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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Programmaregisseurs
1 2015_GR_00093 Kortrijk Spreekt op toer - resultaten Rollegem 

- Aktename
1 - 2015_GR_00093 - Kortrijk Spreekt op toer - resultaten Rollegem - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ruth Vandenberghe

Beknopte samenvatting
De resultaten van Kortrijk spreekt op toer te Rollegem worden voor aktename aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met Kortrijk Spreekt op toer zet het bestuur een volgende stap in het nauwer betrekken van elke 
Kortrijkzaan. De inwoners worden uitgenodigd om mee op stap te gaan met de burgemeester en de 
schepenen in hun buurt en om de leuke en minder leuke kanten van hun leefomgeving te tonen. De 
inwoners krijgen voorafgaand aan het bezoek een folder en deurhanger met korte bevraging in de 
bus, die ze buiten kunnen hangen tegen dat de burgemeester en schepenen voorbij komen.

Argumentatie
Er worden 40 buurten aangedaan.
Op 8 maart 2015 was Rollegem aan de beurt.
De resultaten van Kortrijk Spreekt op toer in Rollegem worden hierbij ter aktename voorgelegd.

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

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de resultaten van Kortrijk Spreekt op toer in Rollegem.

Bijlagen
- resultatenbrochure Rollegem.pdf

Communicatie en Recht
2 2015_GR_00073 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor 

Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen. - Verslag en toelichting. 
Jaarverslag 2014.

2 - 2015_GR_00073 - Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 16 juni 2015 stelt Psilon het jaarverslag over 2014 voor. 
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 16 juni 2015 stelt Psilon het jaarverslag over 2014 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 juni 2014.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

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 Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).

Bijlagen
- statuten Psilon - 19-06-2014.pdf
- uitnodiging AV 16 juni 2015.pdf
- 20150317 - jaarverslag 2014 goedgekeurd RvB.pdf

3 2015_GR_00074 Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen. - Algemene vergadering 16 juni 
2015. Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat.

3 - 2015_GR_00074 - Psilon. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene vergadering 16 juni 2015. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Psilon op 16 juni 
2015. 
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De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 31 maart 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Psilon op 16 juni 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 juni 2014.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.  Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2014
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2.  Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014
3.  Kwijting van bestuurders en commissaris
4.  Vervanging drie waarnemend bestuurders

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

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 vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 16 juni 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
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Bijlagen
- uitnodiging AV 16 juni 2015.pdf
- 20150317 - jaarverslag 2014 goedgekeurd RvB.pdf
- statuten Psilon - 19-06-2014.pdf
- GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf

4 2015_GR_00071 Intercommunale Leiedal. - Algemene 
vergadering van 26 mei 2015. Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat.

4 - 2015_GR_00071 - Intercommunale Leiedal. - Algemene vergadering van 26 mei 2015. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 16 maart 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Leiedal op 26 mei 2015.

Argumentatie
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 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, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.Verslag van de activiteiten in 2014
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuren van de jaarrekening per 31/12/2014
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - aktename
5. Verlenging mandaat commissaris-revisor
6. Aanstelling secretaris
7. Maatregelen in het kader van de programmawet 2014
8. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten

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 
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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
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale 
Leiedal op 26 mei 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 26 mei 2015, waarvoor een beslissing moet 
worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf
- AV2015-uitnodiging + agenda.pdf
- 20140527 Statuten Leiedal - gecoordineerd.pdf
- AV2015-overzicht wederzijdse exclusieve dienstverlening.pdf
- jaarverslag 2014.pdf

5 2015_GR_00097 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor 
Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Algemene vergadering van 19 
mei 2015. Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat.

5 - 2015_GR_00097 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene vergadering van 19 mei 2015. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Imog nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 19 mei 2015. 
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 23 maart 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Imog op 19 mei 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 houdende de 



9/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
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.

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. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2014
3. Verslag van de Commissaris-Revisor
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2014
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris-Revisor
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Aanzuiveren historische tekorten
8. Statutaire benoemingen
9. Huldiging medewerker met 25 en 35 jaar dienst
10. Toelichting activiteiten 2014
11. Varia

Onder agendapunt 7 worden op advies van Ernst & Young voorstellen geformuleerd om de impact 
van de nakende vennootschapsbelasting op intercommunales zoveel mogelijk te kunnen opvangen.
Daarvoor wordt een werkgroep samengeroepen via een afzonderlijk schrijven/e-mail met de nodige 
toelichting.

------

Per e-mail van 14 april 2015 verzoekt Imog de gemeenteraad een beslissing te nemen met betrekking 
tot een voorstel aan de vennoten naar aanleiding van een overleg van 1 april 2015 gehouden in 
verband met het financieel beleid binnen Imog. 
Dit heeft betrekking op de agendapunten 6 en 7 van de algemene vergadering.

Voorstel aan de vennoten:
1. De winst voor 2014 (818.075€) integraal in te zetten voor het aanzuiveren van de overgedragen 
verliezen.
2. Rekening houdend met de programmawet wordt voorgesteld om de tekorten aan te zuiveren 
vanuit de achtergestelde leningen.
3. Herbekijken van financieel beleid in functie van de vennootschapsbelasting door het oprichten van 
een financiële werkgroep bestaande uit specialisten intern en extern.

Punt 1 van dit voorstel “De winst voor 2014 (818.075€) integraal in te zetten voor het aanzuiveren 
van de overgedragen verliezen” correspondeert met punt  6 van de agenda.
Met andere woorden: het goedkeuren van punt 6 betekent het goedkeuren van het integraal 
inzetten van de winst voor 2014 voor het aanzuiveren van de overgedragen verliezen.
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Punt 2 van dit voorstel “Rekening houdend met de programmawet wordt voorgesteld om de 
tekorten aan te zuiveren vanuit de achtergestelde leningen” correspondeert met punt 7 van de 
agenda.
Met andere woorden: het goedkeuren van punt 7 betekent het goedkeuren van het aanzuiveren van 
de tekorten vanuit de achtergestelde leningen.

Het advies van de staf van de Financieel Beheerder met betrekking tot agendapunt 6 is om de winst 
van 2014 inderdaad te gebruiken om de historische verliezen aan te zuiveren.
Voor wat betreft agendapunt 7 is het advies voorlopig nog te wachten om achtergestelde leningen te 
gebruiken om de rest van de verliezen ook weg te werken tot na de uitspraak in de rechtsprocedures 
mbt het toepassen van de vennootschapsbelasting op intercommunales.

Punt 3 van dit voorstel “Herbekijken van financieel beleid in functie van de vennootschapsbelasting 
door het oprichten van een financiële werkgroep bestaande uit specialisten intern en extern” 
correspondeert niet met een agendapunt.
Het is de bevoegdheid van de raad van bestuur om dit goed te keuren.
De vennoten wordt hier om advies gevraagd.

------

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

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 19 mei 2015.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen punt 6 van de agenda (corresponderend met punt 1 
van het voorstel aan de vennoten) goed te keuren.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen punt 7 van de agenda (corresponderend met punt 2 
van het voorstel aan de vennoten) niet goed te keuren.

Punt 4
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De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de overige op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West-Vlaanderen van 19 mei 2015, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 5
De heren P. Jolie en S. You-Ala elk 3761 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
- mail14-04-2015-met bijlagen.pdf
- uitnodiging AV 2015.pdf
- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
- jaarverslag 2014.pdf
- Activiteitenverslag 2014.pdf
- GR17-11-2014-AV-vaste vertegenwoordigers.pdf

6 2015_GR_00087 Gaselwest. Algemene vergadering van 26 juni 
2015 - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.

6 - 2015_GR_00087 - Gaselwest. Algemene vergadering van 26 juni 2015 - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 14 april 2014 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gaselwest op 26 juni 2015.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: 
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris 
over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, 
de leden van het college van commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 
2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 § 2 
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van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest 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
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de algemene vergadering van Gaselwest van 26 juni 
2015.

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

Bijlagen
- GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf
- GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf
- GASELWEST-AV2015-uitnodiging-documenten.pdf

7 2015_GR_00076 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene 
vergadering van 19 mei 2015. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 - 2015_GR_00076 - WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene vergadering van 19 mei 2015. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit naar zijn algemene vergadering op 19 mei 2015. 
De gemeenteraad dient hiertoe één of meerdere (maximaal 2) vertegenwoordigers en eventueel een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

Beschrijving
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Aanleiding en context
Per brief van 02 april 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de WIV op 19 mei 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 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 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Juridische grond
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
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Een persoon / twee personen als vertegenwoordigers aan te duiden en al dan niet plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 19 mei 2015.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- AV 2015 - uitnodiging.pdf
- jaarverslag 2014.pdf

8 2015_GR_00077 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene 
vergadering van 19 mei 2015. Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat.

8 - 2015_GR_00077 - WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Algemene vergadering van 19 mei 2015. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De WIV nodigt de stad uit om deel te nemen aan zijn algemene vergadering op 19 mei 2015. De 
gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 2 april 2015 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van de WIV op 19 mei 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 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. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 
2014.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2014.

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris.

5. Varia.
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Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 19 mei 2015.
 

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem op 19 mei 
2015, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- AV 2015 - uitnodiging.pdf
- jaarverslag 2014.pdf

9 2015_GR_00082 Microsoft Innovation Center Vlaanderen - 
Vervanging van een lid van het dagelijks 
bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

9 - 2015_GR_00082 - Microsoft Innovation Center Vlaanderen - Vervanging van een lid van het dagelijks bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van het dagelijks bestuur van het Microsoft Innovation 
Center Vlaanderen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 10 april 2015 geeft de fractie Open Vld aan de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen als lid van het dagelijks bestuur van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen door de 
heer Laurent Hoornaert.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 15 april 2015 de heer Arne Vandendriessche voor te dragen 
als lid van het dagelijks bestuur van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen voor een periode 
die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door de heer Laurent Hoornaert voor.

Artikel 22 van de statuten bepaalt:
"De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of aan een 
directiecomité.
......
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Bij vrijwillig ontslag van een gedelegeerd bestuurder of een lid van het directiecomité zorgt de raad 
van bestuur voor zijn vervanging."

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

Besluit
Punt 1
De heer Laurent Hoornaert voor te dragen als lid van het dagelijks bestuur van het Microsoft 
Innovation Center Vlaanderen voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op 
de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van de heer Arne Vandendriessche.

