag van 12u30 – 18u: activiteit en instuif

o Vrijdag van 15u30 – 18u: instuif 

o Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

 Vakantieperiode

o Woensdag van 12u30 – 18u: activiteit en instuif
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o Vrijdag van 15u30 – 18u: instuif

Concrete actiepunten

1. Verdere ontwikkeling van de werking

2. Leeftijden

3. Vrijwilligersgroep

4. Ontwikkelen van de locatie

PRETMOBIEL

Doelpubliek

 Kinderen tussen 3 en 12 jaar

 Kinderen uit de buurt

 Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen

 Ouders, gezinnen…

Werkingsmomenten

 Vakantieperiode 

o Van maandag tot vrijdag van 14u – 17u tijdens schoolvakanties

o Van maandag tot vrijdag van 14u – 18u tijdens de zomervakantie

o Elke week in een ander park of op een andere plaats in Kortrijk

Concrete actiepunten

1. Overzicht en structuur

2. Logistieke voorbereiding

3. Animatoren

4. Pretbakfiets

5. Pretbakcamionette

6. Activiteiten

7. Communicatie

PROJECTEN

1. Instuifmomenten 

2. Tapas
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3. Roots

4. Project rond taalstimulering

5. Zomerschool

6. AjKo-okt

7. The C.I.P.H.E.R.

 

ORGANISATIENIVEAU

a. Communicatie

- Website

- Sociale media

- Huisstijl

b. Locaties

- Overzicht

- Toekomst

c. Team

d. Vrijwilligers

- Vrijwilligersbeleid uitwerken

- Vorming op maat

e. Netwerking

f. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

g. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

 

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2016 van de vzw AjKo goed te keuren.
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Punt 2
Het budget 2016 van vzw AjKo dat in evenwicht is met een inkomsten- en uitgavenzijde van € 
47.906,44 goed te keuren.

Bijlagen
 Jaaractieplan 2016 vzw AjKo .pdf
 Verslag AV vzw AjKo 27 oktober 2015.docx
 2016 vzw AjKo Budget

An Vandersteene

Evenementen en Verenigingen

21:33 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
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27 2015_GR_00220 Gebruikersreglement - vergadertoren 
stadhuis, Groeningeheem, Poortgebouw V-
tex - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de 
heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; 
de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
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Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_02361 - Ondersteuning verenigingen - Ontsluiting lokalen vergadertoren stadhuis voor 
het Kortrijkse verenigingsleven. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
In het college van burgemeester en schepenen van 12 oktober 2015 werd beslist om de lokalen in de 
vergadertoren (kant Papenstraat) na de kantooruren ter beschikking te stellen voor 
verenigingsactiviteiten. We maakten daarvoor een gebruikersreglement op dat nu ter goedkeuring 
voorlegt aan de gemeenteraad. 
We stelden vast dat een aantal andere lokalen die ook ter beschikking gesteld worden aan derden 
nog niet over een actueel gebruikersreglement beschikten.

Argumentatie
Het is belangrijk dat de spelregels voor de gebruikers van de lokalen duidelijk zijn. Vandaar dat we 
niet enkel voor het stadhuis maar ook voor het Groeningeheem en het Poortgebouw V-Tex een 
gebruikersreglement opstelden.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het gebruikersreglement stadhuis voor de lokalen in de vergadertoren (kant Papenstraat) , zoals 
opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Punt 2
Het gebruikersreglement Groeningeheem, zoals opgenomen in bijlage goed te keuren.

Punt 3
Het gebruikersreglement Poortgebouw V-Tex, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
 gebruikersreglement Poortgebouw V-Tex .docx
 Gebruikersreglement lokalen stadhuis Kortrijk.docx
 gebruikersreglement Groeningeheem .docx
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21:38 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting

21:39 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
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28 2015_GR_00264 vzw Feest in Kortrijk - Budget 2016 - 
Jaaractieplan 2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De vzw Feest in Kortrijk stelt zijn jaaractieplan en budget 2016 voor. Beide document werden 
goedgekeurd op de algemene vergadering van maandag 16 november 2015.

Argumentatie
2015 was voor vzw Feest in Kortrijk het jaar van de bevestiging. Zowel Winter 14-15, Sinksen 15 als 
Zomer 15 waren absolute voltreffers. Sinksen 15 was, dankzij de combinatie met De Grote 
Verleieding, zelfs een van de meest gesmaakte edities in jaren. De zomerconcerten herhaalden de 
succesformule van 2014. Voor en achter de schermen werden de sterktes uit 2014 behouden en een 
aantal verbeterpunten aangepakt.

In 2016 gaat de vzw Feest in Kortrijk verder op dit elan. Inhoudelijk blijven de gekende evenementen 
herkenbaar, maar er wordt stapsgewijs vernieuwing aangebracht, zowel qua programmatie, 
productie als aanpak. Een nieuwtje voor 2016 is: vzw Feest in Kortrijk neemt vanaf 2016 de 
organisatie van de gekende zomermarkten op zich.

De aanpak van vzw Feest in Kortrijk ontwikkelt zich op 4 dynamieken.
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1. Met betrekking tot de organisatie van Sinksen wordt in 2016 volop gebruik gemaakt van de 
expertise van professionelen binnen en buiten de Stad. De vzw Feest in Kortrijk speelt een 
meer adviserende rol naast de coördinatie van het werken met FIK–jetons.

2. Met betrekking tot de organisatie van Winter en Zomer nemen de vrijwilligers van de vzw 
Feest In Kortrijk zelf de coördinatie én organisatie in handen. De Stad ondersteunt hen hierbij 
maximaal. De vzw Feest in Kortrijk ontwikkelt hierbij een haalbare taakverdeling en 
werkspreiding binnen haar vrijwilligers.

3. Op vraag van de Stad zal FIK in 2016 ook de organisatie van de Zomermarkten voor haar 
rekening nemen.

4. In alle evenementen wordt in 2016 nog meer de kaart getrokken van participatie, zowel op 
het vlak van organisatie als van programmatie. Sinksen 2016 bestendigt de participatieve 
aanpak van de Grote Verleieding in een grootschalige oproep tot participatie. De 
zomerconcerten 2016 worden, net zoals in 2015, georganiseerd in coproductie met lokale 
spelers.

Het budget is in evenwicht met een verwachte uitgave van 623.700 € en een verwachte inkomst van 
623.700 €.

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk worden het jaaractieplan en het 
budget 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische grond
We verwijzen verder naar

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2016 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2016 van de vzw Feest in Kortrijk dat sluit in evenwicht van ontvangsten en uitgaven voor 
een bedrag van 623.700 € goed te keuren.

Bijlagen
 2016 Jaaractieplan FIK.pdf
 2016_FIK_Begroting.xlsx
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Musea en Erfgoed
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde op 29 oktober 2015 het 
jaaractieplan en budget 2016 goed.  Het jaaractieplan 2016 werd gebaseerd op de vier pijlers 
vermeld in het Plan Nieuw Kortrijk:

 een museum over het ondernemerschap in het Zuiden van West-Vlaanderen en 
vakmanschap in de Textielsector

 een stadsmuseum over de (kunst)geschiedenis van de stad Kortrijk

 een kunsthal met een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst

 een regionaal erfgoeddepot waar alle stedelijke collecties in ondergebracht worden

Jaaractieplan 2016

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft onderstaande opdracht:
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 Het verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren (zowel tijdelijk als permanent) van 
objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk (= 
basisfuncties van een museum)

 Het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en 
erfgoed voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht 
voor kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie (= regionale functie, 
reguliere werking)

 Het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk kunnen 
aantrekken (bv. grote tentoonstellingen = bovenregionale functie, projectmatig werking)

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk werkt hiervoor vanuit twee musea (Kortrijk 1302 en Texture) en een 
tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst.

Kortrijk 1302 / Stadsmuseum

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk ontwikkelt een werking rond de (kunst)geschiedenis van Kortrijk, 
met daarin een centrale plaats voor de Guldensporenslag.  Het werkjaar 2016 staat enerzijds in het 
teken van het traject naar deze werking en anderzijds rond het project van de Eerste Wereldoorlog. 

Texture, museum over Leie en Vlas

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk focust voor Texture op het uitvoeren van het beleidsplan 2015-2019 
en het collectiebeleidsplan 2016-2019.  Hierin werden onderstaande missie en strategische 
doelstellingen geformuleerd.

Texture is een open museum dat vanuit de gegevenheid van het vlas rond de evolutie van het 
ondernemerschap in het zuiden van West-Vlaanderen en het vakmanschap in de textielsector werkt.  
Het regionaal erkende museum verzamelt, bewaart, onderzoekt, toont en creëert dit erfgoed online 
en offline.  Dit gebeurt op een inventieve manier voor en met inbreng van bewoners, bezoekers, 
bedrijven en bollebozen.

1. Vanuit het vlasverhaal ontwikkelt het museum zich als het museum over ondernemerschap 
in het zuiden van West-Vlaanderen en vakmanschap in textiel vroeger en nu.

2. Vanuit de werking van een regionaal erfgoeddepot zorgt het museum voor de bewaring en 
het gebruik van de collectie.

3. Texture werkt aan een eigen dynamiek.

4. Als regionaal erkend museum speelt Texture voor en met de civiele samenleving een 
voortrekkersrol in de regio en versterkt het de (inter)nationale uitstraling van de regio.

5. Dankzij een slimme bedrijfsvoering creëert Texture een optimaal kader voor de inhoudelijke 
werking.

Beeldende kunst
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De vzw Stedelijke Musea Kortrijk ontwikkelt een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende 
kunst met oog op de oprichting van een gesubsidieerde kunsthal.  In 2016 focust de vzw op de 
werking van BuBox (= stimuleren van nieuw talent).

Budget 2016 

De begroting 2016 sluit af met een winst van € 30.000.  Dit wordt toegevoegd aan de reserves van de 
vzw met het oog op de realisatie van het stadsmuseum. Het totaal van de uitgaven bedraagt € 
332.000 en het totaal van de inkomsten € 362.000. 

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk wordt het jaaractieplan en budget 
2016 aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
Verder verwijzen we naar:

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

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2016 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2016 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met een totaal aan inkomsten van € 362.000 
en een totaal aan uitgaven van € 332.000 goed te keuren.

Bijlagen
 Budget 2016.pdf
 jaaractieplan 2016.pdf
 verslag AV 151029.pdf

Sport
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Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van vzw Sportplus keurden in de vergadering van 
donderdag 29 oktober 2015, respectievelijk om 19u30 en om 20u00 onderstaand budget en 
jaaractieplan goed.

Argumentatie
Budget 2016

Het budget 2016 van de vzw Sportpus bedraagt € 1.045.500.
Om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden wordt € 29.350 onttrokken aan de reserves.

Jaaractieplan 2016

Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelling 9 van het strategisch MeerJarenPlan - Stad 
Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 9: een stad met veel goesting en ambiance.

Actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de stad.

Actie 9.5.4: Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd sport- en 
bewegingsaanbod.

'Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en bewegingsaanbod 
een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een actieve sportparticipatie in de 
meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en 
mensen in een kwetsbare positie.'
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Onder deze Actie 9.5.4. wordt het JaarActiePlan van de vzw Sportplus geconcretiseerd:

DS1: Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de niet 
georganiseerde sporter;
DS2: Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking;
DS3: Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl;
DS4: Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie;
DS5: Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

Accenten 2016 zijn o.a.:

 door de invoering van de UitPas en de vele initiatieven die binnen Sport genomen worden > 
doelgroep 'maatschappelijk kwetsbaren', wordt een label (MK) toegekend aan de 
verschillende actieonderdelen die hierin kaderen.

 indicatoren werden verfijnd in functie van kwaliteits- en kwantiteitsnormen

 uittesten talentendetectie

 noden scholen detecteren in functie van naschoolse sport

 participatiedossier 'sporttrajectbegeleiding voor meisjes tussen 12 en 25 jaar' > indien 
goedgekeurd

 intiatieven in functie van de UitPas o.a. sportclubs sensibliseren en ondersteuen

 sport@kortrijk uitbreiden

 experimenteren met nieuwe guerilla vormen, pop ups, ....

 activiteiten ontwikkelen in functie van 'fietsen in Kortrijk' in samenwerking met actoren 
reeds actief rond dit thema

 sensibiliserend werken rond ecologische gedachte

Juridische grond
De samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - vzw Sportplus, goedgekeurd in GR 9/12/2013.

De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verengingen en de sticthtingen, zoals gewijzigd door latere wetten.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het budget 2016 van de vzw Sportplus, dat mits een onttrekking uit de reserves van € 29.350, in 
evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven sluit voor een bedrag van € 1.045.500, goed te keuren.

Punt 2
Het jaaractieplan 2016 van de vzw Sportplus goed  te keuren.

mailto:sport@kortrijk
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Bijlagen
 JAP2016.xlsx
 Begroting 2016.xls
 Verslag RVB en AV.doc

Cultuur- en Muziekcentrum
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene vergadering van 12 november 2016 heeft het jaaractieplan 2016 en de begroting 2016 
van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goedgekeurd.
De begroting en jaaractieplan zijn specifiek voor de werking die gerealiseerd wordt binnen de vzw 
Cultuurcentrum Kortrijk (Schouwburg Kortrijk + Muziekcentrum Track).

Het jaaractieplan 2016 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad. De vzw heeft 
vier opdrachten die via het meerjarenplan van de stad worden bepaald onder de volgende acties: 
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9.2. We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing en de actie 9.3 We realiseren 
Kortrijk als een muziekstad:

1. Reguliere programmering: organisatie van een eigen cultureel aanbod, afgestemd op kunstenaars 
en gezelschappen erkend door het kunstendecreet, aanvullend op het aanbod van de private 
organisaties, met aandacht voor specifieke doelgroepen: kinderen, jonge gezinnen en mensen in een 
kwetsbare positie.

2. Op zoek naar andere vormen van programmering, verankering en inbedding

3. Realisatie van Kortrijk Muziekstad

4. De positionering in de stad en regio

De begroting sluit af met een verlies van € 7.858,25, wat wordt opgenomen uit de reserves. Het 
totaal van de uitgaven bedraagt € 1.056.215,25 en de inkomsten bedragen € 1.048.357,00.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en de 
begroting 2016 ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Juridische grond
We verwijzen verder naar

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De begroting 2016 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk, die afsluit met een verlies van € 7.858,25, goed 
te keuren. Het verlies wordt opgenomen uit de reserves. De inkomsten bedragen € 1.048.357,00 en 
de uitgaven bedragen € 1.056.215,25.

Punt 2
Het jaaractieplan 2016 van vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 av 12-11-2015 verslag.docx
 definitieve begroting 2016 vzw CK.xlsx
 Jaaractieplan 2016 definitief vzw CK.pdf
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Staf

21:59 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
AGB Buda moet als autonoom gemeentebedrijf voldoen aan de regelgeving in het BBC-besluit 
(Beleids- en Beheerscyclus) die op 1 januari 2014 in werking trad. Voor 2014 heeft AGB Buda van 
Binnenland Vlaanderen nog uitstel gekregen omdat er onduidelijkheden waren omtrent de 
toekomstige structuur van AGB BUDA. In 2015 werd een eerste meerjarenplan ingediend. Voor 2016 
is dit niet anders: de geplande ontbinding van AGB BUDA, de opname van de exploitatietaak in AGB 
SOK en de oprichting van een nieuwe inhoudelijke niet-stedelijke vzw zal in 2015 niet afgerond zijn. 
Daardoor wordt voor 2016 nog een intact meerjarenplan ingediend waarin zowel de inhoudelijke 
werking als de exploitatietaak staan opgenomen.

Er wordt geopteerd om de BBC-normen minimaal te volgen, maar toch niet niveau van de stad te 
volgen om de consolidatie mogelijk te maken. Intern wordt geopteerd om verder te werken met de 
rapportering vanuit de algemene boekhouding, omdat deze gedetailleerder is en meer inzicht 
verschaft in de verschillende afdelingen van AGB Buda (Budafabriek, Budascoop, Budatoren).

Argumentatie
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Uiterlijk 31 december 2015 moet het meerjarenplan en budget volgens BBC gerapporteerd worden 
aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze documenten dienen vergezeld te zijn door het 
goedkeuringsverslag van de Raad van Bestuur. Het meerjarenplan werd voorgelegd aan de raad van 
bestuur van 27 oktober 2015. Het verslag van deze bestuursvergadering zit onder voorbehoud van 
goedkeuring van de raad van bestuur van AGB Buda vervat in deze nota.

Er wordt aan de gemeenteraad, conform artikel 243 van het gemeentedecreet, de statuten van AGB 
Buda en de beheersovereenkomst met de Stad Kortrijk, goedkeuring gevraagd voor het 
meerjarenplan 2016-2020 en budget 2016.

Het meerjarenplan en budget van AGB Buda is gebaseerd op de huidige werking van het AGB, 
waardoor de hele werking ressorteert onder ‘gelijkblijvend beleid’.

Voor de BBC regelgeving voor agb’s moet aan volgende voorwaarde voldaan worden: het resultaat 
op kasbasis mag voor de toekomstige jaren in het meerjarenplan negatief zijn, maar niet voor het 
lopende budgetjaar. Het meerjarenplan 2016-2020 en het budget 2016 zoals het hier voorgesteld 
wordt, voldoen aan die voorwaarde.

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete 

14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop 

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Het meerjarenplan 2016-2020 van AGB Buda goed te keuren.

Bijlagen
 documentenbudgetinstemming2016.pdf
 documentenmeerjarenplaninstemming2016.pdf
 Meerjarenplan2016-2020college .xlsx
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
AGB Buda moet als autonoom gemeentebedrijf voldoen aan de regelgeving in het BBC-besluit 
(Beleids- en Beheerscyclus) die op 1 januari 2014 in werking trad. Voor 2014 heeft AGB Buda van 
Binnenland Vlaanderen nog uitstel gekregen omdat er onduidelijkheden waren omtrent de 
toekomstige structuur van AGB BUDA. In 2015 werd een eerste meerjarenplan ingediend. Voor 2016 
is dit niet anders: de geplande ontbinding van AGB BUDA, de opname van de exploitatietaak in AGB 
SOK en de oprichting van een nieuwe inhoudelijke niet-stedelijke vzw zal in 2015 niet afgerond zijn. 
Daardoor wordt voor 2016 nog een intact meerjarenplan ingediend waarin zowel de inhoudelijke 
werking als de exploitatietaak staan opgenomen.

Er wordt geopteerd om de BBC-normen minimaal te volgen, maar toch niet niveau van de stad te 
volgen om de consolidatie mogelijk te maken. Intern wordt geopteerd om verder te werken met de 
rapportering vanuit de algemene boekhouding, omdat deze gedetailleerder is en meer inzicht 
verschaft in de verschillende afdelingen van AGB Buda (Budafabriek, Budascoop, Budatoren).

Argumentatie
Uiterlijk 31 december 2015 moet het meerjarenplan en budget volgens BBC gerapporteerd worden 
aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze documenten dienen vergezeld te zijn door het 
goedkeuringsverslag van de Raad van Bestuur. Het meerjarenplan werd voorgelegd aan de raad van 
bestuur van 27 oktober 2015. Het verslag van deze bestuursvergadering zit onder voorbehoud van 
goedkeuring van de raad van bestuur van AGB Buda vervat in deze nota.

Er wordt aan de gemeenteraad, conform artikel 243 van het gemeentedecreet, de statuten van AGB 
Buda en de beheersovereenkomst met de Stad Kortrijk, goedkeuring gevraagd voor het 
meerjarenplan 2016-2020 en budget 2016.
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Het meerjarenplan en budget van AGB Buda is gebaseerd op de huidige werking van het AGB, 
waardoor de hele werking ressorteert onder ‘gelijkblijvend beleid’.

Voor de BBC regelgeving voor agb’s moet aan volgende voorwaarde voldaan worden: het resultaat 
op kasbasis mag voor de toekomstige jaren in het meerjarenplan negatief zijn, maar niet voor het 
lopende budgetjaar. Het meerjarenplan 2016-2020 en het budget 2016 zoals het hier voorgesteld 
wordt, voldoen aan die voorwaarde.

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete

14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de 
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De begroting 2016 van AGB Buda goed te keuren.

Bijlagen
 documentenbudgetinstemming2016.pdf
 documentenmeerjarenplaninstemming2016.pdf
 Meerjarenplan2016-2020college .xlsx

Communicatie en Recht
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
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raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
‘Kind zijn mag’, een filmpje en tijdsbeeld over de inhuldiging van het speeldomein ‘De Warande’, is 
geselecteerd voor de beeldcapsule van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Het filmpje over 
de Warande wordt met vier andere filmpjes naar 2115 gestuurd.

Met de campagne ‘De Beeldcapsule: tijdsbeelden redden voor de toekomst’ wil het Vlaams Instituut 
voor Archivering samen met 27 media- en erfgoedorganisaties de unieke verzameling aan 
audiovisueel archiefmateriaal in Vlaanderen onder de aandacht brengen en de noodzaak aankaarten 
om zorg te dragen voor dit waardevolle erfgoed. 
Iedereen kon op www.debeeldcapsule.be deze boodschap ondersteunen door maximum 5 
tijdsbeelden te kiezen uit een selectie van markante filmpjes, om zo een eigen beeldcapsule samen 
te stellen. De vijf meest gekozen beelden zijn in de ‘Beeldcapsule 2115’ gestopt. 

Op 27 oktober 2015 – de 10de werelddag voor het audiovisueel erfgoed –  is bekend gemaakt welke 
5 video’s Vlamingen naar 2115 willen sturen. Op de campagnewebsite ‘De Beeldcapsule’ van het 
Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) kon iedereen 5 tijdsbeelden kiezen uit een selectie van 50 
markante filmpjes en in een eigen beeldcapsule steken. De 5 meest gekozen video’s kregen een plek 
in de ‘Beeldcapsule 2115’. Deze werd onthuld door minister Sven Gatz én op een symbolische manier 
naar de toekomst gestuurd. De gekozen beelden tonen alvast hoe onze wereld veranderd is: 

Halt! Douane! (VRT)
We zien een België met bewaakte douanes uit een vervlogen tijd. Een ‘verboden’ grensweg die enkel 
toegankelijk is voor wie een pater vervoert, koeien die een paspoort nodig hebben....

Wat drinken zij? (MIAT)
In dit reclamefilmpje voor ‘Spéciale Palm’ uit de jaren ’50 zien we gekke, geknutselde poppetjes, die 
allemaal ‘Spéciale Palm’ drinken. Uniek in zijn soort!

De Melkboer (AVS)

http://www.debeeldcapsule.be/
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Veel mensen hebben nog herinneringen aan ‘hun melkboer’, alhoewel die nu zijn ronde niet meer 
doet. In het filmpje van AVS zien we een melkboer die rondrijdt in Gent met een elektrisch wagentje.

Kind zijn mag! (Stadsarchief Kortrijk)
Hoe was het om kind te zijn in de jaren ’60? Niet alleen vroeger, maar ook nu nog brengen kinderen 
hun vakantie door op speelpleinen, al is de manier waarop ondertussen erg veel veranderd!

