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Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Verontschuldigd:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

19 februari 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

 De zitting vangt aan met één minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van de heer 
Arsène De Vlieger, gemeenteraadslid van 13.09.1985 t.e.m. 1994.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Uitgebreide interpellatie van raadsleden Mattias Vandemaele, Pieter Soens: Stand van zaken 
KGM

IR 2 Beperkte interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De stad Kortrijk wil statiegeld op plastic 
drankverpakkingen en blikjes

IR 3 Beperkte interpellatie van raadslid Filiep Santy: Statuut Allartbosweg

IR 4 Beperkte interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Lokalenproblematiek van de harmonieën in 
Kortrijk
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IR 5 Beperkte interpellatie van raadslid Carol Leleu: de Budaknip

IR 6 Beperkte interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Aanpak van jeugdcriminaliteit en illegaliteit

IR 7 Beperkte interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het gebruik van sociale media door 
stadsdiensten, satellieten, schepenen en personeelsleden van de stad

Op de interpellatie van raadslid Filiep Santy werd reeds op 15 februari per e-mail een antwoord 
bezorgd. Er werd ook gevraagd of, gezien de eerder technische aard van de vraag raadslid Filiep 
Santy akkoord kan gaan met de omzetting naar een schriftelijke vraag voor het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden.
Met zijn interpellatie vraagt raadslid Steve Vanneste heel wat cijfergegevens op. Dergelijke vragen 
horen thuis in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Er wordt dan ook voorgesteld om dat 
gedeelte van de interpellatie te beantwoorden via het Bulletin.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
24/2: 13-17u: infomarkt in OC Marke
24/2: 18u : uitreiking Tower Awards in Xpo
1/3: 18u: nacht van de inspiratie in ondernemerscentrum
3/3: 14.30-18u: infomarkt zuiden in OC Bellegem
9-10/3: Memento Woordfestival Kortrijk (volledig programma op www.kortrij.be/memento) 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° jaarverslag 2017 Cultuurraad-verenigingsplatform
° stemformulieren Tower Awards. De ingevulde formulieren mogen afgegeven worden aan Mark Hol
° brochure infosessies VVSG “Aan de slag met het Decreet Lokaal Bestuur” (Dit nieuwe decreet werd 
op 15 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.).

- Goedkeuring verslag
Eer worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 15 januari 2018. De 
notulen van de zitting van 15 januari 2018  zijn derhalve goedgekeurd.

 

-Discussie- en hamerpunten
Conform het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vóór de aanvang van 
deze zitting voor volgende punten een bespreking gevraagd (discussiepunten): 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 en 17.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 2, 3, 4, 8 en 10.

Op vraag van de CD&V-fractie gaat de raad over tot de stemming over de toevoeging van volgend 
punt bij hoogdringendheid: interpellatie van raadslid Roel Deseyn m.b.t.  tracé ontginning kleigroeve 

http://www.kortrij.be/memento
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te Rollegem: evaluatie verschillende alternatieven - het waarom van de beslissing, waarvan de uitslag 
luidt als volgt:

19 ja-stemmen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. 
Seynaeve, S. Vanneste, C. Waelkens;

 

21 nee-stemmen : M. Ahouna, W. Allijns, K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, S. Demeyer, K. Detavernier, 
B. Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts,  L. Maddens, W. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, V. Van 
Quickenborne, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. Verduyn, I. Verschaete, A. Weydts, S. You-Ala;

Gezien geen 2/3de meerderheid bereikt is, wordt het punt niet toegevoegd aan de agenda.

OPENBARE ZITTING
uitgebreide interpellaties

IR 1 Interpellatie van raadsleden Mattias Vandemaele, Pieter Soens: Uitgebreide 
interpellatie: Stand van zaken KGM

IR 1 - Interpellatie van raadsleden Mattias Vandemaele, Pieter Soens: Uitgebreide interpellatie: Stand van zaken KGM

Behandeld

Indiener(s):
Mattias VandemaelePieter Soens

Toelichting:
De toekomst van de Kortrijkse Groothandelsmarkt blijft onduidelijk. Daarom enkele vragen aan het 
CBS:

1. De handelaars kregen een brief met daarin de melding dat de 'regels' strikt zouden worden 
toegepast. Wat is de aanleiding om plots dit soort communicatie op te zetten?