Bijlagen
- GR15-04-2013-vertegenwoordigers.pdf
- statuten MIC.pdf
- mail Eline Brugman 10-04-2015.pdf

10 2015_GR_00081 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging van een lid van het 
beheerscomité van Buurthuis Rollegem - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

10 - 2015_GR_00081 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van Buurthuis Rollegem - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van het beheerscomité van Buurthuis Rollegem.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 10 april 2015 geeft de fractie Open Vld aan mevrouw Ann-Sophie Hoornaert te willen 
vervangen als lid van het beheerscomité van Buurthuis Rollegem door de heer Jan Allaert.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende negen leden af te vaardigen als 
vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in het beheerscomité van Buurthuis Rollegem:

1. Namens Open Vld: Ann-Sofie Hoornaert
2. Namens sp.a: Roger Lesaffre
3. Namens sp.a: Tomas Bulcaen
4. Namens N-VA: Trui Steenhoudt
5. Namens N-VA: Henk Godderis
6. Namens CD&V: Lieve Vansevenant
7. Namens CD&V: Francis Rodenbach
8. Namens Groen: Toon Vanneste
9. Namens Vlaams Belang: Jan Deweer
Thans ligt de vervanging mevrouw Ann-Sophie Hoornaert door de heer Jan Allaert voor.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
De heer Jan Allaert af te vaardigen namens Open Vld als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in 
het beheerscomité van Buurthuis Rollegem ter vervanging van mevrouw Ann-Sophie Hoornaert.

Bijlagen
- GR01-07-13-vertegenwoordigers.pdf
- mail Eline Brugman 10-04-2015.pdf
- statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc

11 2015_GR_00083 VZW Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging 
van een bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

11 - 2015_GR_00083 - VZW Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 13 april 2015 geeft de heer Henri Vanneste aan ontslag te nemen als bestuurder van 
VZW Stedelijke Musea.

Argumentatie
Per e-mail van 10 april 2015 geeft de fractie Open Vld aan de heer Henri Vanneste te willen 
vervangen als bestuurder van VZW Stedelijke Musea Kortrijk door mevrouw Moniek Gheysens.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 de volgende elf bestuurders voor de raad van 
bestuur van VZW Stedelijke Musea Kortrijk voor te dragen:

1. Namens Open Vld: Francis Maeckelberghe
2. Namens Open Vld: Henri Vanneste
3. Namens N-VA: Steve Vanneste
4. Namens N-VA: Catherine Waelkens
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Mady Herman
7. Namens CD&V: Veronique Lambert
8. Namens CD&V: Michel Hanssens
9. Namens CD&V: Filiep Santy
10. Namens Groen: Philippe Avijn
11. Namens Vlaams Belang: Francine Hillewaere

Thans ligt de vervanging van de heer Henri Vanneste door mevrouw Moniek Gheysens voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“……
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:
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§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximium elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.
......"

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

Besluit
Punt 1
Mevrouw Moniek Gheysens voor te dragen namens Open Vld als bestuurder van VZW Stedelijke 
Musea Kortrijk, ter vervanging van de heer Henri Vanneste.

Bijlagen
- mail Henri Vanneste 13-04-2015.pdf
- b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt
- GR01-07-2013-stedelijke musea.pdf
- mail Eline Brugman 10-04-2015.pdf

12 2015_GR_00085 VZW AjKo - Vervanging van een bestuurder - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

12 - 2015_GR_00085 - VZW AjKo - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van VZW AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 20 april 2015 neemt mevrouw Eline Brugman ontslag als bestuurder van VZW AjKo.

Argumentatie
Per e-mail van 20 april 2015 geeft de fractie Open Vld aan mevrouw Eline Brugman te willen 
vervangen als bestuurde van VZW AjKo door mevrouw Katrien Bossuyt.

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 volgende elf bestuurders voor de raad van 
bestuur van VZW Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen en Jongeren (het tegenwoordige VZW AjKo) 
voor te dragen:

1. Namens Open VLD: Eline Brugman

2. Namens Open VLD: Stefanie Demeyer

3. Namens N-VA: Catherine Waelkens

4. Namens N-VA: Dominique Vanbossele

5. Namens sp.a: Bert Herrewyn
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6. Namens sp.a: Nathalie Deschacht

7. Namens CD&V: Bram Verschuere

8. Namens CD&V: Carol Leleu

9. Namens CD&V: Johan Coulembier

10. Namens Groen: Marleen Dierickx

11. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Thans ligt de vervanging van mevrouw Eline Brugman door mevrouw Katrien Bossuyt voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“……
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:

§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid.
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.
......"

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

Besluit
Punt 1
 Mevrouw Katrien Bossuyt voor te dragen namens Open Vld als bestuurder van VZW AjKo, ter 
vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Bijlagen
- Ontwerpstatuten_vzw_MKKJ_2013.doc
- GR10-06-2014.pdf
- mail Eline Brugman 20-04-2015.pdf
- mail Eline Brugman 20-04-2015-ontslag RvB.pdf

13 2015_GR_00084 VZW AjKo - Vervanging van een lid van de 
algemene vergadering - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

13 - 2015_GR_00084 - VZW AjKo - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van een lid van de algemene vergadering van VZW AjKo.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Per e-mail van 20 april 2015 geeft de fractie Open Vld aan mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke te 
willen vervangen als lid van de algemene vergadering van VZW AjKo door mevrouw Eline Brugman.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 de volgende zes gemeenteraadsleden af te 
vaardigen als vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW 
Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (het tegenwoordige VZW AjKo):

1. Namens Open VLD: Marie-Claire Vandenbulcke

2. Namens N-VA: Catherine Waelkens

3. Namens sp.a: Bert Herrewyn

4. Namens CD&V: Francis Rodenbach

5. Namens Groen: Catherine Matthieu

6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie-Claire Vandenbulcke door mevrouw Eline Brugman 
voor.

Artikel 8 van de statuten bepaalt:
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider 
van hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.”

De voordrachtsakte werd ondetekend door 8 fractieleden en is toegevoegd als bijlage.

 

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

Besluit
Punt 1
Mevrouw Eline Brugman af te vaardigen namens Open Vld als vertegenwoordiger van de stad 
Kortrijk in de algemene vergadering van VZW AjKo, ter vervanging van mevrouw Marie-Claire 
Vandenbulcke.

Bijlagen
- voordrachtakte.pdf
- Ontwerpstatuten_vzw_MKKJ_2013.doc
- GR10-06-2014.pdf
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- mail Eline Brugman 20-04-2015.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" is er een herinrichting van de President 
Kennedylaan vereist. Aangezien het om een verbreding van de straat gaat, werd er een rooilijn- en 
onteigeningsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 februari 2012, punt 13. In het 
kader van dit dossier zijn er ook verschillende verwervingen vereist. In de zitting van de 
gemeenteraad d.d. 17/11/2014 werden de aankopen jegens de familie Vlerick (punt 24) en familie 
Mattelaer (punt 23) en de kosteloze grondafstand door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd. Nu kon 
er ook een akkoord worden bereikt met de familie Decraene. Dit akkoord werd opgenomen in een 
verkoopsbelofte d.d. 13 november 2014. Door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid werd er een ontwerp van akte opgemaakt dat thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" zal de President Kennedylaan 
worden heringericht. Er komt een rotonde ter hoogte van de inrit van de parking van het ziekenhuis. 
Tussen deze rotonde en de Munkendoornstraat komt er één rijstrook per rijrichting, gescheiden door 
een doorlopende groene middenberm met een centrale rij hoogstammen en een busbaan vanaf en 
in het verlengde van de voorziene bushalte tot aan de rotonde. Er komt ook een voetpad en een 
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad  aan de kant van het ziekenhuis en aan de overzijde, een 
vrijliggend éénrichtingsfietspad.

Deze herinrichting heeft voor gevolg dat de bestaande President Kennedylaan breder wordt, 
waardoor er een nieuw rooilijnplan met onteigeningsplan "President Kennedylaan, wegvak 
Marionetten - Munkendoornstraat" werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 
februari 2012.

Op het onteigeningsplan werden er verschillende innames aangeduid teneinde de herinrichting van 
de straat te kunnen realiseren. De onderhandelingen voor deze aankopen werden uitbesteed aan de 
Intercommunale Leiedal.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 17 november 2014 werden de aankopen jegens Mattelaer (punt 
23) en Vlerick (punt 24) en de kosteloze overdracht door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd.

Voor de inneming 2 werd een akkoord bereikt met de familie Decraene. De 99,83m² grond kan 
aangekocht worden door de stad mits de betaling van een vergoeding van €30.000, bedrag dat 
begrepen is binnen de schatting uitgevoerd door het Aankoopcomité. De stad zal ook een aantal 
opgesomde constructies moeten gedogen na de aankoop en een aantal constructies (brievenbus, 
taxushagen, afsluiting en pvc-buis) op haar kosten en volgens de specificaties van de verkopers 
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verplaatsen, tijdens de infrastructuurwerken om de Kennedylaan ter hoogte van het goed te 
verbreden.

Argumentatie
De verkoopsbelofte d.d. 13 november 2014 werd opgenomen in een ontwerp van akte aankoop 
opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid dat ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
€30.000
Budgetsleutel: Actie 07.01.02   IE-07 0600-00 2202000 (Kennedylaan: verwervingen gronden rotonde 
en verbreding)

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop van 99,83m² grond jegens de familie Decraene, om reden van 
openbaar nut en meer in het bijzonder voor de verbreding van de President Kennedylaan en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte aankoop, waarvan de integrale tekst 
als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en hierbij de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze 
authentieke akte.

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad d.d. 06 februari 2012, punt 13.pdf
- Beslissingen gemeenteraad d.d. 17 november 2014.pdf
- Schattingsverslag d.d. 05 december 2011.pdf
- Verkoopbelofte d.d. 13 november 2014.pdf
- Onteigeningsplan.pdf
- Ontwerp van akte.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" is er een herinrichting van de President 
Kennedylaan vereist. Aangezien het om een verbreding van de straat gaat, werd er een rooilijn- en 
onteigeningsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 februari 2012, punt 13. In het 
kader van dit dossier zijn er ook verschillende verwervingen vereist. In de zitting van de 
gemeenteraad d.d. 17/11/2014 werden de aankopen jegens de familie Vlerick (punt 24) en familie 
Mattelaer (punt 23) en de kosteloze grondafstand door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd. Nu kon 
er ook een akkoord worden bereikt met de heer Declercq. Dit akkoord werd opgenomen in een 
verkoopsbelofte d.d. 11 december 2014. Door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid werd er een ontwerp van akte opgemaakt dat thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" zal de President Kennedylaan 
worden heringericht. Er komt een rotonde ter hoogte van de inrit van de parking van het ziekenhuis. 
Tussen deze rotonde en de Munkendoornstraat komt er één rijstrook per rijrichting, gescheiden door 
een doorlopende groene middenberm met een centrale rij hoogstammen en een busbaan vanaf en 
in het verlengde van de voorziene bushalte tot aan de rotonde. Er komt ook een voetpad en een 
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad  aan de kant van het ziekenhuis en aan de overzijde, een 
vrijliggend éénrichtingsfietspad.

Deze herinrichting heeft voor gevolg dat de bestaande President Kennedylaan breder wordt, 
waardoor er een nieuw rooilijnplan met onteigeningsplan "President Kennedylaan, wegvak 
Marionetten - Munkendoornstraat" werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 
februari 2012.