De Reuzen in Antwerpen (ATV)
De Reuzen zijn ongetwijfeld een publiekslieveling en brengen elke keer tijdens ‘De Zomer van 
Antwerpen’ heel wat volk op de been.

De 5 meest gekozen video’s uit de ‘Beeldcapsule 2115’ en de 45 overige filmpjes kun je nog tot en 
met 31 oktober bekijken op www.debeeldcapsule.be. Na 1 november 2015 blijven alleen de video's 
uit de 'Beeldcapsule 2115' afspeelbaar op de website.

Argumentatie
Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, 
foto's, documenten, enz. samen met partners uit de cultuur, erfgoed- en mediasector. Zij beschikken 
daarvoor over een E-depot. Het VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse 
Regering. 
VIAA biedt de kans om audiovisueel materiaal onder te brengen in hun E-depot. Een infrastructuur 
waarover de stad Kortrijk niet beschikt. Het E-depot van VIAA kan ervoor zorgen dat het audiovisuele 
materiaal van de stad Kortrijk voor altijd, op een correcte manier, bewaard blijft. VIAA staat namelijk 
in voor meer dan enkel opslaan van digitale bestanden. Zij controleren deze ook op authenticiteit en 
leesbaarheid. Een echt E-depot, waar men digitale bestenden bewaard en preserveert. 
De stad Kortrijk beschikt over een intentieverklaring tot samenwerking met VIAA en gaat binnenkort 
een definitieve overeenkomst aan. Als contentpartner heeft de stad Kortrijk deelgenomen aan de 
publiekscampagne van VIAA.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met een verlenging van de overeenkomst tot online gebruik van het filmpje 'Kind zijn 
mag'.

Bijlagen
 overeenkomst viaa_20151127090142.pdf
 Resultaten_publiekscampage_VIAA.pdf
 overeenkomst_online_gebruik_getekend.pdf

http://www.debeeldcapsule.be/
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Philippe De Coene

Welzijn
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Waarom

De stad Kortrijk kent jaarlijks een instroom van een 400-tal meerderjarige nieuwkomers met een 
migratie-achtergrond. Ze komen op verschillende manieren de stad binnen: als vluchteling, in kader 
van gezinshereniging, in kader van tewerkstelling etc. Ongeveer de helft zijn EU onderdanen. In 2014 
was 65% tussen 18 en 34 jaar.

Het Agentschap inburgering en integratie staat in voor het primaire inburgeringstraject.  Ze hebben 
per regio een ‘onthaalbureau inburgering’, voor de regio Kortrijk gelegen in de Wijngaardstraat. 
Het inburgeringstraject is verplicht voor alle niet Europese onderdanen, EU-burgers hebben recht 
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op een traject (op vrijwillige basis). Het inburgeringstraject is vastgelegd door de Vlaamse overheid 
en houdt volgende aspecten in:

-      Een cursus maatschappelijk oriëntatie,  in moedertaal of contacttaal (60 uur)

-      Nederlands taal

 Dit wordt gegeven door een CVO (profiel hoger opgeleide) of Centrum basiseducatie (profiel)

 Afhankelijk van het profiel duurt het traject

-      Loopbaanoriëntatie (begeleiding naar werk, opleiding,...)

Het onthaalbureau zelf staat in voor de begeleiding van dit primaire traject. Toch beperkt deze 
begeleiding zich tot de (administratieve) opvolging van het traject dat weliswaar op maat uitgewerkt 
wordt.

Hoewel het onthaalbureau in Kortrijk een groot bereik heeft (meer dan de helft van de instromers 
tekent een inburgeringscontract) is er ook een deel mensen die het onthaalbureau niet bereikt, en 
dus via eigen contacten en inzichten hun weg zoeken.  

De stad is ‘bevoegd’ voor het secundaire traject of de maatschappelijke integratie. 
Dit wil zeggen dat wij ons richten op de andere flankerende aspecten:

-      Aanreiken van netwerken en sociale contacten

-      Zorgen voor de toegankelijkheid van diensten, organisaties,...

-      Uitwerken van een flankerend taalaanbod

-      ...

Het projectvoorstel vertrekt vanuit de vaststelling dat het eerste onthaal voor nieuwkomers in veel 
gevallen te beperkt is. Zowel bij de stadsdiensten die het eerste contact met nieuwkomers verzorgen 
als bij de trajectbegeleiders van het onthaalbureau is er geen ruimte om mensen te begeleiden naar 
de voorzieningen en diensten die de stad rijk is. De rol van het onthaalbureau is beperkt tot het 
begeleiden van het door de overheid opgelegde inburgeringstraject. Het LOI neemt voor de opvang 
van vluchtelingen wel een extra begeleidende taak op maar deze is ook beperkt in tijd (tot de 
beslissing over hun procedure rond is) en in omvang.

Bovendien is er een ontbrekende schakel tussen onthaalbureau, OCMW en de stad. Het 
onthaalbureau staat in voor het primaire inburgeringstraject, de stad of het OCMW doen het eerste 
onthaal (team burgerzaken of het LOI in het geval van asielzoekers) en speelt een rol in het 
secundaire traject via diversiteitswerking (team welzijn). De brug tussen deze werkingen ontbreekt, 
de toeleiders in diversiteit moeten deze brug vormen.

 

2. Wat
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De toeleiders in diversiteit moeten beschikbaar zijn voor allerhande vragen en hulp in een daarvoor 
ingerichte 1-loket-dienst in het onthaalbureau inburgering, en bij uitbreiding in het stadhuis en/of 
sociaal huis (permanenties). Ze

 informeren nieuwe inwoners over de lokale samenleving

 verwijzen door en gaan mee op stap

 behandelen hulpvragen

 stimuleren tot participatie en het oefenen van het Nederlands

De toeleiders in diversiteit moeten tevens een netwerk vormen met andere eerstelijnswerkers (hetzij 
professioneel hetzij als vrijwilliger) in Kortrijk zoals de brugfiguren Leiaarde (vrijwilligers met focus op 
het culturele en vrijetijd), de buddygezinnen (LOI) en brugfiguren onderwijs. Ze vullen elkaar aan in 
het bereiken van kwetsbare groepen.

3. Profiel van de toeleiders in diversiteit

Door te werken met mensen met een migratie-achtergrond die een profiel hebben van hoger 
opgeleide (maar diploma niet erkend/gehomologeerd in België) zetten we ook in op de 
tewerkstelling van personen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. 
Ook in Kortrijk zijn er immers heel wat nieuwe Kortrijkzanen die een profiel hebben van hoger 
opgeleide maar geen gepaste job vinden onder meer omdat hun diploma niet erkend is. Een 
(tijdelijke) tewerkstelling als toeleider moet hun positie op de arbeidsmarkt versterken. De toeleiders 
in diversiteit moeten een maximale affiniteit met nieuwkomers hebben (bij voorkeur door eigen 
ervaring) en ook op het vlak van taalachtergrond een ‘match’ vormen met recente instroom aan 
nieuwe Kortrijkzanen (op dit moment vnl. mensen uit: Irak, Syrië, Afghanistan, Somalië) en meertalig 
zijn.

4. Link Plan Nieuw Kortrijk

Het project ‘toeleiders in diversiteit' zet in op volgende elementen van het PNK:

 doelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt. Het project draagt bij tot het totaalplan 
armoedebestrijding met focus op de ondersteuning van de lokale diensteneconomie (een 
aanbod dat de private markt aanvult en gericht op concrete dienstverlening voor de 
Kortrijkzaan).

 doelstelling 8: een stad die verenigt en verbindt. Diversiteit is een kracht. De stadcoalitie zet 
in op “inclusie” en wil alle groepen uit de samenleving – ook nieuwe Belgen – betrekken op 
basis van gelijkwaardige rechten en plichten.

Argumentatie
Het project is een samenwerkingsverband tussen 4 partners, elke partner neemt een specifieke rol 
op:

 vzw Effect (vroeger Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk): 

o Werkgeverschap (zie verder hieronder)

o Aanvrager van subsidies (cf. verantwoordingsplicht + administratieve eenvoud)
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 Stad Kortrijk/ team diversiteit: coaching toeleiders op de werkvloer (door Cathérine Dupont), 
voorzien van vorming

 Agentschap Inburgering en Integratie: inbedding toeleiders in onthaalbureau 

o Bieden de toeleiders een werkplaats, kantoorbenodigdheden, telefonie,...

o Zorgen voor infrastructurele aanpassingen in het onthaalbureau (inrichting 1-
loketdienst)

 OCMW/Werk.Punt: 

o Samenwerking met en doorverwijzing vanuit LOI

o Complementaire werking met de buddygezinnen die een essentiële schakel vormen

o Voor het sociale netwerk van de nieuwkomers

o Activering: art. 60 met het juiste profiel doorverwijzen als toeleider.

Om het project ‘toeleiders in diversiteit' kans op slagen te geven is een duurzame inzet van toeleiders 
vereist. Hiervoor werken we bij voorkeur met arbeidsplaatsen binnen de lokale diensteneconomie 
(LDE). De lokale diensteneconomie vormt een uiterst geschikt instrument, omdat medewerkers 
gedurende een periode van maximaal 5 jaar volledig klaargestoomd worden voor de overgang naar 
de reguliere arbeidsmarkt. Dit is een traject met financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid.

Omwille van de voorkeur voor deze inschakelingsmaatregel, en hun uitgebreide ervaring binnen dit 
segment van de sociale economie, werd vzw Effect (vroeger Buurt en Nabijheidsdienst) Kortrijk 
aangesproken als partner voor dit project. Op vandaag zijn er geen vrije LDE plaatsen, uitbreiding van 
inschakelingsprojecten wordt momenteel onderzocht vanuit vzw effect gezien de optie van 
schaalvergroting nu binnen LDE. Dit biedt tewerkstellings- en doorstroomkansen na art.60§7.

Indien de niewe LDE-plaatsen verkregen zijn, ontvangt de vzw Effect per persoon subsidie maar is 
nog opleg vanuit het lokaal bestuur nodig van €17.500 per VTE.

Met de voorziene middelen in budget kunnen we op deze wijze op langere termijn 2 mensen de kans 
geven binnen dit activeringstraject en bieden we anderzijds aan de bevolking een extra 
dienstverlening, zijnde betere integratie en inbedding van nieuwkomers.

Omdat de instroom nieuwkomers op vandaag vrij groot is en omdat de toeleiders direct ook hun 
meerwaarde kunnen bewijzen, willen we al vroeger starten met het project voor er erkenning LDE is.

Het dossier werd ingediend bij het impulsfonds van de provincie en kreeg een goedkeuring voor een 
subsidie van 90.000 euro. De Provinciale middelen geven ons in deze tijd de ruimte om reeds op te 
starten in afwachting van erkenning LDE. 
De nettokost van een personeelslid in LDE (zonder bovenlokale subsidie) is normaal 40.000 euro. Met 
subsidie en erkenning LDE is de nettokost voor de stad nog 17.500 euro per werknemer.  
We stellen volgende financiering voor voor 2016 en 2017: inzet 45.000 euro subsidie provincie + 
35.000 euro cofinciering stad = 80.000 euro voor 2 toeleiders. 
Tegen 2018 moeten we aan de slag kunnen met LDE plaatsen, de inzet van de stad blijft dan 35.000 
euro per jaar voor 2 toeleiders. 
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Met de werkingsmiddelen vanuit Integratie kunnen we al opstarten vanaf 1 december 2015.  We 
voorzien hiervoor 6700 euro.

