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Vraag nr. 23 van Roel Deseyn van 08 juli 2016 
 

Brandweer – goede bereikbaarheid waternet en functioneren aansluitingspunten 
 

Geachte leden van het College, 

Op woensdag 6 juli 2016 moesten onze nooddiensten uitrukken voor een brand in de woning 
Veldstraat 186.  Brandweer en politie waren naar goede gewoonte snel ter plaatse voor hun 

interventie, maar konden niet voorkomen dat het pand volledig in vlammen opging en een aanpalende 

woning rook- en waterschade opliep.  De bewoonster kon gelukkig wel ongedeerd ontkomen. 

Naar verluidt verliep de interventie niet zonder problemen.  Van omstaanders was te horen dat de 
brandweer pogingen ondernam om aansluiting te maken op het waternet via ondermeer een 

aansluitingspunt ter hoogte van de Sint-Antoniuskerk (zijkant Veldstraat), maar hier niet in 

slaagde.  Alert optreden zorgde ervoor dat via een aaneenschakeling van slangen een 
aansluitingspunt in de aanpalende Wandelingstraat kon worden geactiveerd, maar door dit 

noodscenario ging wel belangrijke tijd verloren. 

Gezien 15 minuten in dergelijke noodsituatie van cruciaal belang kunnen zijn en beslissen over leven 

of dood, dringen volgende vragen zich op: 

1. Wat deze interventie betreft: Klopt de bewering van omstaanders dat het maken van een 
aansluiting in de Veldstraat (ter hoogte van de Sint-Antoniuskerk) niet gelukt is?  Wat was 

hier de reden van?  Hield deze reden verband met het beschikbare materiaal bij de 

brandweer, een technisch defect aan het aansluitingspunt of de afwezigheid van een 
bruikbaar watervolume? 

2. Wat was hiervan desgevallend de impact op de interventie?  Heeft dit de brandweer 
belemmerd in haar werkzaamheden? 

3. Wat het aanwezige waternet in de stad betreft:  Bestaat een overzicht van het volledige 

netwerk en de beschikbare aansluitingspunten?  Is er ook op regelmatige tijdstippen controle 
van het netwerk en het goed functioneren van aansluitingspunten? 

4. Ondervond de brandweer reeds soortgelijke problemen bij eerdere interventies?  Waar 
bevinden zich de knelpunten (waternet en aansluitingspunten) op het grondgebied van Groot-

Kortrijk die een risico vormen voor vlotte dienstverlening van de nooddiensten?  Zijn 
desgevallend middelen voorzien om deze knelpunten op termijn weg te werken en volgens 

welk tijdspad en prioriteiten zal dit gebeuren? 

 

 

 



Antwoord 
 

1. Interventie 6/7/2016 – Veldstraat 186 te Kortrijk 

-aansluiting eerste/dichtste hydrant: geen water door technisch probleem leidingnetwerk 

(afsluiter vast?) 

-aansluiting tweede hydrant (Wandelingstraat): wel water 

2. Interventie 6/7/2016 – Veldstraat 186 te Kortrijk 

-aansluiting op tweede hydrant had geen negatief effect op het verloop van de interventie 

omdat op moment van aansluiting: 

* de eigen watervoorraad van de brandweerwagen nog 40 % van de 2.000 l bedroeg   

* een tankwagen van de brandweer met nog 12.000 l. terplaatse was 

3. Netwerk aansluitpunten waterleiding 

-overzicht is beschikbaar in de dispatching van de brandweer Fluvia (via de Watergroep)- zie 

voorbeeld hieronder  

-onderhoud (nazicht goede werking en juiste signalisatie) en herstel zijn taken van het 

stadsbestuur ; na de vorming van de brandweerzone zijn alle gemeenten gevraagd om te 

zorgen voor een uniforme data-uitwisseling ;  Stad Kortrijk gaat een samenwerking aan met 

de sociale economie ;  Fluvia wacht de output-data af. 