Op het onteigeningsplan werden er verschillende innames aangeduid teneinde de herinrichting van 
de straat te kunnen realiseren. De onderhandelingen voor deze aankopen werden uitbesteed aan de 
Intercommunale Leiedal.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 17 november 2014 werden de aankopen jegens Mattelaer (punt 
23) en Vlerick (punt 24) en de kosteloze overdracht door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd.

Voor de innemingen 5 en 6 werd een akkoord bereikt met de heer Declercq. De 1029,83m² grond 
kan aangekocht worden door de stad mits de betaling van een vergoeding van €14.000, bedrag dat 
begrepen is binnen de schatting uitgevoerd door het Aankoopcomité. De stad zal ook op haar kosten 
en volgens de specificaties van de verkopers instaan voor de aansluiting van en nodige herstellingen 
aan de aanwezige drainage en de realisatie van 2 opritten aan de uiteinden van beide kadastrale 
percelen, tijdens de infrastructuurwerken om de Kennedylaan ter hoogte van het goed te verbreden.

Argumentatie
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De verkoopsbelofte d.d. 11 december 2014 werd opgenomen in een ontwerp van akte aankoop 
opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid dat ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
€14.000
Budgetsleutel: Actie 07.01.02   IE-07 0600-00 2202000 (Kennedylaan: verwervingen gronden rotonde 
en verbreding)

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop van 1029,83m² grond jegens de heer Declercq, om reden van 
openbaar nut en meer in het bijzonder voor de verbreding van de President Kennedylaan en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte aankoop, waarvan de integrale tekst 
als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en hierbij de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze 
authentieke akte.

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad d.d. 06 februari 2012, punt 13.pdf
- Beslissingen gemeenteraad d.d. 17 november 2014.pdf
- Schattingsverslag d.d. 05 december 2011.pdf
- Verkoopbelofte d.d. 11 december 2014.pdf
- Onteigeningsplan.pdf
- Ontwerp van akte.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" is er een herinrichting van de President 
Kennedylaan vereist. Aangezien het om een verbreding van de straat gaat, werd er een rooilijn- en 
onteigeningsplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 februari 2012, punt 13. In het 
kader van dit dossier zijn er ook verschillende verwervingen vereist. In de zitting van de 
gemeenteraad d.d. 17/11/2014 werden de aankopen jegens de familie Vlerick (punt 24) en familie 
Mattelaer (punt 23) en de kosteloze grondafstand door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd. Nu kon 
er ook een akkoord worden bereikt met de heer Baeyens, eigenaar en de heer Denutte, pachter. 
Deze akkoorden werden opgenomen in een verkoopsbelofte d.d. 26 maart 2015 en een belofte 
houdende pachtbeëindiging d.d. 24 maart 2015. Door de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid werden er een ontwerp van akte aankoop en een ontwerp van akte houdende 
pachtbeëindiging opgemaakt die thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de ontsluiting van het ziekenhuis "AZ Groeninge" zal de President Kennedylaan 
worden heringericht. Er komt een rotonde ter hoogte van de inrit van de parking van het ziekenhuis. 
Tussen deze rotonde en de Munkendoornstraat komt er één rijstrook per rijrichting, gescheiden door 
een doorlopende groene middenberm met een centrale rij hoogstammen en een busbaan vanaf en 
in het verlengde van de voorziene bushalte tot aan de rotonde. Er komt ook een voetpad en een 
vrijliggend dubbelrichtingsfietspad  aan de kant van het ziekenhuis en aan de overzijde, een 
vrijliggend éénrichtingsfietspad.

Deze herinrichting heeft voor gevolg dat de bestaande President Kennedylaan breder wordt, 
waardoor er een nieuw rooilijnplan met onteigeningsplan "President Kennedylaan, wegvak 
Marionetten - Munkendoornstraat" werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 06 
februari 2012.

Op het onteigeningsplan werden er verschillende innames aangeduid teneinde de herinrichting van 
de straat te kunnen realiseren. De onderhandelingen voor deze aankopen werden uitbesteed aan de 
Intercommunale Leiedal.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 17 november 2014 werden de aankopen jegens Mattelaer (punt 
23) en Vlerick (punt 24) en de kosteloze overdracht door AZ Groeninge (punt 21) goedgekeurd.

Voor de inneming 3 werd een akkoord bereikt met de eigenaar de heer Jean-Pierre Baeyens en de 
pachter de heer Louis Denutte. De 331,85m² grond kan aangekocht worden door de stad mits de 
betaling van een vergoeding van €2.489 aan de eigenaar en €332 aan de pachter, bedragen die 
begrepen zijn binnen de schatting uitgevoerd door het Aankoopcomité.

Argumentatie
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De verkoopsbelofte d.d. 26 maart 2015 en de belofte houdende pachtbeëindiging d.d. 24 maart 2015 
werden opgenomen in een ontwerp van akte aankoop en van akte houdende pachtbeëindiging 
opgemaakt door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid die ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
€2.489 aankoop en €332 pachtbeëindiging
Budgetsleutel: Actie 07.01.02   IE-07 0600-00 2202000 (Kennedylaan: verwervingen gronden rotonde 
en verbreding)

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop van 331,85m² grond jegens de heer Baeyens, om reden van 
openbaar nut en meer in het bijzonder voor de verbreding van de President Kennedylaan en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte aankoop, waarvan de integrale tekst 
als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de pachtbeëindiging op 331,85 m² grond jegens de heer Denutte, om reden van 
openbaar nut en meer in het bijzonder voor de verbreding van de President Kennedylaan en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging, waarvan 
de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 3
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en hierbij de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van deze 
authentieke akte.

Bijlagen
- Beslissing gemeenteraad d.d. 06 februari 2012, punt 13.pdf
- Beslissingen gemeenteraad d.d. 17 november 2014.pdf
- Schattingsverslag d.d. 05 december 2011.pdf
- Verkoopbelofte d.d. 26 maart 2015.pdf
- Belofte houdende pachtbeeindiging d.d. 24 maart 2015.pdf
- Onteigeningsplan.pdf
- Ontwerp akte aankoop.pdf
- Ontwerp akte houdende pachtbeeindiging.pdf
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Rudolf Scherpereel

Werk, Economie, Leren en Toerisme
17 2015_GR_00088 2015/705 - Aankoop unieke lichten voor 

Kortrijkse taxi's. - Voorwaarden en wijze van 
gunnen

17 - 2015_GR_00088 - 2015/705 - Aankoop unieke lichten voor Kortrijkse taxi's. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ellie Samyn

Beknopte samenvatting
Deze nota legt de aankoop voor van unieke taxilichten voor de stad Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Plan Nieuw Kortrijk
In plan nieuw Kortrijk wil de stadscoalitie van Kortrijk het huidige aanbod van taxi's bekijken en 
grondig evalueren en het bijhorende beleid bijsturen waar nodig. Vanuit de vraag van de Kortrijkse 
taxi-exploitanten is gebleken dat zij ijveren voor een uniek taxilicht dat enkel wordt gegeven aan 
vergunde exploitanten. In het nieuwe reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 
december 2014, staat dat iedere vergunde exploitant van stad Kortrijk een taxilicht krijgt, eigen aan 
de stad.
Overleg
Op basis van een overleg met schepen Scherpereel en de enkele taxi-exploitanten alsook de 
accountmanager werd gevraagd leveranciers te vinden die een uniek taxilicht kunnen ontwerpen en 
produceren en dat aan alle technische eisen zal voldoen.

Argumentatie
De stad kortrijk wenst unieke lichten voor de Kortrijkse taxi's aan te kopen volgens ontwerp in de 
huisstijl van de stad. Deze taxilichten zijn bedoeld voor taxi's die door de stad zijn vergund. De 
afmetingen, kleuren en bijkomende specificaties zijn hier als bijlage toegevoegd.

In overleg met de directie bedrijfsvoering is een dossier opgestart voor deze aankoop.

De raming bedraagt 14.049,60 euro (exclusief btw), 17.000,00 euro (inclusief 21% btw). 

De aankoop omvat 30 taxilichten zodat alle huidige vergunde wagens, alsook de nieuwe vergunde 
wagens, een uniek taxilicht van stad Kortrijk kunnen ontvangen.

Als wijze van gunnen wordt voorgesteld de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toe te 
passen.

Volgende criteria worden voorgesteld: esthetiek, aerodynamiek, design, afneembaarheid, kwaliteit 
en dienst na verkoop.

Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.

Firma Adres Postcode Stad/Gemeente

Voxdale bvba Lange Winkelhaakstraat 2060 Antwerpen
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Varoco Herentalsebaan 387 2160 Wommelgem

Hero-Sign dakborden Swammerdamstraat 5 3553 RV Utrecht

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van 
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.

Het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 houdende vaststelling van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 
bestuur.

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel = 2015/GBB-CBS/0590-00/6159999/BESTUUR/CBS/IE-GEEN voor het bedrag van 
17.000,00 euro incl 21% btw.
 

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor het dossier nr 2015/705 betreffende de aankoop van unieke 
lichten voor Kortrijkse taxi's, zoals opgenomen in de argumentatie.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met 
volgende firma's:
Firma Adres Postcode Stad/Gemeente
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Voxdale bvba Lange Winkelhaakstraat 2060 Antwerpen

Varoco Herentalsebaan 387 2160 Wommelgem

Hero-Sign dakborden Swammerdamstraat 5 3553 RV Utrecht

Bijlagen
- taxi-kortrijk-ok.pdf

Catherine Waelkens

Communicatie en Recht
18 2015_GR_00090 Wijziging gebiedsomschrijving van erkende 

parochies - Aanpassen van de grenzen van de 
parochies aan de gemeentegrenzen - Advies

18 - 2015_GR_00090 - Wijziging gebiedsomschrijving van erkende parochies - Aanpassen van de grenzen van de parochies aan de gemeentegrenzen - Advies

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt het advies van de gemeenteraad betreffende een drietal wijzigingen aan 
parochiegrenzen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt de gemeenteraad advies inzake de aanvraag tot wijziging 
van de volgende parochies:

 Sint-Godelieve te Heule (Kortrijk) en Sint-Pieter te Kuurne

 Sint-Rita te Harelbeke en O.L.Vrouw te Kortrijk

 Sint-Augustinus te Stasegem (Harelbeke) en Sint-Jan-Baptiste te Kortrijk

Argumentatie
Op het grondgebied van de gemeente Kortrijk bevinden zich 5 gemeentegrensoverschrijdende 
kerkfabrieken.
Voor 3 van deze kerkfabrieken, zijnde Sint-Godelieve, Sint-Rita en Sint-Augustinus, werd in onderling 
overleg met de gemeenten Kuurne en Harelbeke, de betrokken (centrale) kerkbesturen en het 
Bisdom de procedure tot aanpassen van de grenzen van de parochies aan de gemeentegrenzen in 
gang gezet.