2. Wat is de stand van zaken in de juridische zaak tussen de handelaars en de stad?

3. Voor wat betreft het door de stad eenzijdig opgelegde plan B: hoe staat het met de geplande 
zoektocht naar de beloofde alternatieve locatie? Hoe ziet de stad de invulling daarvan? En hoe 
worden de handelaars daar bij betrokken?

Namens Cd&V: Pieter Soens

Namens Groen: Matti Vandemaele

Antwoord

De raad hoort de uitgebreide interpellatie van de raadsleden Mattias Vandemaele en Pieter Soens en 
het bijhorend antwoord van schepen Rudolf Scherpereel, zoals terug te vinden op de geluidsopname 
van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als 
bijlage bij het dossier in e-decision.
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Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19:20 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
1 - 2018_GR_00041 - Burgerparticipatie - Verzoek van burgers om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening te agenderen op de gemeenteraad - verklaring tot 'TTIP-vrije gemeente' -  geamendeerde motie - Goedkeuren

1 2018_GR_00041 Burgerparticipatie - Verzoek van burgers om 
voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening te agenderen op 
de gemeenteraad - verklaring tot 'TTIP-vrije 
gemeente' -  geamendeerde motie - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick 
Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene 
Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00192 - Burgerparticipatie - Verzoek van burgers om voorstellen en vragen over de 
gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening te agenderen op de gemeenteraad - verklaring tot 
'TTIP-vrije gemeente'
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Aanleiding en context
Op de gemeenteraadszitting van 3 juli 2017 werd een verzoek van burgers om voorstellen en vragen 
over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening te agenderen op de gemeenteraad – 
verklaring tot TTIP-vrije gemeente -  aangenomen. Een vertegenwoordiger van het initiatief lichtte de 
opzet toe. Het verzoek heeft betrekking op een verklaring van de stad Kortrijk tot 'TTIP Vrije 
Gemeente'. De ondertekenaars vrezen dat de handelsakkoorden waarvan sprake de democratische 
ruimte van de stad Kortrijk om een beleid te voeren dat rekening houdt met al haar inwoners zal 
beperken. De goedkeuring van TTIP, CETA en TISA zou een risico inhouden voor de arbeidsrechten, 
de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming. De 
ondertekenaars vrezen een negatieve impact, zowel hier als in het Zuiden. Ze wensen de stopzetting 
van de onderhandelingen voor het TTIP en TISA verdrag en het afkeuren van het ontwerp van het 
CETA verdrag. Ze vragen aan de stad Kortrijk om zich een 'TTIP Vrije Gemeente' te verklaren en 
hiertoe een motie aan te nemen.

De gemeenteraad verklaarde zich eerst bevoegd ten aanzien van het in het verzoekschrift 
opgenomen voorstel. Vervolgens werd de beslissing betreffende het zich al dan niet tot 'TTIP Vrije 
Gemeente' te verklaren en daarmee gepaard gaande motie verdaagd en doorverwezen naar het 
bureau van de fractieleiders.