4. Soortgelijke problemen 

-heel af en toe  

-knelpunten overal omwille van elk hun eigen problematieken: 

*verstedelijkt gebied: signalisatie verdwijnt, hydranten raken vervuild, obstructies… 

*landelijk gebied: signalisatie verdwijnt of raakt beschadigd, hydranten raken zoek… 

*industriegebied: signalisatie beschadigd, hydranten verzakken… 

-het drinkwaternet van De watergroep biedt meestal kortbij een volgende hydrant (tenzij 

landelijk afgelegen) ;  daarom – en ook om voldoende waterdebiet te hebben – wordt door de 

brandweer ook gewerkt aan het vragen van open watervoorraden (bv. industrie) bij 

bouwaanvragen én aan een eigen versterkingsprocedure bij branden (tankwagencircuit) ;  

specifiek wordt er sedert 1/1/2016 voor Kortrijk bij elke oproep brand structureel een 

tankwagen meegestuurd (zie sub .2)  

-een ministeriële omzendbrief  voorziet in een check door de gemeenten/steden van de 

hydranten ten minste om de 2 jaar ;  uiteraard is ook de opvolging hiervan zeer belangrijk. 

 
 

 
 

Vraag nr. 24 van Mattias Vandemaele van 29 juni 2016 
 
Verkaveling Boevekerke 

 

Bij verkoop van de gronden op Boevekerke, gaan de opbrengsten naar het SOK. SOK is immers 

economisch eigenaar van de gronden. Op de raad van bestuur van het SOK werd echter gesteld dat 
de stad nog steeds juridisch eigenaar is van de gronden. Daarom volgende vragen: 



1. Staan de gronden op Boevekerke nog gewaardeerd in de boekhouding van de stad aangezien 
de stad juridisch gezien nog steeds eigenaar is van de gronden? 

2. Aan welke waarde staan deze gronden gewaardeerd? 

 
Antwoord 
 

1) De gronden Boevekerke zijn nooit opgenomen geweest in de balans van de 
stad.  Bedrijfseconomisch stonden ze immers initieel correct opgenomen in de balans van de 

vroegere “Grondregie”.  Juridisch waren ze wél eigendom van de stad omdat de grondregie 
geen rechtspersoonlijkheid bezat.   

Op basis van een raadsbesluit van 08/05/1998, werden de gronden Boevekerke ingebracht in 

het autonoom gemeentebedrijf Woonregie (thans AGB SOK).  De juridische overdracht via akte 
is echter ten onrechte nooit gebeurd en ook de opname van de gronden van de Grondregie in 

de balans van de Woonregie is toen ten onrechte niet gebeurd.   
Om hieraan een pragmatische oplossing te bieden werd bij de overgang naar de nieuwe 

beginbalans BBC, op voorstel van de toenmalige bedrijfsrevisor, de overdracht als een 
kapitaalsverhoging van de stad in het kapitaal van het AGB SOK geboekt.  De juridische 

overdracht werd niet meer geregeld, omwille van de reeds aan de gang zijnde verkopen, waarbij 

de stad de gronden als juridische eigenaar verkocht en de ontvangsten doorstortte naar het 
SOK.   

In de rekening 2015  (op 31/12/15) werden dan de resterende, niet-verkochte gronden voor 
het eerst wel opgenomen in de balans van het SOK, met als tegenboeking de 

kapitaalsverhoging, zodat er terug overeenstemming was tussen de boekhouding van de stad 

en die van het SOK. 
 

2) De waardering van de gronden : 3.525.000 € : is bepaald geweest door de toenmalige 
bedrijfsrevisor en gebaseerd op de maximale opbrengst min kosten en reeds gepleegde 

verkopen. 

 
 
 
 

Vraag nr. 25 van Mattias Vandemaele van 29 juni 2016 
 
Beleggingsbeleid bij de stad en satellieten 

 

1. Bestaan er richtlijnen over het beleggen (korte of lange termijn) bij de stad en haar satellieten 
(stadsVZW's, OCMW, Politiezone, AGB's)? 

2. Houden we rekening met duurzaamheidscriteria voor die keuze? Of andere criteria? Zo ja welke? 
3. Welke gelden zijn waar belegd ( waar (instelling), bedrag, looptijd, rendement)? 

 

Antwoord 
 

 
0. Voorafgaand.  

Beleggingsbeleid vormt een onderdeel van een ruimer thesauriebeleid dat ook beslissingen 
omvat in verband met het aangaan van uitgaven en initiëren van inkomsten in het algemeen, 
alsook het beheer van de schuld. Zowel de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen als de financieel beheerder hebben hierin een eigen rol te vervullen in de 
gemeente. 
Thesauriebeheer is het beheer van liquiditeiten binnen een vooropgestelde planning van te 
verwachten ontvangsten en uitgaven, op welbepaalde data voor gekende bedragen, waarbij 
de nodige veiligheidsmarges dienen in acht genomen. 