Ook voor de kerkfabriek Sint-Pieter (96% Kuurne en 4% Harelbeke) werd de procedure tot aanpassen 
van de grens van de parochie aan de gemeentegrenzen in gang gezet.

De bestaande verdeelsleutels zijn als volgt:

 Sint-Godelieve: 84,25% Kortrijk en 15,75% Kuurne

 Sint-Rita: 95,15% Harelbeke en 4,85% Kortrijk
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 Sint-Augustinus: 97,80% Harelbeke en 2,20% Kortrijk

De exploitatietoelage van Kortrijk aan de kerkfabrieken Sint-Rita en Sint-Augustinus bedroeg in 2013 
respectievelijk 974,00 euro en 763,00 euro.

Het college besliste in zitting van 3 februari 2014 principieel en onder voorbehoud van het nemen 
van gelijkaardige beslissingen door de andere betrokken besturen akkoord te gaan met het 
aanpassen van de grenzen van de parochies Sint-Godelieve, Sint-Rita en Sint-Augustinus aan de 
gemeentegrenzen.

Het college van Kuurne nam dergelijke beslissing op 4 februari 2014, voor wat betreft de parochies 
Sint-Godelieve en Sint-Pieter.

De gemeenteraad van Harelbeke keurde reeds op 18 november 2013 het meerjarenplan 2014-2019 
van de kerkfabrieken goed, inclusief een visienota houdende de grenscorrecties.

Per brief van 7 maart 2014 van de stad Harelbeke (trekker van het project) aan het Bisdom Brugge 
ondersteunden de colleges van Harelbeke, Kortrijk en Kuurne het voorstel van de kerkraden in 
Harelbeke om de parochiegrenzen tegen 1 januari 2015 te doen samenvallen.
Hierbij werden voornoemde college- en gemeenteraadsbeslissingen als bijlage toegevoegd.

Artikel 7/5 § 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de 
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten bepaalt:
“…… Voor de Vlaamse Regering haar beslissing neemt over de wijziging van de gebiedsomschrijving 
van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, wint ze het advies in van de 
gemeenteraden ……”

Artikel 7/5 § 2 bepaalt verder dat als de gemeenteraad of provincieraad zijn advies niet naar de 
Vlaamse Regering heeft gestuurd binnen een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse Regering 
hem de vraag om advies heeft toegezonden (brieven gedateerd 20 maart 2015), de gemeenteraad 
wordt geacht een gunstig advies over de wijziging van de gebiedsomschrijving te hebben uitgebracht.

Thans ligt de adviesvraag voor van het Agentschap Binnenlands Bestuur aan de gemeenteraad inzake 
de aanvraag tot wijziging van de grenzen van de volgende parochies:

 Sint-Godelieve te Heule (Kortrijk) en Sint-Pieter te Kuurne

 Sint-Rita te Harelbeke en O.L.Vrouw te Kortrijk

 Sint-Augustinus te Stasegem (Harelbeke) en Sint-Jan-Baptiste te Kortrijk

Juridische grond
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de 
plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

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

Besluit
Punt 1
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Positief advies te verlenen inzake de aanvraag tot wijziging van de grenzen van de volgende 
parochies aan deze van de gemeentegrenzen:

 Sint-Godelieve te Heule (Kortrijk) en Sint-Pieter te Kuurne

 Sint-Rita te Harelbeke en O.L.Vrouw te Kortrijk

 Sint-Augustinus te Stasegem (Harelbeke) en Sint-Jan-Baptiste te Kortrijk

Bijlagen
- CBS03-02-2014-grenzen parochies-principiele goedkeuring.pdf
- Besluit van de Vlaamse Regering.pdf
- brief van Harelbeke aan Bisdom 07-03-2014.pdf
- Kuurne CBS 04-02-2014.pdf
- GR Harelbeke - 131118 KF goedkeuring meerjarenplan 2014-2019.doc
- Visienota parochiekerken 2014-2019.pdf
- brief20-03-2015-Sint-Godelieve.pdf
- brief20-03-2015-Sint-Rita.pdf
- brief20-03-2015-Sint-Augustinus.pdf

Kernadministratie
19 2015_GR_00089 Belasting op de voor het publiek 

toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen in het centrum van Kortrijk - 
Wijziging belastingreglement

19 - 2015_GR_00089 - Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk - Wijziging belastingreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld artikel 3 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke 
ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk, goedgekeurd in de gemeenteraad 
in zitting van 12 december 2011, punt 37, te wijzigen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen 
of te wijzigen.

De gemeenteraad keurde in zitting van 12 december 2011, punt 37 het belastingreglement op de 
voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk 
goed.

Er wordt voorgesteld een bijkomende vrijstelling te voorzien voor de ondernemers die intekenden 
voor het project 'Kortrijk Zaait'. Hiervoor is een wijziging van het belastingreglement noodzakelijk.

Argumentatie
De stad Kortrijk wil met het project "Kortrijk Zaait" de commerciële leegstand tegengaan en 
tegelijkertijd jonge, startende ondernemers ondersteunen. De stad sluit hiervoor overeenkomsten af 
met eigenaars van leegstaande commerciële panden. De stad kan deze panden aanbieden aan sterk 
verlaagde gebruiksvergoedingen die heel wat lager uitvallen dan de reguliere huurprijs. De eigenaar 
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doet dus een tegemoetkoming en heeft minder huuropbrengst voor het gebruik van zijn/haar pand. 
In ruil geeft de stad de eigenaar vrijstelling van de leegstandsheffing en gaat de stad op zoek naar 
ondernemers die het pand kunnen invullen.

De stad zelf kan de ondernemer bijkomend tegemoet komen en ondersteunen door hen vrij te 
stellen van "de belasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in 
het centrum van Kortrijk". Deze belasting is relatief hoog in verhouding met de gebruiksvergoedingen 
die vastgelegd worden in het kader van het project Kortrijk Zaait. De stad doet op die manier een 
extra inspanning om hun jonge, startende ondernemers te ondersteunen. De stad werkt hiermee 
opnieuw drempelverlagend voor deze veelal jonge, startende ondernemers.

Voorgesteld wordt deze bijkomende vrijstelling mee op te nemen in het belastingreglement door 
middel van een aanpassing van het reglement.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, meer bepaald artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en 
artikel 253 §1, 3°
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 
februari 2012
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.
 

Besluit
Punt 1
Het artikel 3 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk als volgt te wijzigen:

Artikel 3:

De belasting is niet verschuldigd:

- wanneer de natuurlijk of rechtspersoon gedurende het aanslagjaar slechts dertig dagen of minder 
heeft kunnen uitbaten;

- door de beoefenaars van vrije beroepen;

- door niet-commerciële dienstverstrekkers;

- wanneer de natuurlijke of rechtspersoon een pand, dat opgenomen werd in de stedelijke database 
'Kortrijk Zaait', gebruikt onder de vorm van een gebruiksovereenkomst die afgesloten werd in het 
kader en onder de voorwaarden van 'Kortrijk Zaait';
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Voor de uitbaters van commerciële vestigingen die hinder ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad met een duur van minimaal 2 maanden doch maximaal 4 maanden 
wordt 50% vrijstelling van de heffing toegekend, wie meer dan 4 maanden getroffen wordt door 
werken bekomt 100% vrijstelling van de heffing.
Het gebied waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het college van burgemeester en 
schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde stedelijke directies.
Onder hinder wordt begrepen: sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van werken.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

20 2015_GR_00094 BBC - Beginbalans 2014
20 - 2015_GR_00094 - BBC - Beginbalans 2014

Inhoudelijk verantwoordelijke
Frank De Laere

Beknopte samenvatting
Het komt aan de gemeenteraad toe om de beginbalans vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene boekhouding voor de gemeenten vindt haar wettelijke basis in het artikel 164 van het

Gemeentedecreet. Dit artikel stipuleert dat elke gemeente een boekhouding moet voeren die past

bij de aard en de omvang van de activiteiten en die bovendien de methode van het dubbel

boekhouden volgt. Het vaststellen van de beginbalans door de gemeenteraad is hier een onderdeel 
van.

Argumentatie
De balans binnen BBC is volledig anders dan de balans van de NGB. De beginbalans in BBC is met 
andere woorden niet de eindbalans van NGB omdat:

 De balansrubriceringen verschillend zijn

 Er andere waarderingsregels worden toegepast

 Sommige posten niet meer bestaan (voorbeeld kapitaal, resultaat)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft de stad geopteerd voor de 
toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt concreet in dat de bestaande 
inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis 
van de bestaande (historische) aanschafwaarde (inclusief de herwaardering). De 
afschrijvingstermijnen zoals vastgelegd in ngb werden vervangen door de termijnen zoals bepaald bij 
collegebeslissing van 10 maart 2014 punt 23, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-
boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag  van de activa wijzigt. Hierbij werd uitgegaan van 
een restwaarde voor alle activa gelijk aan 0.

Activa opgenomen in NGB met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet konden toegewezen worden 
werden niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende 
investeringssubsidies.
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Nieuwe activa werden toegevoegd met symbolische waarde € 1.

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA (JAARREKENINGRUBRIEK I)

Liquide middelen en geldbeleggingen, de vorderingen op korte termijn, Overlopende rekening van 
het actief, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen worden exact geconverteerd.

Hierbij werd de belegging zilverfonds verplaatst van Financieel vast actief naar liquide middelen, wat 
een correctie inhoudt van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar verhoogd met € 
9.013.758,02.

De verhoging van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar wordt meteen toegevoegd 
aan de bestemde gelden.

VASTE ACTIVA (JAARREKENINGRUBRIEK II)

Immateriële vaste activa die volledig afgeschreven is, worden niet overgenomen naar de BBC-
omgeving. Ook passen we deze regel toe voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende 
materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen zoals  opgenomen in de 
algemene bepalingen van deze waarderingsregels (€ 2.500,00 excl BTW).

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de 
terreinen en gebouwen mee opgenomen in de aanschafwaarde. De wetgeving voorziet niet in een 
geherwaardeerde waarde, maar laat de optie om opnieuw te waarderen.  In Kortrijk waarderen we 
opnieuw, maar met de geherwaardeerde waarde uit de ngb.

De activa die behoren tot het erfgoed (voorbeeld Broeltorens,…) worden pro memorie in de 
beginbalans opgenomen (aan € 1).

 

PASSIVA

SCHULDEN (JAARREKENINGRUBRIEK I’)

Schulden op korte termijn en schulden op lange termijn worden exact geconverteerd.

NETTO-ACTIEF

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 
corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 
afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

Wat betreft het niet-ontvangen deel van de investeringssubsidies en schenkingen werden deze bij de 
start van het BBC-verhaal van het gecumuleerd budgettair resultaat in mindering gebracht.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Punt 1
De beginbalans zoals ze als bijlage bij dit besluit gevoegd werd vast te stellen.

Bijlagen
- Beginbalans stad kortrijk.pdf
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Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
21 2015_GR_00072 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor 

Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Verslag en toelichting. 
Jaarverslag 2014.