Aantal personen die we met deze nieuwe inzet willen bereiken:

 60 intakegesprekken per toeleider per jaar

 200 unieke toeleidingen per toeleider (toeleiding, te begrijpen als doorverwijzingen, of 
beantwoorde hulpvragen of fysieke begeleidingen tot aan diensten)

 10 overlegmomenten met partners ifv goede afspraken, afstemming oa LOI, onthaaltehuis, 
CVO’s, basiseducatie, stad, Leiaarde etc

In functie van deze extra opdracht voor VZW Effect wordt er een uitbreiding van hun 
samenwerkingsovereenkomst (amendement) voorgesteld.

Om inschakeling via lokale diensteneconomie – deelopdracht – mogelijk te maken moeten enkele 
voorwaarden voldaan worden (decreet lokale diensteneconomie):

 de dienstverlening als Dienst Algemeen Economisch Belang aanmerken.

 de dienstverlening als lokale dienst aan een organisatie toewijzen. 
Deze laatste stap veronderstelt naast de formele bepalingen (DAEB-Besluit) tevens het 
opmaken van een impactanalyse waarover bij de socio-economische stakeholders een advies 
wordt gevraagd. ZIE BIJLAGE hiervoor.

Juridische grond
Toepasselijk juridische kader:

 Besluit 2012/21/EU van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde 
met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen

 Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 
betreffende de lokale diensteneconomie

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
2015: 0902-00: 6700 euro

 08.02.01, 6159999: 1000 euro beschikbaar

 08.03.01, 6159999: 3200 euro beschikbaar

 08.02.05, 6159999, 2500 euro beschikbaar
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Het project zet in op de verschillende doelstellingen benoemd in de beleidsprioriteiten: bevorderen 
sociale cohesie (08.02.01), bevorderen toegang naar aanbod Nederlands leren (08.03.01), 
bevorderen doorstroom naar tewerkstelling (08.02.05)

2016: (onder voorbehoud goedkeuring begroting 2016)

 Toelagen 6493000, 0904-00, lokale diensteneconomie, stijging van 200.000 euro naar 
235.000 (voorstel opgenomen in budgetopmaak 2016, verschuiving van middelen van 
projecttoelagen van derden 09 04). 

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
‘Toeleiders in diversiteit’, zoals hierna omschreven, te benoemen als een Dienst van Algemeen 
Economisch Belang:
” Inzetten van ‘toeleiders’ – mensen met een migratieachtergrond – die contacten kunnen leggen met 
de doelgroep van nieuw- en oudkomers in de stad; hen kunnen  informeren, sensibiliseren, motiveren 
en toeleiden naar de juiste voorzieningen – maatschappelijke dienstverlening (niet- limitatief: 
(stads)diensten, (zelf)organisaties en andere brug- en sleutelfiguren in de stad, CVO, vrije 
tijdsorganisaties, VDAB, ziekenhuis, OCMW, huurdersbond, praattafels, opleidingen, scholen, …). De 
toeleiders in diversiteit zijn beschikbaar voor allerhande vragen en hulp in een daarvoor ingerichte 1-
loket-dienst in het onthaalbureau inburgering van het Agentschap Integratie en Inburgering van 
waaruit ze drempelverlagend werken door: nieuwe inwoners te informeren over de lokale 
samenleving, hen door te verwijzen,  eventueel fysiek te begeleiden, hulpvragen te beantwoorden, 
participatie te ondersteunen en het oefenen van het Nederlands te stimuleren. De toeleiders 
diversiteit geven vorm aan een ‘secundair inburgeringstraject’ dat volgt op het primaire 
inburgeringstraject (lessen maatschappelijke oriëntatie, lessen Nederlands en loopbaanbegeleiding) 
en er voor zorgt dat mensen ‘hun weg’ vinden, niet verloren lopen, een plek hebben waar ze met al 
hun vragen terecht kunnen met het oog op gelijke kansen en toegang tot diensten, loketten of 
voorzieningen. 
De toeleiders begeleiden vanuit eigen ervaringen de overgang van intrede naar integratie.”

Punt 2
vzw Effect op het Kortrijkse grondgebied te belasten met de dienst van algemeen economisch belang 
‘toeleiders in diversiteit'– zoals in punt 1 beschreven  van 1 december 2015 tot 31 december 2019, 
zonder hierbij uitsluitende of bijzondere rechten toe te kennen.

Punt 3
vzw Effect Kortrijk voor deze openbare dienstverplichting te compenseren ten bedrage van maximum 
€ 17.500 per VTE tewerkgestelde ‘toeleider in diversiteit’ per jaar – voor zover de coaching van de 
toeleiders opgenomen wordt door het lokaal bestuur – zonder dat de totale compensatie van in het 
kader van deze opdracht het bedrag van € 35.000 per jaar kan overschrijden in toepassing van besluit 
2012/21/EU van de EU Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, 
lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van 
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compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van 
algemeen economisch belang belaste ondernemingen. Detailinformatie over parameters voor 
berekening en herziening compensatie, bepalingen over periodieke controle op overcompensatie en 
eventuele terugvorderingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst of haar addenda.

Punt 4
Akkoord te gaan om met de goedkeuring van het impulsdossier provinciale middelen in te zetten 
voor een snellere doorstart van 2 medewerkers binnen vzw Effect, dit vanaf 1 december 2015 en in 
afwachting van erkende LDE-plaatsen.

Punt 5
Akkoord te gaan met de opstart van een project ‘toeleiders in diversiteit', vanaf 1 december 2015, en 
hierbij Cathérine Dupont in te zetten voor de coaching van de toeleiders;

Punt 6
In te stemmen met het addendum – ingesloten als bijlage – bij de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst met vzw Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk (huidige naam : vzw 
Effect) zodat deze overeenkomst aangepast wordt aan bovengenoemde bepalingen en vzw Effect 
aanvullend de opdracht heeft een uitbreiding van het contingent inschakelingstrajecten lokale 
diensteneconomie na te streven. 

Punt 7
De impactanalyse – vereist  om bijkomende inschakelingstrajecten te kunnen realiseren, ingesloten 
als bijlage 2 – voor te leggen aan de socio-economische partners voor advies.

Punt 8

Bijlagen
 SO Stad - BND 2015-2019 - addendum SO - toeleiders - DEFvoor CBS.docx
 Toeleiders - impactanalyse_lokale_diensteneconomie DEFvoor CBS.docx
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OCMW

36 - 2015_GR_00263 - De Energielening van het Vlaams Gewest  -  Participatie in de beleidsgroep van het Energiehuis - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

36 2015_GR_00263 De Energielening van het Vlaams Gewest  -  
Participatie in de beleidsgroep van het 
Energiehuis - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Francis Rodenbach, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00217 - De Energielening van het Vlaams Gewest. - Kandidaatstelling W13 voor 
optreden als energiehuis voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 9 november 2015 werd beslist om W13 voor te dragen om op te treden als 
Energiehuis voor het verstrekken van Energieleningen.

Het Energiehuis richt na aanstelling een beleidsgroep op. Deze beleidsgroep is onder 
andere samengesteld uit één afgevaardigde per deelnemend OCMW, eventueel aangevuld door een 
vertegenwoordiger per deelnemende gemeente.
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Er kan nog een afvaardiging aangeduid worden vanuit de gemeente. Voorstel is om hiervan gebruik 
te maken en een lid voor te dragen.

Argumentatie
Participeren in de beleidsgroep is aangewezen gelet op de engagementen die vanuit de gemeente 
gevraagd worden.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden deelnemen, 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Bert Herrewyn
36 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Bert Herrewyn namens de stad Kortrijk af te vaardigen in de beleidsgroep van het 
Energiehuis.

Aanvullende punten

22:26 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
22:27 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:28 Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting
22:28 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
22:28 Kelly Detavernier, raadslid verlaat de zitting

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Taxicheques 
voor jongeren

IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Taxicheques voor jongeren

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Geachte heer voorzitter,

Beste collega's,

 

De eindejaarsfeesten zijn in het verschiet en de vraag die vele ouders zich stellen,  staat in verband 
met de veiligheid van hun kroost tijdens en vooral na het feesten.
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Er bestaat een  oplossing : De TAXI.

Mijn voorstel :

De stad is bereid om voor onze jongeren een systeem van goedkope taxicheques te voorzien.

Alvast bedankt in naam van onze jeugd.

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van raadslid C. Leleu, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Dank voor uw vraag. Het was me niet duidelijk of uw vraag al dan niet enkel op de 
eindejaarsperiode doelt, maar toeval of niet, mijn diensten hadden uw voorstel reeds onder de loep 
genomen. Ik geef u graag het volgende mee:

Er bestaan systemen van zgn. ‘taxicheques voor jongeren’ in andere steden zoals Oostende, 
Nieuwpoort.

In alle steden bestaan er ook taxicheques voor minder mobiele mensen (Taxi Leiedal heeft dit ook en 
zij werken ook samen met het OCMW).

Op vandaag hebben we reeds een tussenkomst via ‘Kortrijk Studentenstad’ voor het openbaar 
vervoer. Iedere student die in Kortrijk aan een hoger onderwijsinstelling studeert, krijgt bij 
inschrijving een buspas waarmee men zich gratis op het grondgebied Groot-Kortrijk kan verplaatsen. 
De scholen en de Stad Kortrijk financieren dit samen. De Stad Kortrijk betaalt hiervoor maar liefst 
40.000 euro per academiejaar!

De Lijn voert ook speciale campagnes tijdens specifieke periodes. Bijvoorbeeld  tijdens de 
oudejaarsnacht kan men voor 3 euro zorgeloos op stap, van 31 december 18 uur tot ‘s anderendaags 
1 januari om middernacht.

Met andere woorden, de stad en andere publieke en private spelers doen reeds heel wat voor 
jongeren.

Bovendien geef ik hierbij mee dat we (collega Weydts en ikzelf) navraag doen bij De Lijn naar het 
eventueel invoeren van een TOV-biljet in West-Vlaanderen. TOV staat voor de combinatie Taxi - 
Openbaar Vervoer. Met een TOV-biljet neem je een bus naar je bestemming. Een taxi brengt je later 
weer veilig thuis. Wie voor de heenreis een TOV-biljet als vervoerbewijs koopt op de bus is verzekerd 
van een korting op zijn terugrit met een taxi. Dit systeem bestaat voorlopig enkel in Mechelen en in 
Antwerpen. We doen navraag maar niet zonder voorafgaandelijk overleg met de sector.

Van de sector gesproken… Beste Carol, mag ik veronderstellen dat u met betrekking tot uw voorstel 
afgestemd heeft met de lokale sector, de taxi-exploitanten, en wat hun feedback was? Ik heb alvast 
zelf even naar hun interesse laten polsen:



138/156 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Taxi-exploitant Michel Outtier
Staat positief tegenover taxicheque voor jongere. Staat open voor een ev. korting, onder 
voorwaarden (bv. voorleggen studentenpas).

 Taxi-exploitant Taxi Leiedal
Staat positief tegenover taxicheque voor jongeren. Over een eventuele korting moet men 
echter nog eens nadenken…

Kortom, ik ben het idee niet per se ongenegen maar gezien het ombuigingsbeleid van de stad kunnen 
wij hier zelf geen middelen in te steken.

Trouwens, een taxirit hoeft ook voor jongeren niet duur te zijn, zeker niet wanneer ze een rit delen. 
En hoeft het gezegd: er zijn duurzame alternatieven, de fiets om er slechts één te noemen.

Daarnaast herhaal ik graag het advies van Marc Lemaitre op de GR van 14 nov 2014, als antwoord op 
de vraag naar nachtbussen tijdens de eindejaarsperiode (waarop De Lijn niet kon ingaan): “misschien 
is het nog het gezelligst om van de feestnacht echt de langste fuifnacht te maken en te wachten op 
de eerste bus ’s morgens. Er zijn bussen naar alle deel- en buurgemeenten (ook naar Moeskroen) 
vanaf rond 8 uur op nieuwjaardag.”