Argumentatie
In vergadering van 25 september 2017 besliste het bureau van de fractieleiders om een werkgroep 
samen te stellen teneinde een advies te formuleren m.b.t. het verzoek van burgers i.v.m. TTIP-vrije 
gemeente.
Een werkgroep met een vertegenwoordiging van alle fracties kwam samen op 4 december 2017. Op 
deze werkgroep werd unaniem beslist om een geamendeerde motie op te stellen, geïnspireerd op 
een gelijkaardige motie die de Gentse gemeenteraad op 28 september 2015 goedkeurde en dit om 
volgende redenen:
Van juli 2013 tot oktober 2016 onderhandelden de Verenigde staten en de Europese Unie in 15 
onderhandelingsrondes over het afsluiten van een vrijhandels- en investeringsverdrag, kortweg TTIP 
(‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’). De onderhandelingen werden voor de EU 
gevoerd door de Europese Commissie op basis van het onderhandelingsmandaat dat de Raad 
hiervoor goedkeurde op 14 juni 2013.
Na de 15de onderhandelingsronde in oktober 2016 werden de onderhandelingen voor onbepaalde 
tijd opgeschort.
Er is vooralsnog geen vooruitzicht op het heropstarten van de onderhandelingen. Desalniettemin is 
het belangrijk om een standpunt in te nemen in geval van een eventueel heropstart in de toekomst. 
Het zal in eerste instantie het Europees Parlement zijn dat een uiteindelijke tekst al dan niet zal 
goedkeuren, maar dit betekent niet dat andere overheden en in het bijzonder steden geen belang 
hebben bij dit eventuele verdrag.
De door burgers ingediende motie stelt duidelijk dat TTIP niet kan en dat alle mogelijke acties 
moeten ondernomen worden om het TTIP niet goed te keuren. De Kortrijkse gemeenteraad wil 
echter dat de stad Kortrijk zichzelf niet zonder meer buitenspel zet, maar via internationale 
netwerken waar zij deel van uitmaakt en door samenwerking met andere grote steden in Vlaanderen 
en België mee weegt op de onderhandelingen. 
Het uitsluiten of onredelijk beperken van internationale handel kan voor een handelsstad als Kortrijk 
zeer ongewenste gevolgen hebben. Steden zijn historisch ontstaan als centra van handel en moeten 
dat kunnen blijven. Het is noodzakelijk dat alle bezorgdheden van steden en hun burgers – en in het 
bijzonder de Kortrijkse - mee worden genomen in de onderhandelingen. Kortrijk ontwikkelt zich als 
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een smart city en streeft naar sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Dit doet de stad, 
samen met haar burgers, op alle beleidsdomeinen.
Bijgevolg hebben we een slim TTIP nodig; een TTIP dat ervoor zorgt dat de stad Kortrijk en bij 
uitbreiding alle steden toekomstgericht kunnen bouwen aan hun stad. Een TTIP dat niet louter 
economische doeleinden mag dienen, maar ook de Europese doelstellingen rond de bescherming 
van de mens als burger, werknemer, patiënt en consument, van het milieu en het dierenwelzijn.
Aangezien het van groot belang is dat in de definitieve teksten van een eventueel akkoord de 
bezorgdheden van het Kortrijkse stadsbestuur en van steden met gelijkaardige ambities worden 
meegenomen, heeft het weinig zin om Kortrijk “TTIP-vrij” te verklaren. De stad Kortrijk wil echter wel 
via de internationale netwerken waar zij deel van uitmaakt en samen met andere steden in 
Vlaanderen en België die hierin betrokken zijn, mee wegen op de onderhandelingen.

Juridische grond

Artikels 200bis t.e.m. 200quinquies van het gemeentedecreet.

Artikel 59 en 60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteaad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikels 220bis tot en met 200 quinquies van het gemeentedecreet.

Artikels 59 en 60 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

38 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, 
H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, F. Santy, P. Jolie, S. 
De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, 
A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, 

1 onthouding : C. Waelkens

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1

Het voorstel van de burgers m.b.t een verklaring als TTIP-vrije gemeente aangepast tot een nieuwe 
motie TTIP, waarvan de tekst luidt als volgt, goed te keuren:

Gelet op het feit dat de EU en de VS van juli 2013 tot oktober 2016 onderhandelden over het 
afsluiten van een mogelijk vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP);
Gelet op het feit dat de onderhandelingen momenteel voor onbepaalde tijd opgeschort zijn, maar 
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mogelijks kunnen heropgestart worden;
Gelet op het feit dat de meest recente bevolkingsprognoses van de VN stellen dat tegen 2050 
ongeveer 75% van de wereldbevolking, hetzij 6 miljard mensen, in steden zal wonen, dat steden van 
oudsher knooppunten van handel en economische bedrijvigheid zijn en dat steden dus belangrijke 
stakeholders zijn in onderhandelingen over akkoorden die vrije handel als voorwerp hebben;
Gelet op de vaststelling dat een mogelijk TTIP-akkoord potentieel impact kan hebben op de 
beleidskracht van de stedelijke overheden;
Gelet op het feit dat stedelijke overheden het dichtst staan bij de bevolking en de best geplaatste 
overheid zijn om toekomstige noden, behoeften en uitdagingen in te schatten voor die bevolking en 
dus ook het best geplaatst zijn om samen met de stedelijke stakeholders slimme oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen te zoeken en te vinden;
Gelet op de ambitie van de Kortrijkse gemeenteraad om onze stad verder te laten ontwikkelen tot 
een slimme en duurzame stad op ecologisch, sociaal en economisch vlak;
Gelet op de duidelijke beleidskeuze van de stad om van Kortrijk een ‘smart city’ te maken die klaar is 
voor de toekomst;
Gelet op de nog te nemen beslissingen door de EU en de daarmee samenhangende onduidelijkheden 
op welk bestuursniveau of vanaf welke schaal beleidsbeslissingen volgend uit het TTIP aan hun 
impact op de handelsrelaties zullen worden getoetst;
Vaststellend dat er bij verschillende organisaties en partijen verschillende appreciaties bestaan over 
de wenselijkheid en positieve en negatieve gevolgen van diverse soorten handelsverdragen, maar 
dat er tegelijk gemeenschappelijke bekommernissen zijn over die principes die deel zouden moeten 
uitmaken van een eventueel TTIP-verdrag, en dat met het oog op het nastreven van een duurzame 
en rechtvaardige samenleving;
Overwegende dat in Kortrijk een groep middenveldorganisaties een burgerinitiatief gestart heeft 
waarover de gemeenteraad zou stemmen, waarbij hun voorstel dat ter stemming wordt voorgesteld 
o.m. inhoudt dat Kortrijk zichzelf tot ‘gemeente zonder TTIP, CETA en TISA’ verklaart;
Overwegende dat het TTIP de VS en de EU nog sterker aan elkaar zal verbinden door het wegnemen 
van tarifaire en non-tarifaire maatregelen die de handel belemmeren, wat de economie, welvaart en 
welzijn in beide delen kan bevorderen;
Overwegende dat de Stad Kortrijk, en bij uitbreiding alle stedelijke overheden in de EU en de VS, 
onvoldoende zicht hebben op de impact van de beleidsbeslissingen volgend uit het TTIP op de 
realisatiemogelijkheden van de lokale bestuursakkoorden en beleidsprioriteiten;
Gelet op de mogelijke impact van het TTIP op het Kortrijkse beleid, zou een nauwere betrokkenheid 
van de stad Kortrijk bij de onderhandelingen over het TTIP niet alleen een vorm van goed bestuur zijn 
vanwege alle betrokken beleidsniveaus binnen België, maar evenzeer een concrete toepassing zijn 
van de lopende beleidsinitiatieven van de EU voor de opmaak van een Urban Agenda, waarmee de 
EU het toenemende belang van de grote steden voor de realisatie van haar Europees beleid 
daadwerkelijk erkent;
Rekening houdende met het lidmaatschap van de stad als ‘associated partner’ van het Europese 
stedennetwerk EUROCITIES, één van de voornaamste belangenorganisaties van grote steden binnen 
de EU;
Rekening houdend met het standpunt van Eurocities van 13 juni 2016 dat steden rechtstreeks 
moeten betrokken worden bij eventuele onderhandelingen van TTIP;

De gemeenteraad van de Stad Kortrijk
Wijst er op dat de toekomst in de steden ligt. De steden zijn de plekken bij uitstek waar de 
oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen snel worden opgepikt, 
uitgewerkt, en in samenspraak met de burgers op grote schaal worden uitgerold en dus gerealiseerd, 
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ten voordele van de stad, haar inwoners, organisaties, bedrijven en bezoekers én ook voor de 
ruimere omgeving.