21 - 2015_GR_00072 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 19 mei 2015 stelt Imog het jaarverslag en het 
activiteitenverslag over 2014 voor. 
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 19 mei 2015 stelt Imog het jaarverslag en het 
activiteitenverslag over 2014 voor.

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 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
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.

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
Punt 1
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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
- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
- uitnodiging AV 2015.pdf
- jaarverslag 2014.pdf
- Activiteitenverslag 2014.pdf

22 2015_GR_00075 WIV. West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Verslag en 
toelichting. Jaarverslag 2014.

22 - 2015_GR_00075 - WIV. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 19 mei 2015 stelt de WIV het jaarverslag over 2014 
voor.
Een bestuurder van de WIV geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 19 mei 2015 stelt de WIV het jaarverslag over 2014 
voor.

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 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
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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.

Bijlagen
- WIV-statuten per 210307.doc
- AV 2015 - uitnodiging.pdf
- jaarverslag 2014.pdf

Axel Weydts

Beheer Openbaar Domein
23 2015_GR_00091 B.O.D. Onderhoudswerken voetpaden 2015 - 

2016. - Vernieuwen van voetpaden in 
verschillende straten. - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

23 - 2015_GR_00091 - B.O.D. Onderhoudswerken voetpaden 2015 - 2016. - Vernieuwen van voetpaden in verschillende straten. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bjorn Deleu

Beknopte samenvatting
Wij leggen het dossier "Vernieuwen van voetpaden in verschillende straten - bestek B.O.D. 
onderhoudswerken voetpaden 2015 - 2016" ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De 
kostprijs van de werken wordt geraamd op een totaalbedrag van € 529.999,60 (incl. BTW).

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de Stad naar een stad die beweegt, durft en 
verandert (punt 7). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

Argumentatie
Op basis van binnengekomen meldingen via 1777 wordt plaatselijk herstel toegepast via de 
aanneming "Kleinschalige voetpadherstellingen". Daar waar 'plaatselijk' herstel ontoereikend is, is 
een heraanleg van het voetpad noodzakelijk. Ook straten waar geen voetpaden zijn aangelegd, of 
waar het voetpad gedeeltelijk ontbreekt, komen in aanmerking voor deze aanbesteding.

Het veiligheids- en gezondheidsplan dat bij deze opdracht hoort, wordt opgemaakt door de BVBA 
Vecobo uit Waregem.

Voor deze opdracht stelde het team Beheer openbaar domein het bestek "B.O.D. 
Onderhoudswerken voetpaden 2015 - 2016" op, dat ter goedkeuring voorligt. De kostprijs van deze 
werken wordt geraamd op € 529.999,60 (incl. BTW). Op artikel 2015/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 
0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240000 is € 286.000,00 (incl. BTW) voorzien voor 2015. Op 
artikel 2016 / IE-14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen rekeningnummer 2240000 is 
€ 244.000,00 (incl. BTW) voorzien voor 2016.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare aanbesteding.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Raming: € 529.999,60 (incl. BTW), waarvan:

* € 286.000,00 (incl. BTW) op artikel 2015 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000 voor 2015

* € 244.000,00 (incl. BTW) op artikel 2016 / IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000 voor 2016

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Vernieuwen van voetpaden in verschillende straten", zoals ze 
vervat zijn in het bestek "B.O.D. onderhoudswerken voetpaden 2015 - 2016", opgemaakt door het 
team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding.

Bijlagen
- Ontwerpbestek B.O.D. Onderhoudswerken voetpaden 2015.docx
- Raming B.O.D. Onderhoudswerken voetpaden 2015 - 2016.pdf

Planning en Openbaar Domein
24 2015_GR_00095 Oude Leiearm (Broelkaai - Verzetskaai) - 

Samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
heraanleg van de boorden van de oude 
Leiearm te Kortrijk. - Goedkeuren

24 - 2015_GR_00095 - Oude Leiearm (Broelkaai - Verzetskaai) - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de heraanleg van de boorden van de oude Leiearm te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Lieven Vandeputte

Beknopte samenvatting
W&Z heeft zich altijd geëngageerd om binnen het project 'boorden oude Leie-arm' mee te 
participeren. Bij deze leggen we de samenwerkingsovereenkomst tussen W&Z en de Stad ter 
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2003 werd een studieopdracht uitgeschreven voor de her aanleg van de boorden van de oude 
Leie-arm te Kortrijk. Binnen deze studieopdracht was de uitwerking voorzien voor de verlaging van 
de leieboorden (Broelkaaai-Verzetskaai) en de Konventstraat. Op 24 maart 2015 werd het project 
aan de bewoners voorgesteld. De voorontwerpfase hiervan is nu afgerond. 
W&Z heeft zich altijd geëngageerd om binnen dit project mee te participeren. Bij deze leggen we de 
samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor.

Argumentatie
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Het uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst is een gelijke verdeling van de kosten voor de 
her aanleg van de Verzetskaai en de Broelkaai. Dit van gevel tot gevel.

De regeling is in grote lijnen te omschrijven als volgt :

 Er is een kosteloze grondoverdracht van de Stad Kortrijk naar W&Z

 Voor de uitvoering van deze werken is een verdeelsleutel voorzien van 50/50

 De stad betaalt hun gedeelte via een investeringstoelage aan W&Z.

De her aanleg van de Konventstraat en een deel van de Broelkaai, nl. tussen de Burg. Tayaertstraat 
en Dam vallen buiten deze regeling en zijn 100% ten laste van de stad.

De kosten voor de algemene voorbereidende werken werden als volgt verdeeld:

 Voor de Stad: Studiekosten, subsidieerbare rioleringskosten en saneringskosten bij 
grondoverdracht

 Voor W&Z: Kosten voor geotechnische en milieuhygiënisch onderzoek    

 Archeologisch onderzoek wordt gedeeld.

Na voorlopige oplevering worden de beheerstaken, waar W&Z mee participeerde, verdeeld in twee 
zones nl.

Pleindeel (rode zone)

 Stad staat in voor niet structureel onderhoud

 Aanvragen door derden voor het gebruik gegeven domeingoed worden door W&Z geregeld.

Straatdelen (groene zone)

 Stad staat in voor alle onderhoud

 Aanvragen door derden voor het gebruik gegeven domeingoed worden door Stad Kortrijk 
geregeld.

De samenwerkingsovereenkomst  werd op de stuurgroep i.v.m. met de Leiewerken van 4/12/214 en 
27/3/215 besproken. De opmerkingen werden verwerkt.

Na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst kan effectief gestart worden met de opmaak 
van het ontwerp, zodat de werken in het voorjaar 2016 in uitvoering kunnen gaan.

 

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

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
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Financiële informatie
budgetsleutel van de 0200-00/2240007/07.02.02/IE-07

2016: 849.130,00 euro (geraamd bedrag)

2018: 1.299.028,78 euro (geraamd bedrag excl. herzieningen en eventuele verrekeningen)

Besluit
Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst betreffende de heraanleg van de boorden van de oude Leiearm te 
Kortrijk met W&Z goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- A-059 001 011-oude leie-overeenkomst wz-stad Kortrijk-ontwerp_vs 23 04 15.doc
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Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
25 2015_GR_00070 Intercommunale Leiedal. - Verslag en 

toelichting. Jaarverslag 2014.
25 - 2015_GR_00070 - Intercommunale Leiedal. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 26 mei 2015 stelt Leiedal het jaarverslag over 2014 voor.

Argumentatie
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 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 
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
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
- AV2015-uitnodiging + agenda.pdf
- 20140527 Statuten Leiedal - gecoordineerd.pdf
- AV2015-overzicht wederzijdse exclusieve dienstverlening.pdf
- jaarverslag 2014.pdf



95/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

26 2015_GR_00086 Gaselwest - Verslag en toelichting. 
Jaarverslag 2014.

26 - 2015_GR_00086 - Gaselwest - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2014.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 26 juni 2015 stelt Gaselwest het jaarverslag over 2014 
voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

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 de heer Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

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

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

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

Bijlagen
- GASELWEST-AV2015-uitnodiging-documenten.pdf
- GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf
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Koen Byttebier

Staf
27 2015_GR_00098 2015/927 - Raamovereenkomst dagelijkse en 

periodieke schoonmaak stadsgebouwen voor 
een periode van vier jaar  - Voorwaarden en 
wijze van gunnen

27 - 2015_GR_00098 - 2015/927 - Raamovereenkomst dagelijkse en periodieke schoonmaak stadsgebouwen voor een periode van vier jaar  - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor betreffende de raamovereenkomst dagelijkse en periodieke 
schoonmaak stadsgebouwen voor een periode van vier jaar.

Beschrijving
Aanleiding en context
Hoofddoelstelling van de stad Kortrijk is om één of meerdere externe dienstverleners te selecteren, die zich 
volledig inspannen voor een kwalitatief hoogwaardige en sociaal verantwoorde dienstverlening tegen een 
billijke prijs. De stad maakt dit mogelijk door potentiële inschrijvers de kans te bieden zich, naast de prijs, 
kwalitatief en maatschappelijk te onderscheiden. Dit dossier komt tot stand in functie van een eerdere 
beslissing door het college van burgemeester en schepenen op 26 januari 2015, ‘ombuigingsdossier poetsen’.

Argumentatie
De belangrijkste doelstellingen zijn:

 een schoon gebouw met een goede schoonmaak kwaliteit;

 minimale verstoring van het primaire proces; 

 positieve beleving van de klant en het schoonmaakpersoneel.

 maximale ontzorging schoonmaak voor de stad Kortrijk

Met deze aanbesteding beoogt de stad Kortrijk een resultaatgerichte overeenkomst voor een periode 
van 4 jaar (2 + 1+  1). Er wordt een goede balans gevraagd tussen prijs en kwaliteit met versterkte 
aandacht voor maatschappelijke doelstellingen en duurzaamheid. 

Van de dienstverlener wordt verwacht om te investeren in materieel en dienstverlening en zo tijdens 
de raamovereenkomst de dienstverlening op een hoger niveau te brengen en te anticiperen op 
markontwikkelingen.

Een duurzame relatie vereist enerzijds dat de dienstverlener voornemens is de contractuele afspraken 
naar de letter en de geest na te komen en kansen te willen benutten om de dienstverlening te 
verbeteren waar dat mogelijk is. Anderzijds moeten tussen de dienstverlener en de aanbestedende 
overheid duidelijke afspraken worden gemaakt hoe de performance wordt gevolgd en wat wordt 
gedaan met de uitkomst hiervan.

De stad Kortrijk treedt voor deze opdracht op als een opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° 
van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.  

De stad Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers 
van onderhavige opdracht kunnen zijn:



97/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 huidige en toekomstige vzw’s van de stad Kortrijk 

 huidige en toekomstige agb’s van de stad Kortrijk

 het OCMW Kortrijk met huidige en toekomstige vzw’s

 de politiezone VLAS

 de hulpverleningszone FLUVIA

Hoe verloopt de opdracht?