Ik ben niettemin bereid hierover van gedachten te wisselen tijdens een eerstkomend taxi-overleg, en 
dit met alle partijen. Hierbij nodig ik u alvast uit.

Losstaand van uw vraag wens ik nog even mee te geven dat we ook bekijken of we de Kortrijkse 
Cadeaubon bij de taxi-exploitanten ingang zouden kunnen laten vinden. Dit kadert dan in de 
versterking van ons taxi-apparaat, net zoals we recent het nieuwe taxireglement en het taxilicht 
invoerden dat iedereen stilaan in het straatbeeld ziet opduiken. Meer hierover later.

Ik dank u."

Het raadslid vraagt niet langer de stemming.

22:31 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting
22:33 Kelly Detavernier, raadslid betreedt de zitting
22:33 Axel Weydts, schepen verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Compensatie 
LAR Zuid

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Compensatie LAR Zuid

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Op de Gemeenteraad van oktober 2015 werd beloofd om zoals in december 2014 afgesproken een 
stand van zaken te geven m.b.t. de compensatiegebieden voor de ontwikkeling van LAR zuid en er 
zou ook meer informatie gegeven worden over het Chroomvervuilingsprobleem op de site. Het punt 
zou geagendeerd worden op de  Gemeenteraad van December 2015.



139/156 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Tot onze verbazing stond dat punt niet op de ontwerpagenda die de raadsleden doorgestuurd kregen 
op vrijdag 27/11. Daarom stuurde ik de betrokken schepen, de stadssecretaris en de voorzitter van 
de raad een mail met de vraag om uitleg. Die mail bleef aanvankelijk onbeantwoord waarna een 
telefonisch contact volgde met de schepen.

 

Artikel 3 van de overeenkomst tussen de stad en natuurpunt stelt uitdrukkelijk dat er voor eind 2015 
voor elk van de betrokken gebieden een plan van aanpak is en zal een projectcoördinator aanstellen 
per gebeid. Deze gemeenteraad heeft in zitting van 8/12/2014 die overeenkomst goedgekeurd.  U 
moet samen met mij vaststellen dat de gemaakte belofte niet is nagekomen.

Op vandaag had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen

 

1. Welke informatie heeft de stad op vandaag over de chroomvervuiling op de site? Wat is de 
stad van plan om dit probleem aan te pakken om tot een aanvaardbare oplossing te komen 
voor alle partijen (dus ook de buurt).

2. Welke informatie zal de stad geven aan de buurtbewoners en hoe zullen ze betrokken 
worden in het vinden van een oplossing voor het Chroomprobleem. Kortrijk spreekt hopelijk 
ook als het wat minder gemakkelijk is. 

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Wij beschikken over dezelfde informatie als door OVAM en de bevoegde minister bezorgd werd:

 buurtbewoners ingelicht door ovam, oktober 2014 en eind juni en begin juli 2015

 antwoord vragen Tine Soens  (10/10/14 en Bart Caron 15/10/14)

Daarnaast bestaat een project-mer screeningsnota met info over de aanwezigheid van chroom.

 

OVAM bevoegd voor evalueren, analyse en onderzoeken bodemsaneringsprojecten. 

AWV aansprakelijk voor bermen wegens wegbeheerder waar bewuste berm deel van uitmaakt en zo 
saneringsplichtig.

Welke info is dit:

Naar aanleiding van een bewonersbrief in 2014, waarin er ongerustheid werd geuit over de 
chroomverontreiniging en de mogelijkheid op verspreiding door de eventuele werken aan Lar zuid, 
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heeft ovam in oktober 2014 een bodemsaneringsdeskundige een controle-onderzoek laten uitvoeren 
op het gedeelte LAR noord en de overkant van de E17.

Daarnaast werd in januari 2015 een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
projectontwikkelaar. 

Hierbij werden (ondermeer) boringen uitgevoerd ten zuiden van de E17, maar niet op het te 
ontwikkelen terrein (enkel thv berm). In 1 peilbuis werd een beperkte overschrijding van de 
bodemsaneringsnorm met chroom vastgesteld, in het vaste deel van de aarde worden de normen 
voor chroom niet overschreden. Er werd aan AWV gevraagd rekening te houden met deze resultaten 
in volgende fasen.

Er werd in de peilbuis dichtst bij de brug een concentratie van 75 µg/l Chroom in het grondwater 
aangetroffen. Dit is een lichte overschrijding van de bodemsaneringsnorm (50 µg/l).

Hoe het komt dat aan de zuidkant van de E17 ook (weliswaar lichte) overschrijding van de 
bodemsaneringsnorm voor chroom in het grondwater van 1 peilbuis werd vastgesteld, is op basis van 
de huidige technische gegevens niet helemaal duidelijk. Hiervoor is extra onderzoek nodig. Mogelijk 
is bij de aanleg van de E17 een deel grond er toch terecht gekomen en zat er op deze plaats chroom 
in de bodem die is uitgeloogd, mogelijk was er toch wat verspreiding via het grondwater.
Er zijn alleszins geen indicaties dat aan de zuidkant voor de berm ook met chroom verontreinigde 
grond werd gebruikt zoals ten noorden van de E17.

AWV zal een bodemsaneringsproject uitwerken tegen 01/03/2016. In deze periode zal ook eerst de 
huidige verontreinigingstoestand geactualiseerd worden. Er zal worden nagegaan of de pluim van de 
verontreiniging (contour) zich al dan niet verder verspreid heeft en bijkomende staalnames buiten de 
berm zullen uitgevoerd worden. Er zullen ook analyses gebeuren ter hoogte van het te ontwikkelen 
terrein door de projectontwikkelaar. 

Er zijn verder geen gegevens bij de OVAM, maar ook geen aanwijzingen, over mogelijke 
bodemverontreiniging op het te ontwikkelen terrein.

Ze hebben ook geen gegevens over de historiek van deze locatie (altijd landbouw? nooit 
opgehoogd?).

Wel raden ze aan om, indien er sterke bemalingen zouden uitgevoerd worden naar aanleiding van de 
werken, dit door een bodemsaneringsdeskundige te laten opvolgen zodat de chroomverontreiniging 
aan de overkant van de E17 niet wordt aangetrokken.

 

Bij de uitvoering van de voorliggende project-mer-screeningsnota werden de eerste analyses ter 
voorbereiding van een technisch verslag (cfr. regelgeving voor grondverzet) voor de aan te leggen 
bufferbekkens uitgevoerd. Het grondwater werd daarbij onderzocht. Hieruit blijkt dat in het 
grondwater ter hoogte van het bekken aan de brug van de Triloystraat geen concentraties boven de 
detectielimiet voorkomen voor Chroom (totaal) en Chroom VI. In de diepere stalen die genomen zijn 
onder de basis van het bufferbekken, komen geen chroom totaal of chroom VI voor boven 
streefwaarde. In de hogere bodemlagen is het beeld niet éénduidig, daar is nog bijkomend 
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onderzoek nodig alvorens een definitief standpunt in te nemen over het mogelijke gebruik van 
uitgegraven grond. Indien deze grond vervuild is, moet deze gesaneerd worden.

De bepalingen van het Vlarebo en het Bodemdecreet zullen verder gevolgd en gerespecteerd 
worden. Dit biedt de nodige garanties dat er zorgvuldig te werk zal gegaan worden. 

OVAM volgt samen met Stad Kortrijk en Menen op en zal de bewoners blijven informeren, zoals in 
het verleden gedaan werd."

22:37 Axel Weydts, schepen betreedt de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitblijven van een 
windplan voor stad en streek

IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitblijven van een windplan voor stad en streek

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Geachte leden van het college,

 

Reeds op de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 kwam ik tussen over het problematisch 
karakter van het uitblijven van een door de stad onderschreven visie rond inbedding van groene 
energie.  De vraag kwam er toen naar aanleiding van een ingediende vraag voor inplanting van vijf 
windmolens in Bellegem in de richting van Dottenijs.  Op tafel lag toen een gedragen streekvisie 
binnen Leiedal over de mogelijkheden rond inplanting van windmolens in de regio.  In haar antwoord 
stelde het stadsbestuur deze streekvisie niet te onderschrijven. Ze zou hierbij, als ambitieuze 
klimaatstad, zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden te onderzoeken en een eigen visie te 
ontwikkelen.

Bijna drie jaar na datum is er opnieuw commotie rond een ingediende aanvraag voor vier 
windmolens, ditmaal veel dichter bij het centrum van Bellegem.  Kan men het de initiatiefnemers 
kwalijk nemen dat zij aanvragen doen voor de inplanting van windmolens?  Uiteraard niet, want op 
termijn moeten we ons aandeel groene energie gevoelig optrekken.  Is het ongenoegen bij de 
buurtbewoners begrijpelijk?  Natuurlijk: er bestaat voor hen geen enkele duidelijkheid over waar de 
overheid naar toe wil en wat wel en niet kan.  Mensen kiezen er bewust voor om zich ergens te 
vestigen en te settelen, maar hebben geen enkele duidelijkheid of zij in de toekomst 
energieïnfrastructuur als buur zullen krijgen.

De uitlatingen van de bevoegde Schepen in het Nieuwsblad van 13 november ll. doen bovendien de 
wenkbrauwen fronsen.  De Schepen zegt te opteren voor inplanting langs de E17.  Het uitblijven van 
een structurele oplossing in de vorm van een windplan wijt de Schepen bovendien aan het feit dat 
andere gemeentes dwarsliggen bij de aanvaarding van een streekgedragen visie in de schoot van de 
intercommunale Leiedal.
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Dit laatste staat haaks op wat begin 2013 werd gezegd.  De stad moest toen zelf niets weten van een 
streekgedragen visie en legt nu de schuld bij andere gemeentebesturen.

 

Vandaar mijn volgende vragen:

 Hoe zit het nu met dat stedelijk of streekgedragen windplan en met de visie rond inplanting 
van groene energiebronnen?

 De Schepen spreekt van de omgeving van de E17, maar kan hij eens heel exact aanhalen 
welke zoekzones hij voor ogen heeft?

 In welke mate verschilt de visie van deze die eind 2012 op tafel lag en niet door het 
stadsbestuur werd onderschreven?  Wat is er veranderd waardoor het stadsbestuur zijn 
mening heeft bijgesteld?

 Als de Schepen zegt dat er andere gemeentes in gebreke blijven: kan hij dan eens zeggen 
over welke gemeentes het gaat en waarom ze dwars liggen?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

2/12/2015

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid R. Deseyn, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

1. Hoe zit het nu met dat stedelijk of streekgedragen windplan en met visie rond inplanting van 
groene energiebronnen?

In 2003 werd door Leiedal een eerste streekvisie rond windturbines opgemaakt. Hierin werden 3 
locaties langs de E17 weerhouden nl. LAR, Evolis en Industriezone Waregem. 

Echter, eind 2009 wijzigt het Vlaamse beleid. Tot dan konden windturbines enkel op 
bedrijventerreinen en in havengebieden, sinds 2009 ook in agrarische gebieden (zgn. “clichering”) 
mits een aantal randvoorwaarden. Daarop ontstond een “windrush” vanuit de 
windprojectontwikkelaars, eerst op locaties waar het zeer duidelijk is dat windturbines kunnen, en 
nu steeds meer op locaties waar dit minder duidelijk is. E403 Bellegem/Rollegem is zo’n locatie waar 
het minder duidelijk is en waar navenant discussie over ontstaat.
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In 2009 werd daarom de streekvisie geactualiseerd waarbij opnieuw de locaties langsheen de E17 
werden voorgesteld, aangevuld met de mogelijkheid tot realiseren van 1 of 2 grotere 
windturbineparken. 

