
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 8 maart 2016 

Uur: 19.00u – 20.05u 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene: schepenen 

 S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, F. Rodenbach, E. Brugman,  A. Vandendriessche: 

raadsleden 

  

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: P. Lombaerts, M. Vandemaele: raadsleden 

  

Afwezig: F. Verhenne: raadslid  

  

Kopie: / 

Bijlagen: Eindrapport ‘Grote Verleieding’ (ter zitting) 

statuten vzw Trigger For Sport 

 

TOELICHTING  

Eindrapport ‘Grote Verleieding’ - Roos Desmet  

Raadslid Brugman vraagt of met de net voorgestelde aanbevelingen (o.a. op vlak van taalgebruik, 

evenementenplanning, … ) reeds aan de slag wordt gegaan, of er reeds werkgroepen bezig zijn met de 

uitvoering, dan wel of het rapport nog iets te recent is. 

Momenteel is het nog te vroeg om te spreken van een bredere aanpak gebaseerd op de ervaringen uit dit 

project, anderzijds zijn die ervaringen verworven en vormen ze mee het instrumentarium van de betrokken 

team. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat men bij de organisatie van komende (grotere) evenementen 

geen rekening zou houden met de geleerde lessen zoals: tijdig starten met de kalender en planning, initiatief 

bij burgers en verenigingen leggen en honoreren,…. 

Daarnaast zij er elementen uit de Grote Verleieding die verdergezet zullen worden als op zichzelf staande 

activiteiten. 

 

Raadslid Santy vraagt bijkomende toelichting over hoe de opgenomen grafieken (bijlage 7) gelezen moeten 

worden, omdat het er nu op lijkt dat de regionaal ingezette middelen geleid hebben tot nationale waarde-

creatie en er dus mogelijks ingezet werd op de verkeerde kanalen. 

De grafieken werden aangeleverd door het externe communicatiebureau, die hiervoor specifieke software 

gehanteerd heeft en werkt met indicatoren die zorgen dat deze cijfers afgezet kunnen worden tegen een 

Vlaamse benchmark. 

Vergaderverslag 



PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

21 - 2016_GR_00049 - Belasting voertuigen - Kilometerheffing, wijze van betalen en aanvragen van de On 
Board Units - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen Byttebier. 

Raadslid Santy vraagt of nu van personeelsleden verwacht wordt dat zij zelf weten wanneer ze op een weg 
rijden waarop tol van toepassing is, en derhalve dan het toestel moeten aanzetten? 
Neen, aanrekening gebeurt op basis van een gps-gebaseerd systeem maar dit moet telkens bij vertrek 
aangezet worden, een taak die niet geautomatiseerd kan worden. 

Raadslid Santy merkt op dat de N43 niet vermeld staat in de wegen waarop tol van toepassing is, en 
suggereert dat dit eens nagekeken wordt of dit het gevolg is van het tolvrij zijn van de weg, dan wel omdat 
men vermoedt dat stadsvoertuigen deze niet (intensief) gebruiken. Dit om te voorkomen dat de N43 
evolueert naar een sluipweg ter vermijding van de E17. 
Dit zal worden onderzocht. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

22 - 2016_GR_00061 - 2016/IOD-Online betalingen - Opzetten digitaal betaalplatform - Goedkeuren 

Toelichting door Schepen Byttebier.  

Raadslid Santy vraagt waarom dit digitale betaalverkeer beperkt wordt tot retributie voor inname openbaar 
domein, en of dit ook niet toepasbaar is voor het betalen van digitaal aan te vragen documenten. 
Momenteel zijn alle documenten die via het digitaal loket aangevraagd kunnen worden gratis. Op termijn 
wordt echter gestreefd naar een totale eliminatie van cash-verrichtingen binnen het stadhuis, en op dat 
ogenblik zou dit systeem [uit voorliggende nota] ook hiervoor een oplossing kunnen zijn. 

Raadslid Santy: “Worden de aan dit systeem verbonden kosten verhaald op de klanten die er gebruik van 
willen maken? 
Neen die kosten worden ten laste genomen door de stad. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

23 - 2016_GR_00062 - Cafetaria Lange Munte - langdurige concessieovereenkomst tussen stad Kortrijk en 
vzw Trigger For Sport - Goedkeuren 

Toelichting door Schepen Vandersteene.  

Raadslid Bral vraagt of deze concessie ook gevolgen heeft voor de lounge. Of kan deze verder gebruikt 
worden door clubs en organisaties die een event organiseren in het SC? 
De lounge blijft in beheer van de stad. Samenwerking met de concessiehouder wordt aanbevolen en 
gestimuleerd, maar niet verplicht. 

Als er sprake is van participatie van de volleybal, gaat dit dan over het Volleybal-overleg of over VTK? 
Enkel Volleybal Team Kortrijk. 

En voor het basketbal? 
Enkel Kortrijk Sport CB is op dit ogenblik mee ingestapt, de andere clubs bevinden zich momenteel in een 
reorganisatieoefening en kunnen op dit ogenblik geen tijd investeren in het opnemen van een concessie. 

Wat zijn de gevolgen voor de verenigingen en clubs die momenteel geen deel uitmaken van de vzw, 
betekent dit dat zij tot het einde van deze concessie geen kans maken om toe te treden? 
Neen. Op vraag van de stad werd statutair bepaald dat bijkomende sportverenigingen vlot moeten kunnen 
aansluiten. 



Raadslid Santy merkt op dat het dossier meldt dat de vzw werd opgericht, maar dat het dossier geen 
ondertekende statuten bevat, en dat deze ook niet digitaal terug te vinden zijn in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. Op die manier is het voor de Gemeenteraad niet mogelijk is om na te gaan dat de vzw 
bestaat, hij juridisch in orde is en/of de beweringen van de Schepen over de toegankelijkheid voor nieuwe 
organisaties correct zijn. 
De statuten zullen worden bezorgd samen met het verslag. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

24 - 2016_GR_00050 - Oprichting Huis van het Kind - Kortrijk vzw - Stad Kortrijk als partner binnen 
samenwerkingsverband Huis van het Kind - Kortrijk vzw – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene.  

Raadslid Roosen: Er zijn ook partners vermeld die wensen toe te treden, wat is de reden van niet 
onmiddellijk toetreden? 

We geven het project rechtspersoonlijkheid op vraag van de betrokken partners, o.a. om hen op het vlak 
van aansprakelijkheid meer zekerheid te bieden, het nog niet direct toetreden is gevolg van hun interne 
besluitvormingsprocessen. De lijst met organisatie is trouwens niet limitatief, de nieuwe vzw staat ook open 
voor ander organisaties die een duidelijke inhoudelijke link hebben. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

       

9/03/2016

X
S. Tanghe

Notulist

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