Het betreft een raamovereenkomst met meerdere dienstverleners, waarbij de opdracht gegund 
zal worden op basis van de gunningscriteria 1 tot en met 6. De hoogste drie scorende bedrijven zullen 
voor deze opdracht gegund worden.

Via het principe van een minicompetitie tussen deze drie weerhouden dienstverleners zullen de 
clusters gebouwen toegewezen worden. Tijdens de minicompetitie blijven de initiële voorwaarden 
behouden, zoals beschreven in het bestek en ook de score voor de gunningscriteria G1 tot en met G6.

Ook wanneer een deelopdracht vrijkomt, per cluster, door niet verlenging of door maatregelen van 
rechtswege, zal deze opdracht terug ingevuld worden via het principe van de minicompetitie en dit 
voor de resterende duur van de raamovereenkomst.

Dit principe van werken zorgt voor continuiteit van dienstverlening en marktconforme prijzen.

De gebouwen worden ingedeeld in clusters, waarbij nu reeds 2 clusters opgenomen zijn. Gedurende 
de raamovereenkomst zullen clusters toegevoegd worden.

CLUSTER 1:

 

CLU
STER 2:

 

 

 

 

 

 Gunningscriteria

1 stadhuis (administratief, beleid en historisch stadhuis + 
preventiegebouw)

Grote Markt 54 Kortrijk

1 depot 102 Moorseelsestraat 102 Heule

2 tuighuizen Marke Rekkemsestraat 54 Marke

3 doortrekkersterrein Ringlaan Heule

4 jongerenontmoetingscentrum Tranzit Magdalenastraat 48 Kortrijk

5 stadsarchief Kortrijksestraat 388A Heule

G1 implementatieplan 10

G2 kwaliteit dienstverlening 15

G3 K.P.I.’s 5

G4 duurzaamheid 10
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 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag.

Het bestek met nr. 2015/927 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst dagelijkse en 
periodieke schoonmaak stadsgebouwen voor een periode van vier jaar”, opgesteld door directie 
bedrijfsvoering worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 803.940,00 euro (exclusief 
btw) of 972.767,40 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van vier jaar.

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 138.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 803.940,00 euro (exclusief btw) of 
972.767,40 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van vier jaar op budgetsleutel GBB-CBS/0119-
01/6103010.

Op basis van de twee opgenomen clusters wordt de opdracht jaarlijks geraamd op:

 2015 (sep - dec) : 67.001,00 euro (excl. btw)

 2016 : 201.033,00 euro (excl. btw)

G5 maatschappelijk ondernemen 10

G6 Prijs 50

 TOTAAL 100 PTN
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 2017 : 201.033,00 euro (excl. btw)

 2018 : 201.033,00 euro (excl. btw)

 2019 (jan - aug) : 134.022,00 euro (excl. BTW)

Dit bedrag is indexeerbaar volgens een vooropgestelde prijsaanpassing en wijzigbaar in de tijd 
afhankelijk van de toevoegingen en verwijderingen van stadsgebouwen aan deze 
raamovereenkomst.

Besluit
Punt 1
in verband met de raamovereenkomst dagelijkse en periodieke schoonmaak stadsgebouwen voor 
een periode van vier jaar de voorwaarden vast te stellen, zoals opgenomen in het bestek met 
dossiernummer 2015/927, d.d. 16.04.2015.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag.

Bijlagen
- 2015927_Raming
- 2015927_2015_04_16_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene

Musea en Erfgoed
28 2015_GR_00069 Bruikleengeving sculptuur Moeder Aarde II 

Ann Deman  - Verlenging Bruikleengeving - 
Goedkeuren

28 - 2015_GR_00069 - Bruikleengeving sculptuur Moeder Aarde II Ann Deman  - Verlenging Bruikleengeving - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Catherine Baelde

Beknopte samenvatting
Na de positieve evaluatie door het Adviescomité ‘Kunst in de publieke ruimte ‘ van de tijdelijke 
bruikleengeving van de bronzen sculptuur  ‘Moeder Aarde II’  van de Kortrijkse kunstenares en mits 
akkoord van Ann Deman wordt voorgesteld om de bruikleen aan de stad Kortrijk te verlengen voor 
een termijn van onbepaalde duur.

Beschrijving
Aanleiding en context
De bronzen sculptuur ‘Moeder Aarde II’ ( afmetingen: H 150- L 900 -B 400 cm) van kunstenares van 
Ann Deman, Antoon Herbertstraat 10 te Kortrijk, werd op 9 mei 2014 in bruikleen gegeven, dit voor 
één jaar en na evaluatie voor onbepaalde duur. Ann Deman vraagt om een nieuwe 
bruikleenovereenkomst op te maken tussen de stad en de kunstenares.
 

Argumentatie
Het adviescomité ‘kunst in de publieke ruimte’ heeft op 19 maart 2015 , de tijdelijke bruikleen van de 
sculptuur geëvalueerd. Het comité gaf een positief advies voor de verlenging van de bruikleen.
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Volgende voorwaarden moeten opgenomen worden in de bruikleengeving:

 de stad verbindt zich ertoe het beeld op de tussen beide partijen afgesproken plaats in goede 
staat te bewaren, toegankelijk voor publiek

 de stad verzekert het beeld voor haar waarde (115.000 EURO , productie waarde inclusief 
BTW). De verzekeringsnemer is de gemeente, de verzekerde de bruikleengever, dit zolang 
het beeld in bruikleen is en voor alle risico’s, (diefstal, vandalisme, patine beschadiging…)

 men komt overeen dat de bruikleengever het beeld in de zelfde staat terug krijgt, dus de 
gemeente engageert zich het beeld op haar kosten te laten herstellen bij eventuele 
beschadiging door de oorspronkelijke gieterij of een andere mits goedkeuring van deze 
gieterij door de bruikleengever.

 het transport van de sculptuur van de locatie is ten laste van de kunstenares.

 de kunstenares draagt aan de stad het recht over om het werk fotografisch te reproduceren 
in om het even welke vorm voor publicatie van het werk in de stadskrant, 
informatiebrochure, nieuwsflash, website …

 

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

Besluit
Punt 1
De bronzen sculptuur ‘Moeder Aarde II’ ( afmetingen: H 150- L 900 -B 400 cm) van kunstenares van 
Ann Deman, Antoon Herbertstraat 10 te Kortrijk, in bruikleen te nemen, dit voor onbepaalde duur en 
opzegbaar door één van beide partijen mits dit één jaar vooraf gemeld wordt per aangetekend 
schrijven en de hiervoor opgestelde bruikleenovereenkomst goed te keuren.
 

Punt 2
Communicatie en Recht de opdracht te geven een verzekering af te sluiten (115.000 EURO productie 
waarde inclusief BTW) dit voor de periode dat het beeld in bruikleen is en voor alle risico’s, (diefstal, 
vandalisme, patine beschadiging…). 

Bijlagen
- gebruiksovereenkomst-ALGEMEEN MODEL.doc
- Verslag adviescomité
- bruikleenovereenkomst 2014 sculptuur moeder aarde



101/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



102/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



103/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Philippe De Coene
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Stijn Tanghe

Beknopte samenvatting
In navolging van het afwegingskader voor de financiële ondersteuning van de sociale economie, zoals 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 april 2015, wordt hierbij het kader voor de 
impulsondersteuning ter goedkeuring voorgelegd onder de vorm van een reglement. Het reglement 
regelt de uitgaven die worden gebundeld binnen het Fonds voor Projecten Sociale Economie (FPSE, 
of Fonds PSE) en vindt z’n voedingsbodem in het Plan Nieuw Kortrijk en het 
Armoedebestrijdingsplan, meer bepaald in doelstelling 3 ‘Een stad die onderneemt en deelt’ (PNK) 
en front 3 ‘Kortrijk een Actieve Welvaartsstad’ (Armoedebestrijdingsplan).

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Fonds voor Sociaal Kapitaal bleek in het verleden een belangrijk instrument om ondersteunende 
impulsen te geven aan de Sociale Economie in Kortrijk, om initiatief aan te moedigen en te 
ondersteunen, om goede ideeën dat zetje te geven dat nodig was om tot realisatie over te gaan. 
Goede instrumenten moeten echter ook regelmatig opnieuw gestemd worden = aangepassen aan de 
nieuwe omgeving waarin ze ingezet worden (Plan Nieuw Kortrijk en het Armoedebestrijdingsplan).

Het nieuwe reglement geeft mee invulling aan Kortrijk als ondernemersvriendelijke stad bij uitstek 
(p19) en geeft vorm aan het ontwikkelen van partnerships om werkgelegenheid te stimuleren 
(sociale pijler). Het heeft een duidelijke link met de ambitie om die Actieve Welvaartsstad te zijn 
(p22) waarin mensen geactiveerd en sterker gemaakt worden, creatieve oplossingen gezocht voor 
nieuwe noden (via regie zonder dirigeren), mensen en instellingen aangemoedigd en 
verantwoordelijkheid gegeven wordt om mee te bouwen aan een samenhangend lokaal sociaal 
beleid. Daartoe werd activering expliciet aan de doelstellingen van het fonds toegevoegd. Het 
reglement geeft invulling aan de ambitie t.a.v. de sociale economie (p 24) door kansen te bieden aan 
opvallende (en) nieuwe initiatieven, zoals dit ook in het verleden het geval was. Om verstoring van 
het economische landschap of wrijving met andere economische actoren te vermijden wordt elk 
dossier geadviseerd door een werkgroep bestaande uit medewerkers actief rond Welzijn, Sociale 
Economie & Activering, maar ook iemand uit team WEL (Werken, Economie en Leren) en een 
vertegenwoordiging van de lokaal vertegenwoordigde sociale partners (werkgevers en werknemers) 
– in vervanging van het voormalige Forum Lokale Werkgelegenheid.

Daarenboven draag het reglement zowel bij aan de duurzaamheid van projecten – verankering van 
jaarlijkse monitoring sociale economie – als aan een grotere transparantie in de ondersteuning van 
de sector: duidelijke afbakening van het soort projecten dat ondersteund kan worden en het 
afgrenzen van mogelijke tussenkomsten.

Daarnaast draagt het reglement bij aan de realisatie van de armoedebestrijding, door in te zetten op 
“Investeren in lokale diensteneconomie en sociale economie” meer bepaald het ondersteunen van 
nieuwe initiatieven in de sociale economie of toeleiding naar de arbeidsmarkt en “Werk maken van 
projecten die jobs maken”.
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De hierboven toegepaste onderlijning markeert meteen ook de grootste verschillen tussen het 
nieuwe reglement Fonds voor Projecten Sociale Economie en z’n voorganger, het Fonds voor Sociaal 
Kapitaal, een naam die verlaten werd omwille van de verwijzing naar een concept 'sociaal kapitaal' 
dat thans een veel bredere toepassing kent.

Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Projecten Sociale 
Economie - Toelichting

Titel I: Algemene Bepalingen

Artikel 1 geeft aan dat dat het Fonds voor Projecten Sociale Economie een instrument is van de stad 
Kortrijk ingezet in uitvoering van de regierol sociale economie. Er wordt verwezen naar het algemeen 
kader dat gehanteerd wordt bij de afweging van het al dan niet betoelagen van sociale economie-
initiatieven, en de doelstellingen van dit specifieke instrument worden concreet benoemd:

 een algemene en innoverende impuls aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
activering vanuit een werkgelegenheidsperspectief, met specifieke aandacht voor projecten 
binnen de sociale economie(erkend als sociale inschakelingseconomie, maatwerkbedrijven, 
maatwerkafdelingen, en lokale diensteneconomie);

 bijdragen tot een ruim, duurzaam en stabiel netwerk van projecten en initiatieven die de 
maatschappelijke integratie via werk bevorderen, met bijzondere aandacht voor de 
kansengroepen.

In vergelijking met vorige reglementen voor impulsondersteuning binnen sociale economie wordt de 
piste ‘activering’ nu wel expliciet als mogelijkheid mee opgenomen.

Daarnaast wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen de vertegenwoordiging en dus 
ook beslissingsbevoegdheid i.f.v. het reglement toegewezen.

Afsluitend wordt bepaald dat alle steun in het kader van dit reglement valt onder de toepassing van 
de de-minimis verordening van de Europese Commissie. Om te voorkomen dat waardevolle 
projecten niet kunnen doorgaan n.a.v. de consequenties van deze bepaling worden twee 
uitzonderingsmogelijkheden voorzien. Deze worden toegepast op expliciete vraag en naar 
noodwendigheid (gezien toenemende administratieve belasting).

Het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt in artikel 107 de 
selectieve ondersteuning van ondernemingen, de facto economische activiteiten, door middel van 
staatsmiddelen ongeacht hun vorm, als deze een impact kunnen hebben op de mededinging of het 
handelsverkeer tussen lidstaten kunnen verstoren.Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van 
toepassing, zoals de verschillende de-minimis-verordeningen en specifieke bepalingen aangaande 
diensten van algemeen economisch belang. 
Die er elk op hun manier voor zorgen dat de interne markt niet in gedrang komt. 

 De-minimis:~ “de minimis non curat praetor” » de rechter houdt zich niet bezig met 
kleinigheden of triviale zakenSteun die onder een bepaalde drempel niet overschrijdt kan 
door z’n beperkte omvang het handelsverkeer niet ongunstig beïnvloeden.Beperkte 
omvang?                               
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- De-minimis-verordening: ≤ € 200.000 per over 3 belastingjaren, per organisatie                        
- DAEB-de-minimis-verordening: ≤ € 500.000 per over 3 belastingjaren, per organisatie

 DAEB-besluit:Compensaties aan organisaties belast met een openbare dienstverplichting, 
worden geacht het handelsverkeer niet ongunstig te beïnvloeden voor zover zij niet hoger zijn 
dan € 15.000.000 per opdracht.

In eerdere reglementen werd nog geen rekening gehouden met de Europese Staatssteunregels. 

Artikel 2 specifieert de 4 situaties waarbinnen een aanvrager steun kan vragen i.k.v. dit reglement.

Het fonds kan ondersteunend tussenkomen voor projecten m.b.t.:

1° Opstart van activiteiten die tewerkstellingsplaatsen creëren of tewerkstellingskansen bevorderen 
binnen een inschakelingscontext;
Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de vroegere primaire invulling van het fonds, met 
name het opstarten van nieuwe tewerkstellingsprojecten mogelijk maken. De uitbreiding naar 
bevorderen van tewerkstellingskansen – vorige wijziging van het reglement – blijft behouden. Naast 
de nauwe definiëring die opgenomen is als voetnoot gaat het op het kruispunt van deze beide opties 
om de ontwikkeling van mogelijkheden om nieuwe competentieprofielen te creëren.

2° Experimentele ontwikkeling - binnen een inschakelingscontext - van een niche of activiteit die 
inschakeling en/of activering bevordert c.q. dienstverlening die drempels voor activering wegneemt, 
gerealiseerd via een inschakelingsproject;
Hiermee wordt specifiek mogelijk gemaakt dat een experimentele aanpak die tegemoetkomt aan een 
activeringsdrempel ondersteund kan worden, als hij ontwikkeld wordt binnen een 
inschakelingscontext. Grootste verschil met ‘bevorderen van tewerkstellingskansen’ zit in het 
experimentele en dus minder zekere karakter, het termijnperspectief moet in deze nog mee 
uitgeplozen worden.

3° In de tijd beperkte cofinanciering van een project dat eveneens door een andere entiteit wordt 
gefinancierd en betrekking heeft op de activiteiten die vatbaar zijn voor impulsfinanciering onder 1° 
en 2°;
Onder dit puntje komt de cofinanciering voor projecten, zoals projecten die in hoofdzaak 
gefinancierd zijn vanuit Europese structuurfondsen, die inhoudelijk aansluiten bij de mogelijkheden 
opgenomen onder 1° en 2°. Door deze cofinanciering hier als optie op te nemen bekomen we een 
duidelijk kader voor cofinanciering.

4°Professionalisering van de interne werking.
Professionalisering van de werking van de sociale economie actoren is sinds geruime tijd een 
belangrijk aandachtspunt voor het lokale bestuur, langs deze weg kunnen organisaties een beperkte 
ondersteuning krijgen om zich extern te laten begeleiden bij het professionaliseren van een intern 
proces, activiteit of deel van de werking.

Artikel 3 bepaalt nadrukkelijk dat elke aanvrager over een label Sociale Economie of mandaat 
integrale trajectbegeleiding of kosteloze arbeidsbemiddeling moet beschikken. Tegelijk wordt 
hiermee de bepaling dat de aanvrager over een kwaliteitslabel moet beschikken verlaten (= erkennen 
van erkenningen door ander overheden).
Andere voorwaarden tot ontvankelijkheid m.b.t. de rechtspersoon van de aanvrager is dat deze in 
Kortrijk gevestigd moet zijn of ondersteuning moet vragen voor een project dat in Kortrijk effect 
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ressorteert. Met deze bepalingen willen we een extra garantie inbouwen zowel op het vlak van 
kwaliteit als op het vlak van het ressorteren van resultaat in of voor Kortrijk.

Artikel 4 geeft een limitatieve lijst van administratieve verplichtingen waaraan een aanvraag moet 
voldoen. Deze bepalingen moeten er voor zorgen dat volledige, beoordeelbare dossiers worden 
ingediend en dat bij goedkeuring van een dergelijke aanvraag alle administratieve verplichtingen 
voldaan kunnen worden.

Afdeling I: Procedure

Hoofdstuk I: Beoordelingscriteria

Artikels 5 en 6 geven een opsomming van de verschillende elementen en criteria die binnen het 
aanvraagdossier nader bekeken zullen worden met het oog op het al dan niet toekennen van een 
toelage.
De criteria onder artikel 5 gelden voor alle aanvragen.
Artikel 6 bevat bijkomende bepalingen die afhankelijk zijn van het type project waarvoor 
ondersteuning wordt gevraagd cf. artikel 2.

Hoofdstuk II: Procedure

Artikel 7 beschrijft de procedure voor het indienen en beoordelen van een aanvraag.

Hierbij wordt ook bepaald dat aan elke aanvraag een advies gehecht zal worden verstrekt door een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale besturen: teams WEL, Welzijn, Sociale 
Economie & Activering, en vertegenwoordigers van de lokaal vertegenwoordigde sociale partners 
(werkgevers en werknemers).

Artikel 8 bepaalt dan weer dat een ondersteuning gekaderd zal worden in een 
samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt naar het model in Bijlage II.

Artikel 9 geeft aan dat de voortgang in de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst op 
jaarlijkse basis geëvalueerd zal worden, met terugkoppeling van die evaluatie naar het College van 
Burgemeester en Schepenen en dat deze gegrond zal zijn in een nulmeting.

Bovendien vinden we in dit artikel de verplichting terug om mee te werken aan de stedelijke 
monitoring betreffende Sociale Economie, tot twee jaar na het einde van de ondersteuning, voor 
zover de ondersteuning minstens € 2.500 bedraagt.

Afdeling II: Financiële Toelage

Artikel 10 somt een aantal algemene bepalingen betreffende de financiële toelage op.

Ten eerste dat de bovengrens per toelage € 60.000 bedraagt.

Ten tweede dat de aanvrager moet aantonen dat de aanvraag voldoet aan het 
additionaliteitsprincipe en dit door middel van een verklaring op eer.
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Ten derde wordt bepaald dat de aanvrager moet aantonen welk deel van het project mogelijk 
gemaakt wordt door de tussenkomst van het Fonds. Dit om de aanvraag accuraat te kunnen 
beoordelen enerzijds en om deze elementen passend te monitoren met het oog op evaluatie 
anderzijds.

Ten vierde wordt het aantal ondersteuningen per project beperkt tot één, terwijl een aanvrager 
aanvragen kan doen voor meerdere projecten.

Ten vijfde wordt bepaald dat het fonds de gevraagde ondersteuning in schijven zal betalen, als uit 
het financieel plan blijkt dat de ondersteuning over verschillende jaren nodig is.

Artikel 11 formuleert een aantal bijzondere bepaling betreffende de financiële toelage in relatie tot 
het soort ondersteuning. Deze waren niet voorzien in eerdere versies van het reglement.

§ 1. Omvat bepalingen m.b.t. projecten voor het experimenteel ontwikkelen van een niche of 
activiteit, binnen een inschakelingscontext. Concreet bepaalt § 1. dat de ondersteuning van het fonds 
slechts 50% van de totale kost van het project kan bedragen, en hoogstens 40% van de er aan 
verbonden personeelskosten. Deze bepalingen benadrukken zowel het aanvullende als het 
impulskarakter van het Fonds voor Projecten Sociale Economie, des te belangrijker gezien de link met 
experimentele ontwikkeling in deze, door een te grote afhankelijkheid van de middelen uit het Fonds 
te voorkomen. Volgende redenering ligt aan de basis ‘hoe groter het budgettair tekort bij het 
wegvallen van de middelen uit het Fonds, des te moeilijker om alternatieve financiering te vinden’, 
door de inbreng van het Fonds te beperken moeten voorafgaand al flankerende middelen gezocht 
worden. Ingeval personeelskosten geldt voorgaande redenering eveneens, misschien zelfs in sterkere 
mate gezien de relationele component.

§ 2. Omvat bepalingen m.b.t. projecten aangaande cofinanciering. Bij deze projecten wordt de 
inbreng van het Fonds beperkt tot maximum 25% of € 50.000, voor zover de inbreng van de lokale 
partners (aanvrager + Vlaamse partners) minstens even groot is.