Deze visie werd onderschreven door de Raad van Bestuur van Leiedal en door de conferentie van 
Burgemeesters.

Binnen het arrondissement werden reeds een aantal projecten (Zwevegem - Bekaert, Menen - 
Grensland) vergund, die afwijken van de streekvisie waardoor de vraag gerezen is of er nog wel 
sprake was van een streekgedragen visie.

Voorjaar 2013 werd, naar aanleiding van een aantal concrete vragen rond de inplanting van 
grootschalige windturbines op het grondgebied van de stad, een verkennend onderzoek door onze 
administratie opgestart rond de methodiek om tot een geactualiseerde visie/windplan te komen.

Op basis van dit verkennend onderzoek konden een aantal zoekzones geselecteerd werden. De 
zoekzones die op deze manier gedetecteerd konden worden bevinden zich allen op of nabij de 
gemeentegrenzen. De impact van windturbines is echter voorbij de stadgrenzen voelbaar. Hieruit 
bleek bijgevolg de noodzaak tot het ontwikkelen van een nieuw regionaal verhaal waarbij, in 
tegenstelling tot de voorgaande streekvisie, ook rekening gehouden zou worden met het 
maatschappelijk draagvlak. Naar analogie van het beleidskader in Oost-Vlaanderen. (CBS 24 juni 
2013)

Op 18 juli 2013 werd door het CBS formeel de vraag gesteld aan Leiedal om het gesprek met de 
gemeentes en de betrokken partners (provincie en gewest) aan te gaan en over te gaan tot de 
opmaak van een regionaal plan. Uiteindelijk werd op de conferentie van Burgemeesters van 
december 2013 geen bereidheid in de regio gevonden om te werken aan dergelijk nieuw windplan. 
Zich binden aan een ruimtelijk/landschappelijk kader is geen goed idee vindt de ene, want in het 
verleden hinderde dat een afweging met vb. economische factoren:

Uittreksel verslag:

“Een regionale visie maken is niet meer nodig omdat de regio niet bevoegd is en juridisch niet kan 
verankeren. Er moet snel een bovenlokaal regelgevend kader komen. Het zou eerder de taak moeten 
zijn van Leiedal om evoluties te volgen. De vraag is ook of waterlopen niet beter als drager moeten 
worden genomen, bv de Schelde. Ook afstemming met Wallonië is nodig. Alle bedrijvenzones 
moeten in aanmerking komen omdat energie kostprijsbepalend is.

Proactief opvolgen en afstemmen blijft nog altijd opportuun, onafhankelijk van de juridische 
verankering. Een aantal burgemeesters pleiten alsnog voor het maken van een streekvisie.”

Ondertussen moeten we ook vaststellen dat steeds meer de weg van de juridische 
(beroeps)procedure gekozen wordt bij een vergunningsaanvraag. De facto komt de beslissing zo bij 
de Vlaamse Overheid te liggen, die vooral met juridisch verankerde beleidsdocumenten rekening 
houdt, zoals de omzendbrief, een PRUP of een GRUP (provinciaal of gewestelijk RUP). Andere en 
maatschappelijk gedragen provinciale, regionale en lokale visies op een gewenste inplanting van 
windturbines blijken in de praktijk nauwelijks een rol van betekenis te spelen.
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Kortom, de kern van het huidig probleem situeert zich niet bij het ontbreken van een lokaal of 
regionaal windplan, wel bij de beperkte mogelijkheden van het lokale bestuur deze visie (al dan niet 
in samenspraak met andere gemeenten of andere beleidsniveaus) afdwingbaar te maken. 

Dat deze afdwingbaarheid zelfs op provinciaal niveau geen evidentie is, blijkt ook uit het afkeuren 
door de bevoegde minister (Schauvliege) van het Oost-Vlaamse RUP voor windturbines langs de E40 
ondanks een jarenlange voorbereiding (april/mei 2015).

Dit zorgt ervoor dat de beoordeling van aanvragen voor windmolens geen evidente zaak is. De 
impasse is bijna compleet durf ik zeggen.

Voor wat de stad betreft wordt bijgevolg nog steeds teruggevallen op het beoordelen van aanvraag 
per aanvraag waarbij enkele ruimtelijke principes relevant geacht worden, nl. landschappelijke 
beleving & inpassing in het landschap, opstellingen in lijnverband of groepsopstellingen nabij 
bestaande structuren en geen solitaire windturbines omwille van de te grote landschappelijke 
impact. 

 

2. De Schepen spreekt van de omgeving van de E17, maar kan hij eens heel exact aanhalen welke 
zoekzones hij voor ogen heeft?

Langs de E17:

Omgeving  Kapel ter Bede en LAR.

Verder te onderzoeken, wegens wijzigende omgevingsfactoren.

Ook:

Pilootproject WVL m.b.t. kleine en middelgrote windmolens: leidraad voor inplanting in opmaak. 
Resultaten voorjaar 2016.

Bedrijventerreinen, te onderzoeken i.s.m. Leiedal

Opnieuw, deze biedt geen enkele afdwingbaarheid.

We wensen onze inwoners niet voor te spiegelen dat via dergelijke visie locaties kunnen worden 
bepaald waar windturbines zullen komen (en waar niet). "

22:42 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
22:43 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet in op 
warmterecuperatie, warmtenetten en collectieve verwarming?

IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet in op warmterecuperatie, warmtenetten en collectieve verwarming?

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
Parijs ligt hier niet zo ver vandaan en op dit ogenblik wordt daar keihard gewerkt aan oplossingen 
voor een probleem dat ons allemaal bekend is, nl. de klimaatopwarming. Ook in het Plan nieuw 
Kortrijk is klimaat een belangrijke ambitie, iets wat we met Groen toejuichen. Een van de grote 
uitdagingen waarvoor we staan is de ‘energiewende’.

Toen Jos Delbeke, de hoge EU klimaatambtenaar vorige week te gast was aan de KULAK om over 
Parijs te spreken haalde hij het transitiegebied ‘energie’ aan als misschien wel het belangrijkste.

En nu hoor ik u denken, wat kan Kortrijk daaraan doen? Veel natuurlijk. Via de 2 sporen: 
produceer/faciliteer de productie van zo veel mogelijk groene energie en spoor 2: isoleer beter en 
beperk het verbruik.

Een van de manieren in dat eerste spoor ’groene energieproductie’ is het recupereren van 
restwarmte. We kennen in de regio enkele mooie voorbeelden, zo verwarmen we in Kuurne en 
Harelbeke binnenkort huizen met de restwarmte van de verbrandingsinstallatie van IMOG.

Naast deze intercommunales zijn er ook heel wat bedrijven (op industriezones of verspreid over de 
stad) die heel wat restwarmte in de aanbieding hebben. Warmte waar economisch rendabele 
bestemmingen in de buurt voor gevonden kunnen worden. Alleen vinden potentieel aanbod en 
potentiële koper elkaar (nog) niet.

Daarnaast is het collectief maken van verwarming in wooneenheden van meer dan 10(?) 
wooneenheden de toekomst en in Kortrijk met voorbeeldwijk De Venning zelfs de toekomstig 
nieuwe norm, hopen we. Dat is zuinig, milieuvriendelijk, brandveiliger en efficiënter. Op vandaag 
worden dat soort inspanningen vrijwillig gedaan, is het geen tijd om werk te maken van een 
dwingend stedenbouwkundig kader?

Warmterecuperatie en warmte als (energie)bron zijn relatief eenvoudige manieren om stappen 
vooruit te zetten met onze klimaatambities. Daarnaast is het economisch rendabel en hebben we in 
onze stad een grote speler met kennis ter zake. Allemaal elementen die onze fractie overtuigen om 
hier als stad nog meer op in te zetten.

Deze ambities vragen inzet en kennisopbouw. Dit soort oefeningen zal niet vanzelf gebeuren en 
vraagt dat de stad dit actief opneemt. Daarom deze vragen en voorstellen:

 

1. Wil de stad Kortrijk stappen zetten om een restwarmtescan te doen bij de Kortrijkse 
bedrijven als opstap naar een efficiënt en rendabel inzetten van die restwarmte voor andere 
afnemers (andere bedrijven, gezinnen, scholen,…). Het spreekt voor zich dat we daar kunnen 
kiezen voor een aantal ‘quick win projecten’.

2. Wil de stad Kortrijk bedrijven die aanzienlijke volumes ‘warmteoverschotten’ hebben 
begeleiden in het zoeken naar economisch verantwoorde bestemmingen om zo een grote 
klimaatwin te realiseren voor de stad?

3. Wil de stad onderzoeken of er voor bouwvolumes hoger dan 10 wooneenheden een 
stedenbouwkundige verordening kan komen die voorziet in collectieve stookplekken. Als er 
dan later een warmtenet in de buurt komt is een aankoppeling erg eenvoudig. Bij projecten 
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met meer dan 10 wooneenheden in de buurt van een warmtenet zou de aankoppeling 
verplicht kunnen worden.

4. Binnen onze regio zijn er verschillende actoren actief rond warmtenetten elk met hun eigen 
beperkte kennis en inzet (Leiedal, IMOG, Psilon, Eandis). Kan de stad Kortrijk niet vragen dat 
deze actoren in onderling overleg bepalen wie voor de intercommunales in onze regio de 
trekker en kennisopbouwer  (de regisseur) inzake warmtenetten en warmterecuperatie 
moet worden. Op die manier realiseren we een stevige efficiëntiewinst.

5. De stad formuleerde eerder de ambitie om Kortrijk Weide aan te koppelen op het 
Warmtenet van IMOG Harelbeke. Om dit economisch interessant te maken voor de stad zou 
het goed zijn dat zoveel mogelijk ontwikkelingen langs de Leiboorden de zelfde koppeling 
maken. Daarnaast is een warmtenet dat vele vertakkingen kent veel interessanter dan een 
lange leiding met slechts enkele gebruikers op het einde van de lijn. Welke stappen zal de 
stad zetten om de ontwikkelaars rond de vernieuwde Leieboorden te overtuigen of 
verplichten hierin mee te stappen.

6. Hoe ver staat het met het dossier van de aankoppeling van Kortrijk Weide zelf op het 
warmtenet IMOG? En specifiek voor het zwembad en het schoolgebouw dat nu gezet wordt?

Antwoord
De raad hoort :

- de interpellatie van Mattias Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen W. Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt :

"Dank u .

Mijnheer Vandemaele u weet dat we in het nastreven van onze klimaatdoelstellingen de ambitie 
voor het aanleggen van warmtenetten, het gebruik van restwarmte en het stimuleren van collectieve 
verwarming, genegen zijn.