De gemeenteraad is de bevoegde overheid voor beleggingen op meer dan 12 maanden en de 
bepaling van de strategische planning en financiële nota’s van de stad. Het college van 
burgemeester en schepenen staat in voor de sturing en het financieel beheer op hoofdlijnen. 
Het dagelijks financieel beheer behoort uiteraard bij de bevoegde rekenplichtige, bij de 
gemeente de financieel beheerder, die verondersteld wordt over de nodige expertise terzake 
te beschikken. Dagelijks thesauriebeheer impliceert immers het snel kunnen nemen van 
beslissingen met zicht op de ontvangsten- en uitgavenstromen. Het is de verantwoordelijkheid 
van de rekenplichtige om tijdelijke overschotten rendabel en veilig te beleggen. 
 
1. Richtlijnen zijn er niet als dusdanig expliciet uitgeschreven. Er bestaan wel zeer logische 

afspraken tussen de rekenplichtigen in een systeem van automatische storting van de 

schijven van de toelagen. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de rekenplichtige. 

Het is in principe niet de bedoeling dat de satellieten overschotten langdurig aanhouden. 

Dit wordt desgevallend op korte termijn gecorrigeerd door de volgende subsidie opname 

te verdagen of op langere termijn de stadsdotatie te verminderen.  

Uitzondering dient gemaakt volgens andere afspraken, zoals bijvoorbeeld financiële 

richtlijnen vastgelegd in een beheersovereenkomst die werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad. Een ander mogelijke uitzondering vormt het ter beschikking stellen van 

een lening aan een satelliet. Het is evident dat in afwachting van de betaling van alle 

facturen voor de investering waarvoor de lening als financiering dient, de rekenplichtige 

de tijdelijke overschotten rendabel en veilig belegt. Dit tijdelijk overschot houdt immers 

onmiddellijk op bij de volledige betaling van de investering. 

2. Op korte termijn wordt enkel belegd bij financiële instellingen die  een 

duurzaamheidscharter hebben onderschreven: een ethische handleiding of een Corporate 

Social Responsability. Aangezien het meestal gaat om zeer kortlopende beleggingen  

(spaar- en zichtrekeningen) is de screening van ethische producten hier niet aan de orde, 

laat staan een onderzoek naar het dagelijks beleid van de instelling.  

Voor wat betreft lange termijn beleggingen, werd in het bestek voor het Zilverfonds het 
niet respecteren van duurzaamheidscriteria als uitsluitingsgrond opgenomen. 
Naast duurzaamheid zijn er veel andere criteria die een rol spelen, die alternerend 
primeren naargelang de inschatting van het belang van het risico (door de rekenplichtige) 
op het ogenblik zelf van de belegging, zoals: rendement, looptijd, step-up clausule, 
onmiddellijke beschikbaarheid, spreiding (vooral sinds de financiële crisis), evolutie van 
de rentecurve, specifieke marktomstandigheden, relatieve zekerheid van de inschatting 
van het overschot … 

3. Op 4 juli 2016 (momentopname) noteren we 23.656.037,99 euro aan liquiditeiten samen 

bij 6 van de 9 verschillende financiële instellingen bij wie de stad een rekening heeft 

geopend, met een rendement variërend tussen 0.00 en 2, 25 %. Deze gelden kunnen 

dagelijks worden opgevraagd zodat geen looptijd kan worden meegegeven. Bepaalde 

producten bieden uiteraard wel een beter rendement indien ze gedurende langere tijd 

kunnen worden aangehouden. 

Het bedrag in het zilverfonds (lange termijn belegging) bedroeg per 31.12.2015: 
- Statutairen:   7.802.482,10 euro; rendement in 2015:  2,5% 

- Mandatarissen:     342.897,53 euro; rendement in 2015:  2,5% 

 
 

Hieronder een overzicht van de instellingen waarbij de stad Kortrijk een rekening heeft: 

 
- Belfius 

- KBC 
- BNP 

- ING 
- Bank van de post 

- Van Lanschot 

- Société Générale 
- Triodos 

 
Het zijn er acht (i.p.v. negen) ten gevolge van de fusie tussen BNP Parisbas en Fortis. 

 