§ 3. Omvat bepalingen m.b.t. projecten professionalisering van de interne werking. De hier beoogde 
ondersteuning betreft ondersteuning voor het aantrekken van externe expertise om binnen de 
werking van de eigen organisatie een element professioneler aan te pakken. De externe partner 
moet aantonen competentie te hebben op het vlak deze specifieke actie of activiteit en de 
ondersteuning is beperkt tot de reële kosten met een maximum van € 500 per kalenderjaar een 
aanvraag worden ingediend.

Bovendien bepaalt § 3 dat ondersteuning voor professionaliseringstrajecten een residuair karakter 
hebben, bijgevolg slechts toegekend worden in geval resterende budgettaire ruimte. In dat laatste 
geval worden aanvragen die doorheen het jaar werden ingediend chronologisch behandeld.

Titel II: Bijzondere Bepalingen – thematische oproepen

Net als in het vorige reglement wordt de mogelijkheid behouden om een thematische oproep te 
lanceren. Het betreft oproepen tot het indienen van specifieke projecten, projecten die aan 
specifieke verwachtingen voldoen. Doorgaans zal het gaan om problemen die het stadsbestuur heeft 
vastgesteld en waar zij gericht actie wil rond ondernemen. Dergelijk oproepen worden 
bekendgemaakt via de websites van het stadsbestuur en het OCMW van Kortrijk. Geïnteresseerden 
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kunnen zich laten registreren bij de contactpersoon Sociale Economie van de Stad Kortrijk, i.f.v. 
melding per e-mail.

Artikel 12 bepaalt in meer gedetailleerde mate dat het College van Burgemeester en Schepenen 
bevoegd is voor het uitwerken van een dergelijke oproep, en welke bijkomende bepalingen zij mag of 
moet vastleggen alvorens de oproep verspreid kan worden.

Titel III: Slotbepalingen

Artikel 13 omvat twee overgangsbepalingen. Een om de rechtszekerheid van aanvragers die hun 
aanvraag indienden onder het vorige reglement te verzekeren, en een die aangeeft dat dergelijke 
aanvragen ook in aanmerking komen om na te gaan of het de eerste ondersteuning van een project 
betreft.

Artikel 14 het nieuwe reglement treedt in werking op 1 juni 2015

Bijlage I: Lexicon 

Overzicht van de belangrijke termen en/of definities

Bijsturingen in vergelijking met eerdere versies:

 Bijgestuurde definities:
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen - ontdaan van sub-definities betreffende sociale 
economie
-De aanvrager - niet langer een/de natuurlijke,  maar de rechtspersoon (in oprichting) die een 
natuurlijk persoon als vertegenwoordiger heeft aangeduid.
- Project - herformulering

 Nieuwe 
definities:                                                                                                                                            
- Sociale Economie:
een brede verzameling van initiatieven en ondernemingen die niet gereduceerd mag worden 
tot inschakelingeconomie en tewerkstellingskansen voor kansengroepen. Zo bevat de sociale 
economie een ruime waaier aan activiteiten op gebieden waar noch de publieke noch de 
private markt een antwoord bieden. Ze werkt op basis van waarden parameters die 
ondernemerschap en economie in een ander kader plaatst. Het kan gaan om:
- Sociale inschakelingseconomie
De bedrijven bedoeld in artikel 59 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch 
actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. (beschikken over en 
SINE-attest)
- Maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen:
bedrijven of afdelingen van bedrijven die als dusdanig erkend zijn in uitvoering van het 
Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling dd. 12/07/2013, en dus beschikken 
over een geldig label maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling.
- Lokale Diensteneconomie:
organisaties die als dusdanig erkend zijn in uitvoering van het Decreet betreffende de lokale 
diensteneconomie dd. 22/11/2013, en dus beschikken over een geldig label lokale 
diensteneconomie.
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- Activering
Is een verzameling van acties, uitgevoerd in een bepaalde periode[1] gericht op het re-

integreren van mensen zodat ze idealiter zonder uitkering verder kunnen. [2],[3] Re-
integratie mogelijk maken door de middelen tot zelfbeschikking of participatie uit te 

breiden.[4],[5] Het gaat dus om een diversiteit aan beleid, samengebracht onder de vlag van 
activering, antoniem voor passief “niet of slechts beperkt deelnemen aan sociale 
activiteiten”.[6] 

Binnen activering wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen sociale en professionele 
activering. Een onderscheid dat gebaseerd is op de afstand tot her-inschakeling op de 
arbeidsmarkt (algemeen aanvaard als ultieme doelstelling). 
- “Sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken 
van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen: 
(1) ofwel als een doel op zich; 
(2) ofwel als een eerste stap in een traject voor socioprofessionele inschakeling; 

(3) ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling.”[7] 
- Professionele activering vormt zo een vervolg op sociale activering en is ondubbelzinnig 
gericht op het (her-)intreden op de arbeidsmarkt

- Binnen een inschakelingscontext
Is binnen dit regelement te begrijpen als “binnen het continuüm aan organisaties die actief 
zijn rond het (her-)inschakelen van mensen op de arbeidsmarkt en die hiertoe reeds een 
erkenning verkregen hebben door de erkennende overheid of kunnen aantonen dat zij die 
erkenning zullen verkrijgen”.

 Schrapping van definities:
- Sociaal Kapitaal
- Kwaliteitslabel

Bijlage II: Samenwerkingsovereenkomsten met het fonds

Model van samenwerkingsovereenkomst dat als basis zal dienen voor alle 
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van ondersteuning op basis van dit reglement.
In vergelijking met vorige versies werd dit model bijgestuurd opdat alle mogelijke opties betreffende 
de toepassing van de Europese Staatssteunregels voorzien zouden zijn.

[1] Van Malderen B, Claes S, Vermeiren G, Turan G, Schryvers K, Stevens H. Voorstel van 
decreet houdende de werk- en zorgtrajecten. Volume 2442 (2013-2014) – Nr. 10. Brussel: Vlaams 
Parlement; 2014.

[2] Lammertyn in: Hermans K, Van Hame E, Lammertyn F. Sociale activering in Vlaamse OCMW's: een 
empirische toetsing. Tijdschrijft voor Sociologie 1999;20(2):149-174.
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[3] Lammertyn, 1996 in: Geldof, 1999 in: Tanghe S. De vormgeving van het recht op maatschappelijke 
dienstverlening: de Werkwinkel als casus. Gent: Universiteit Gent; 2012. 70 p.

[4] Goul Andersen, 2002 in: Tanghe, 2012

[5] Caswell et al., 1990 in: Caswell, Marston, & Larsen, 2010 in: Tanghe, 2012.

[6] Hvinden, 1999 in: Tanghe, 2012

[7] Van Dooren G, Kuppens J, Druetz J. SOCIALE ACTIVERING, TUSSEN ACTIEF BURGERSCHAP EN 
BETAALDE ARBEID Een verkennend onderzoek naar de praktijk van sociale activering in de Belgsiche 
OCMW's. Brussel: POD MI, 2011

Argumentatie
Plan Nieuw Kortrijk en het Armoedeplan articuleren duidelijk de wens van het stadsbestuur om 
verder samen te werken met externe partners om haar doelstelling rond activering en tewerkstelling 
voor mensen uit de kansengroepen te realiseren, al dan niet in combinatie met extra dienstverlening. 
Bovendien blijkt duidelijk dat het stadsbestuur ambitieus wil zijn in de ondersteuning van sociale 
economie en hierbij maximale transparantie nastreeft.
Het voorliggend reglement komt zowel tegemoet aan de hierboven omschreven aspiraties als aan 
het van toepassing zijnde afwegingskader sociale economie.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Toepasselijke budgetsleutel: 20xx/GBB-CBS/0904-00/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies
De documenten werden aangepast conform de (meeste) opmerkingen gegeven per e-mail, d.d. 
01.04.2016

Bruno Messiaen
Automatisch ingetrokken

Besluit
Punt 1
Het als bijlage ingevoegde Reglement tot het verkrijgen van een toelage uit het Fonds voor Projecten 
Sociale Economie goed te keuren.

Bijlagen
- advies Bruno Messiaen.pdf
- reglement FPSE - 2015 v3.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke
Stijn Tanghe

Beknopte samenvatting
Het opleidingsproject V.O.R.K. (Vorming Opleiding, Restauratie Kortrijk) bestaat sinds 2006 en wordt 
sinds de opstart in goede banen geleid door vzw Mentor die voor de aansturing, financiering en 
begeleiding kan bogen op een uitgebreid en divers netwerk aan betrokken partners. Gezien de vorige 
overeenkomst, niettegenstaande stilzwijgend verlengbaar, ten einde liep op 31/12/2014 (twee jaar 
na aanvang) wordt vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het project V.O.R.K. kadert binnen het Plan Nieuw Kortrijk: "Kortrijk is een stad die onderneemt en 
deelt." (Engagement 3). Binnen dit engagement vinden we onder meer de ambitie om binnen de 
sociale pijler partnerships te ontwikkelen met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt 
om de werkgelegenheid te stimuleren. Dit project versterkt het mensen (“Power to the people”, PNK 
– p22) en ondersteunt bovendien indirect de horeca (Kortrijk houdt van horeca, PNK – p 21).

De samenwerkingsovereenkomst die voorligt, loopt 1 jaar en start op 01/01/2015. De overeenkomst 
bevat een mogelijkheid om de overeenkomst telkens stilzwijgend voor 1 jaar te verlengen, tot 
uiterlijk 31 december 2019. Uit de overeenkomst stappen kan door middel van een schriftelijke vraag 
gericht aan de voorzitter van de stuurgroep, 6 maanden voor het einde van de overeenkomst. In dat 
laatste geval stopt de overeenkomst bij het beëindigen van die opzegtermijn.

Met het project V.O.R.K. willen de partners (incl. het opleidingsfonds van de sector en VDAB) de 
kansen op duurzame tewerkstelling voor werkzoekenden uit de kansengroepen verhogen. Dit doen 
ze door middel van integrale trajecten die competentie verhogend werken: opleiding tot 
keukenmedewerker (technische competenties), attitudetraining (sociale competenties), coaching en 
stage; en waarbinnen men begeleidt wordt naar een geschikte tewerkstelling (incl. jobcoaching in 
aanvang).

Argumentatie
V.O.R.K. kan sinds het ontstaan – Gemeenteraad van 28 juni 2006, punt 4.11 – goede resultaten 
voorleggen. Deze overeenkomst wijkt inhoudelijk niet substantieel af van de voorafgaande 
overeenkomsten. Bijgevolg wordt het stadsbestuur gevraagd in te stemmen met deze verlenging van 
de samenwerking.

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
n.v.t.

Advies
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Juridische dienst
Gunstig advies

De overeenkomst werd aangepast conform gemaakte opmerkingen.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst, waarvan de tekst als bijlage is ingesloten.

Bijlagen
- Samenwerkingovereenkomst 2015 VORK-DEF 3.pdf
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