Hierbij voor alle duidelijkheid : het is een complex verhaal, er zijn verschillende componenten. 
Enerzijds heb je de plaats waar de energie, waar de warmte verwerkt wordt, anderzijds heb je de 
plaats waar er vraag is naar energie en afhankelijk of dat nu dicht of ver is zou je kunnen spreken van 
een plaatselijk warmtenet dan wel een ruimer warmtenet. Het is net de afstemming van enerzijds de 
warmteproducenten met de afnemers of anders gezegd het energieoverschot afstemmen op waar 
we de energie nodig hebben die ook het soort type oplossing bepaalt. In een ideale wereld, waar we 
allemaal naar streven, zou u zelfs een pleidooi kunnen houden voor energie, efficiënte ruimtelijke 
ordening. Maar wat doen we als stad om onze klimaatdoelstellingen warmtekracht bij te zetten? Ik 
geef stuk voor stuk onze actiepunten die tegelijkertijd ook een antwoord zullen geven op uw 
verschillende vragen. In opdracht van de stad heeft Eandis een warmtevraagkaart ontwikkeld voor 
gans het grondgebied van Kortrijk. Dus de restwarmtescan waar u naar vraagt is eigenlijk al 
uitgevoerd. En deze warmtekaart toont aan waar aardgas verbruikt wordt maar waar er dus ook veel 
warmtevraag is. De resultaten van die warmtekaart zijn recent aan onze diensten overgemaakt en 
het is nu aan ons om hieruit ook technische conclusies te trekken maar zeer belangrijk is , Matti , dat 
deze restwarmtescan die u nu vraagt eigenlijk al uitgevoerd is. Het is natuurlijk belangrijk eenmaal 
we die conclusies getrokken hebben ook de vraag te stellen of we hierin een verder begeleidende rol 
moeten of kunnen spelen om vraag en aanbod zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. We 
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kunnen dat eventueel zelf doen, er zijn ook nog andere spelers die dat nog kunnen doen. U hebt zelf 
verwezen naar Leiedal en ik kan u zeggen dat Leiedal die rol al zal opnemen in verband met dat soort 
afstemmen van vraag en aanbod van warmte op de bedrijvenzone Kortrijk-Noord.

Een tweede actiepunt is, zoals u weet, het maken van een thermografische warmtekaart van alle 
Kortrijkse daken, tenminste als het weer het toelaat. Het moet koud en klaar genoeg zijn , dan kan 
letterlijk de vlieger opgaan. Dat is vorige winter in Kortrijk niet gelukt. We hopen dat het nu in de 
komende maanden wel zal lukken. Het is net de bedoeling dat die thermografische warmtekaart 
sensibiliserend gebruikt wordt om de mensen ertoe aan te zetten in het kader van de 
renovatiestrategie, maar ook in het kader van de klimaatdoelstellingen om hun dak nog beter of te 
beginnen isoleren.

Een derde punt is - zoals u zelf aangaf en het kaartje hebben we u zelf aangereikt - de enorme 
ontwikkelingsdynamiek aan de Leieboorden maar ook in de brede omgeving. Hier is met Eandis in 
samenwerking met het studiebureau DVG&L al een studie uitgevoerd en de resultaten daarvan 
worden deze week donderdag voorgesteld op de tweede warmtenetwerknamiddag waar alle 
steekholders van al die ontwikkelingen op uitgenodigd zijn. Wie zijn dat ? Dat zijn de bouwheren, dat 
zijn de architecten, dat zijn warmteproducenten, dat is Leiedal, dat is Imog, dat is ook al in 
samenwerking met Van Marcke. Dus u hoeft het warm water hier niet uit te vinden. We zijn al een 
stukje eindwees met deze problematiek. Donderdag worden verschillende duurzame 
energiescenario’s voorgesteld en eigenlijk met de bedoeling een keuze daaruit te maken, toegepast 
op het soort ontwikkelingen die zich aan het voltrekken zijn in Kortrijk.

Een vierde actiepunt is de ambitie die we hebben op campus Kortrijk-Weide waar zowel een lokaal 
netwerk wordt aangelegd op basis van warmtekrachtkoppeling maar tevens nu al geantcicipeerd 
wordt op een mogelijk toekomstig groter warmtenetwerk indien bvb zoals u suggereert de 
restwarmte van Imog zou kunnen gebruikt worden en via een buizensysteem zou kunnen 
doorgetrokken worden naar Kortrijk. Weet dat dit wel een dure investering vergt maar we staan er in 
ieder geval voor open meer zelfs, we anticiperen al op een mogelijk groter netwerk juist door de 
wijze waarop we het openbaar domein zullen aanleggen en rekening houden dat dit vroeg of laat 
misschien nog eens zou kunnen opengebroken worden.

Een vijfde concrete realisatie staat er al. Dat is de CO2 neutrale wijk van de Venning met een eigen 
warmtenet.

Dan een zesde punt, u maakt ook allusie op de stedenbouwkundige verordening, wel ook daar zijn 
we aan het onderzoeken op welke manier dat we in de verordening collectieve stookplekken al 
kunnen opleggen en zo mogelijk ook latere aansluitingen kunnen voorzien op een ruimer warmtenet. 
Dus ik kom wat dat betreft binnenkort ook met een voorstel. We hebben niet gewacht op uw vraag 
om te warmtenetwerken, meer zelfs ik zou dit eerder een perfecte illustratie noemen van deze 
blauwe, gele en rode jongens hier aan de tafel hoe we eigenlijk een groene jongen te snel af kunnen 
zijn."

22:47 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bedrijvig 
Bissegem
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IR 5 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bedrijvig Bissegem

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Bedrijvig Bissegem

 

Op 30 november keken we er niet naast; Kortrijk wint de Belgium Retail Awards in de categorie 
klantvriendelijkste winkelcentrum. Klantvriendelijkheid, gastvrijheid en service aan de klant staan in 
Kortrijk hoog op de agenda. Mooi om dit als stad in ontvangst te nemen. Proficiat! Het bewijst dat de 
ondernemers zich uit de naad werken en dat ze daarbij ondersteund worden door allerlei activiteiten 
vanuit de stad, BID, K in Kortrijk … en dat is fantastisch. Kortrijk Zaait en Topzaak, initiatieven die de 
moeite waard zijn.

Vandaag staan we in Bissegem in 1 van de deelgemeentes van de stad. De deelgemeente, die qua 
retail wellicht het meest onder druk staat van allemaal.

Er zijn een aantal historische factoren, die het in Bissegem echt moeilijk maken. Groei , ontwikkeling 
van een gemeente en mobiliteitsrevoluties leiden een eigen leven.

CD&V vindt het wel de opdracht van het bestuur om ook in de deelgemeenten en in het bijzonder in 
Bissegem aandacht te hebben voor de ondernemers. De bakker en de beenhouwer hebben het 
bijzonder moeilijk om zonder steun van het bestuur te overleven in een gemeente van 6000 
inwoners, die de runshopper bedient. Nochtans spreekt service dicht bij huis ook hier in het 
voordeel. Het moet kunnen!

En omdat we ervan overtuigd zijn dat het moet kunnen een aantal vragen;

1. U spreekt al een tijdje over uw plan met kerngebieden. Wat houdt dit voor Bissegem 
concreet in?

2. Op welke manier betrekt u ‘ondernemend’ en ‘wonend’ Bissegem bij uw plan?

3. Welke mobiliteitsingrepen plannen jullie nog in Bissegem om het kerngevoel te vergroten en 
het runshoppen gemakkelijker te maken?

4. Welke maatregelen zal het bestuur nemen om vraag en aanbod in deelgemeenten samen te 
brengen?

5. Hoe en op welke termijn zal de leegstand in Bissegem aangepakt worden?

Antwoord
Bij aanvang van de zitting werd besloten om deze interpellatie te behandelen na punt 2.

De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid H. Vanhoenacker, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:
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"Beste Hannelore, dank voor uw vraag.

Zoals ik reeds heb aangekondigd, werken mijn diensten momenteel aan een beleidsplan 
retail/horeca – zeg maar kernplan – voor Kortrijk. Dit plan bevat uiteraard kernversterking als rode 
draad. In functie hiervan raadplegen we op dit eigenste moment verschillende spelers en bij de 
opmaak van het plan wordt er uiteraard rekening gehouden met diverse actuele studies en advies – 
bijvoorbeeld de nota “Visie 2020 – Toekomst voor de handel”, u uiteraard niet onbekend.

Binnen dit plan zullen de principes van kernbepaling, functiewijzigingen, aanpak leegstand, premies 
en dies meer opgenomen worden om vervolgens - na voorlegging en goedkeuring door de 
gemeenteraad – de uitvoering ervan te realiseren.

Qua timing en planning mikken we op einde juni om het kernplan op ambtelijk niveau klaar te 
hebben en terug te koppelen naar het CBS. Ten laatste in het najaar van 2016 willen wij het plan aan 
de gemeenteraad voorleggen om vervolgens – in versneld tempo – het plan uit te rollen.

Zoals ik reeds zegde is kernversterking en kerngebiedafbakening hierin zeer belangrijk. Ook voor de 
deelgemeenten. Momenteel vangen wij uit onze overleggen gemengde signalen op. Een 
eensluidende consensus over het al dan niet invoeren van kerngebieden in de deelgemeenten, ook 
hier in Bissegem – is er op dit moment niet. Overleg hierover loopt. Concreet voor Bissegem wordt 
dit overleg gestuurd via gebiedswerking. Over dit en andere dossiers hebben we reeds driemaal 
samengezeten.

Unizo Bissegem heeft in het verleden al stelling genomen inzake kernbepaling. Hun advies luidde 
negatief, echter zonder alternatief noch duiding, een gemiste kans.

Kortom, mijn diensten werken hard aan een kernplan waarmee we volgend jaar uitpakken. Dit neemt 
uiteraard niet weg dat we in de tussentijd en reeds vroeger succesvolle acties ondernomen hebben 
en nog steeds ondernemen die ook voor Bissegem van tel zijn, zoals:

1. Bestendiging van het periodieke “Bissegem-overleg” (min. 2 x per jaar)

2. het masterplan Bissegem dat verder wordt geconcretiseerd, onder meer: 

1. een nieuw en modern jeugdheem aan de Rietputparking (twee jeugdverenigingen 
vinden er hun stek)

2. herinrichting van het kruispunt De Kreun (eerstkomende weken operationeel)

3. momenteel verkennen onze diensten een duurzame oplossing voor de lokale 
muziekverenigingen (die momenteel in het oud gemeentehuis resideren)

4. Naar aanleiding van signalen die we kregen van bewoners uit de Driekerkenstraat 
werden enkele mobiliteitsacties in de straat ondernomen (mijn collega Axel kan dit 
nader toelichten)

5. de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is gestart met de afbraak van de 
sociale woonwijk De Knok.  Op termijn verschijnt hier een modernere versie.
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6. Bissegem krijgt met stadsgroen Ghellinck zijn groene long.  Onze diensten zijn, samen 
met Natuurpunt, een participatietraject aan het voorbereiden waar onze 
gemeenschap zijn zeg kan over doen.

7. De stad Kortrijk zal de parking van het Vlaswaagplein op een laagdrempelige en 
kwalitatieve manier opfrissen.

8. Er worden door de politie extra controles uitgevoerd op tonnagebeperking.

9. We voerden Shop&Go in in Bissegem.

10. Kortrijk Spreekt op Toer: op zaterdag 9 mei bezochten we een groot deel van 
Bissegem (Tientjeswijk = alles wat boven de spoorweg ligt). Uit de resultaten bleek 
dat 3 op 4 Bissegemnaars zich een trotse Kortrijk noemt en dat maar liefst 97% van 
de Bissegemnaars graag in hun buurt woont.

11. Ten slotte voorzien we ook nog altijd een jaarlijkse toelage om eindejaarssfeer in de 
gemeente te ondersteunen (1.250 euro aan Unizo).

Wat mobiliteit betreft geef ik nog het volgende mee:

1. De studie van Vectris van de N8 voorziet de aanleg van een verkeersplateau tussen het oud 
gemeentehuis en Bissegemplaats. Hier zijn momenteel nog geen middelen voor voorzien bij 
AWV.

2. Deze legislatuur zijn er middelen voorzien voor de afbraak van het oud gemeentehuis 
(vandaar de zo-even vermelde relocatie van de muziekverenigingen). Deze week werden er 
ook nog enkele scenario’s besproken op ambtelijk niveau m.b.t. de invulling van de 
verschillende functies (kerk, oud gemeentehuis, parochiecentrum). Deze scenario’s moeten 
echter nog verder worden besproken (politiek).

Kortom Hannelore, u merkt uit voorgaande en uit de geest van mijn antwoord dat Bissegem mij na 
aan het hart ligt (net zoals elke andere deelgemeente trouwens) en ik meen uiteraard ook voor mijn 
collega’s te mogen spreken.

Ik dank u."

 

22:53 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
22:54 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
22:55 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanbevelingen 
na 27/11/2015

IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanbevelingen na 27/11/2015

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van PZ Vlas volgens ons meer dan ok is. Het 
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werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze 
fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat 
optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door 
het comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het centrum voor gelijkheid van kansen en 
racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen waar de knelpunten liggen

Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze Gemeenteraad 
voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen:

 zelfevaluatie en zelfkritiek kunnen geen kwaad.

Toen de foto’s op de sociale media circuleerden reageerde de korpschef erg snel met de mededeling 
dat er geen enkel probleem was en dat alles volgens het boekje was verlopen. Nog voor één van de 
betrokken kinderen was gehoord, nog voor het eerste contact met de ouders en nog voor er met één 
van de omstaanders een gesprek was geweest over het incident, was er bij de korpschef al een 
evaluatie geweest: geen vuiltje aan de lucht.

Aanbeveling 1: Zeker na interventies met jonge kinderen is een interne evaluatie absoluut 
noodzakelijk. Vragen als ‘was onze reactie de juiste?  Wat is het effect van onze actie op de 
betrokkenen en hun omgeving?,…’ zullen er voor zorgen dat de kwaliteit van volgende interventies 
verhoogt. De procedures binnen de bijzonder jeugdzorg kunnen inspireren.

 Niemand werkt in het luchtledige.

De snelle reactie van korpschef en Burgemeester hield geen enkele rekening met de werkelijkheid 
waarin ze heeft plaatsgevonden.  Het is voor iedereen duidelijk dat er wel degelijk een impact is op 
de kinderen zelf die langer door zal werken dan de periode van de interventie. Ook dat zou een 
element moeten zijn in de evaluatie.

Niet alleen op de kinderen maar ook op de groepen ‘kinderen’, ‘nieuwe Kortrijkzanen’, ‘ouders’,… 
heeft een dergelijk optreden een impact. Zeker als dergelijke hardhandige procedures het etiket 
‘normaal‘ krijgen zonder enige vorm van gecommuniceerde evaluatie.

Aanbeveling 2: Bij het inschatten van dergelijke situaties en de nazorg ervan, moet de impact op 
betrokkenen en de samenleving mee in beeld komen. De nazorg zowel op vlak van de kinderen, hun 
ouders als de rest van de stad moet beter.

 Niemand is perfect, sorry zeggen is moeilijk maar kan wonden helen.

Er zijn elk jaar vele duizenden interventies door onze politiemensen die vaak onder grote druk staan. 
Net zoals wij, net als elke mens af en toe een fout maakt, kan het ook voorvallen dat er een 
inschattingsfout wordt gemaakt door de agenten en hun korpschef. En fouten maken is niet erg, ze 
niet willen toegeven en koppig vasthouden aan het eigen gelijk is dat wel.

Aanbeveling 3: we vragen dat de korpschef en de Burgemeester zich verontschuldigen bij de 
kinderen en de ouders voor het onhandige optreden van de agenten en het gebrek aan 
communicatie met de betrokkenen. Daarnaast vragen we dat de korpschef en de burgemeester in de 
toekomst de nodige terughoudendheid aan de dag leggen bij communicatie in de media, zodat er 
niet meteen een dispuut ontstaat over wie gelijk heeft of niet. Een open houding die toont dat men 
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bereid is om te leren uit deze gebeurtenissen kan voor de betrokkenen en de inwoners van onze stad 
helend werken en het wederzijds vertrouwen herstellen en versterken.

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Er is de voorbije week hard gewerkt -zowel voor maar nog meer achter de schermen- om tot een 
goede oplossing te komen.

Na het incident van vrijdag 27 november jl. heeft het stadsbestuur begin vorige week contact 
genomen met de Kinderrechtencommissaris met het oog op een gesprek tot bemiddeling en herstel.

Dat gesprek heeft zaterdag jl. plaatsgevonden tussen de korpschef, de ouders en de jongeren, onder 
de leiding van de Kinderrechtencommissaris.

Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding was 
eveneens aanwezig.

Op het einde van het gesprek zijn de schepen van Integratie en ikzelf komen aansluiten. De 1e 
schepen was verontschuldigd.

Het was een goed gesprek en in een constructieve sfeer.

In een eerste deel kwamen de feiten aan bod en de reactie van de korpschef.

De jongens maakten aan de korpschef duidelijk dat ze de interventie als zeer negatief ervaren 
hebben. Ze zijn overtuigd dat hun huidskleur een rol speelde. De ouders vroegen meer aandacht voor 
de communicatie tussen politie en de ouders.

De korpschef maakte aan de jongens en hun ouders duidelijk dat hij geen enkele vorm van racisme in 
zijn korps tolereert. Hij toonde begrip, dat het bedreigend kan overkomen als je niets misdoet. Hij 
benadrukte tenslotte de absolute onschuld van de jongens en hun gezinnen.

In een tweede deel werden er ook aanbevelingen gedaan.

Het Kinderrechtencommissariaat beveelt de politie van Kortrijk aan om na te gaan hoe ze onnodig 
geweld tegenover minderjarigen kan vermijden. Zeker als minderjarigen zelf geen enkele vorm van 
gewelddadig gedrag vertonen, kan geweld vanuit de politie onmogelijk de eerste reactie zijn.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt de politie ook om in alle interventies waar minderjarigen bij 
betrokken zijn, zorgvuldig met de ouders te communiceren. Algemeen adviseert het 
Kinderrechtencommissariaat om in de opleiding van politieagenten veel meer aandacht te besteden 
aan de omgang met minderjarigen.

De korpschef verklaarde met deze aanbevelingen rekening te willen houden.
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Het stadsbestuur sluit zich graag bij aan bij de conclusies en aanbevelingen zoals geformuleerd door 
de Kinderrechtencommissaris, aanbevelingen die trouwens overeenkomen met hetgeen Matti 
Vandemaele voorstelt.

Tot slot wil ik de Kinderrechtencommissaris bedanken voor het leiden van het gesprek en het 
formuleren van de aanbevelingen."

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Snelste Adequate 
Hulp.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Snelste Adequate Hulp.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Filiep Santy

Toelichting:
Raadslid Filip Santy signaleert een recent incident mbt Snelste Adequate Hulp waarbij de ambulance 
uit Kortrijk en de MUG uit Moeskroen kwam. Deze laatste vond de plek niet. De ambulance is dan 
vertrokken zonder MUG maar heeft deze laatste ontmoet op Aalbekeplaats. Bleek dat de MUG-arts 
Nederlands-onkundig was. Het raadslid vraagt om op een of andere manier een oplossing te vinden 
die verder gaat dan werken met een keuzemenu voor de gewenste taal.

De burgemeester antwoordt dat er een voorstel van oplossing van de minister is. De burgemeester 
heeft voorgesteld de oplossing ook in Kortrijk te testen. Hopelijk is dit ook het geval.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Lieven Lybeer: Verhoging 
maaltijdcheques.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Lieven Lybeer: Verhoging maaltijdcheques.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Lieven Lybeer

Toelichting:
Raadslid Lybeer deelt mee dat hij verneemt dat de sint is gekomen voor het personeel en dat in feite 
op hun vraag van vorige maand, van hemzelf en Steve die spijtig genoeg vandaag niet aanwezig is, 
het stadsbestuur daar is op ingegaan en inderdaad de maaltijdcheques vanaf 1 december van dit jaar 
met 1,1 euro zal verhogen, weliswaar met Vlaamse middelen, maar in elk geval wenst hij het college 
bij deze te bedanken namens het personeel voor de verhoging en hij hoopt dat dat een eerste stap is 
om te komen tot inderdaad die 8 euro per persoon.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Wembley, 
parking Buda, fietsstraat Buda en wegslepen Cambio-auto.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Wembley, parking Buda, fietsstraat Buda en wegslepen Cambio-auto.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
Raadslid Matti Vandemaele heeft volgende vragen :

1. kan er thv de park&bike-parking aan de Wembley een schuilhuisje geplaatst worden aan de 
bushalte?

2. thv de bouwwerf aan de parking Buda stelt hij een heel onveilige situatie vast voor fietsers. Hij 
vraagt naar betere doorgang thv de werf in het weekend.

3. hij vraagt om de fietsstraat in de Budastraat beter te handhaven

4. er werd een cambio-auto weggesleept tijdens de ralley waardoor de auto niet beschikbaar was. 
Graag een oplossing bij volgende grote evenementen.

 

Schepen Axel Weydts antwoordt :

1. dit is een goede suggestie die hij zal bespreken met de Lijn.

2. hij is ook niet tevreden over de werfinrichting. Men zal vanuit Parko de aannemer aanspreken. Hij 
is persoonlijk voorstander om de fietsstrook aan de werf beter aan te duiden. Hij zal ook vragen om 
de werfomgeving tegen de weekends beter op te kuisen.

3. hij heeft dit zelf gevraagd aan de korpschef. Men zal strikter toezien vanuit de verkeerspolitie.

4. hij heeft dit ook vernomen. Dit wordt meegenomen ifv evaluatie en naar volgende edities. Er moet 
hiervoor immers een oplossing komen.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Voetbalwedstrijden 
KVK.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Voetbalwedstrijden KVK.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Patrick Jolie

Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie meldt dat de omwonenden van KVK klagen over rondslingerende bekertjes na 
een voetbalwedstrijd. Hij vraagt of dit niet beter kan worden opgevolgd en of de dag na de wedstrijd 
kan geveegd worden.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij dit zal doorgeven aan team BOD.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Transformatie plein aan de Veemarkt.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Transformatie plein aan de Veemarkt.

Goedgekeurd
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Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Matti Vandemaele signaleert dat volgens informatie van handelaars en bewoners de 
ondergrond van het plein aan de Veemarkt aan het transformeren is naar iets groen. Hij vraagt of het 
college zoekt naar een alternatief.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij zal informeren wanneer dit plein wordt aangepakt.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Werken parking Buda.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Werken parking Buda.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt wat de timing van de werken voor de parking Buda is en 
hoelang de hinder in de straat zal duren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij de exacte timing nog niet kent. Het zal zeker nog enkele 
maanden duren. De exacte timing wordt nog meegedeeld.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Eline Brugman: Onveilige situatie 
thv de verkeerslichten richting Torkonjestraat op het kruispunt 
Pottelberg.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Eline Brugman: Onveilige situatie thv de verkeerslichten richting Torkonjestraat op het kruispunt Pottelberg.

Goedgekeurd
Indiener(s):
Eline Brugman

Toelichting:
Fractieleidster Eline Brugman signaleert een onveilige situatie thv de verkeerslichten richting 
Torkonjestraat op het kruispunt Pottelberg. De lichten staan niet thv de chauffeur maar enkel boven 
de straat. Dit levert een gevaarlijke situatie op voor zij die van R8 komen en richting Pottelberg 
rijden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal bespreken met AWV. Hij vraagt dergelijke meldingen 
onmiddellijk via het meldpunt door te geven en niet te wachten tot op de gemeenteraad.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Voetpaden Pontestraat.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voetpaden Pontestraat.

Goedgekeurd
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Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker stelde vorige maand een vraag aangaande de heraanleg van de 
Pontestraat.

Schepen Axel Weydts deelt mee dat de voetpaden in de Pontestraat proactief werden aangepakt 
tijdens de inspectie van het wegdek in functie van de herstelling.

7 december 2015 23:44 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