Benadrukt dat door de aanhoudende verstedelijking van Vlaanderen en Europa deze evolutie zich 
verder zal zetten. Nog meer dan vandaag zullen de steden en Kortrijk de komende jaren een 
centralere positie in de samenleving op het vlak van duurzame economische groei, werkgelegenheid, 
klimaattransitie, migratie, armoedebestrijding, samenleven, sociale en fysieke veiligheid krijgen en 
effectief opnemen.

Benadrukt dat bestuurskrachtige, vrije en autonome steden duurzame oplossingen op maat kunnen 
uitwerken en dus de beste publieke dienstverlening voor hun burgers, verenigingen en bedrijven 
kunnen aanbieden. Vrije steden zijn veerkrachtig en innovatief en zijn het best uitgerust om zowel in 
te spelen op de toekomstige opportuniteiten en positieve effecten van de globalisering als om 
tegelijk ook de negatieve effecten van die globalisering af te wenden. Ze weten als geen ander het 
potentieel van hun inwoners en ondernemers aan te spreken.

Onderstreept dat door het toenemend belang van de steden in de samenleving, zij veel meer bij de 
beleids- en besluitvormingsprocessen op de bestuursniveaus moeten worden betrokken. Het is door 
het samenbrengen van verschillende niveaus van bestuur dat de uitdagingen en de bekommernissen 
met resultaat kunnen worden aangepakt.

Toont haar betrokkenheid en bezorgdheid over de onderhandelingen en ook over de mogelijke 
gevolgen, ook voor het lokale beleidsniveau, van een mogelijk TTIP-akkoord.

Vraagt aan de bevoegde Vlaamse, Belgische en Europese Autoriteiten dat de steden sneller 
geïnformeerd en volwaardig betrokken worden bij de lopende onderhandelingen. Meer specifiek 
wordt gevraagd dat het Europese stedennetwerk EUROCITIES en een gelijkwaardig stedennetwerk in 
de VS, direct betrokken worden bij de lopende onderhandelingen.

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen bij EUROCITIES aan te dringen dat zij de 
onderhandelingen over het TTIP verder prioritair opvolgt, de steden hierin nauw betrekt en dat zij bij 
de Europese Commissie blijft aandringen om deel te kunnen nemen aan de onderhandelingen, 
alsook steeds gerapporteerd te worden over de voortgang en impact van de TTIP-voorstellen. 
EUROCITIES dient de belangen van de steden en de beleidsautonomie van de steden bij de 
onderhandelingen te kunnen waarborgen.

Vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen om EUROCITIES te vragen om bij eventuele 
deelname aan de onderhandelingen over het TTIP uit te gaan van de volgende principes:
• Borging in een slim TTIP van de noodzakelijke antwoorden op de uitdagingen van de steden voor de 
toekomst

• Beleidsruimte voor een sterke lokale overheid dicht bij de mensen

• Beleidsruimte om o.a. sociale en ecologische garanties in overheidsaankopen in te schrijven

• Streven naar een eerlijke en correcte handel en economische duurzaamheid voor elkeen, 
klimaatneutraliteit en het uitsluiten van alle vormen van armoede

• Streven naar een slagkrachtige en performante publieke dienstverlening voor alle burgers
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• Streven naar een permanente ontwikkeling en verslimming van onze steden, met een belangrijke 
rol voor de overheid in innovatie op sociaal, ecologisch en economisch vlak

• Een smart TTIP mag niet leiden tot een afname van onze Europese standaarden. Hierbij staat een 
maximale bescherming van de lokale economie, consumentenrechten, volksgezondheid, sociale 
rechten, dierenwelzijn en het milieu voorop. Het in Europese verdragen verankerde 
voorzorgsprincipe moet daarbij maximaal worden gerespecteerd en verankerd in het verdrag. De 
bewijslast dat een goed of dienst niet in strijd is met de Europese standaarden ligt bij diegene die het 
wil invoeren.

• Een systeem te implementeren om disputen tussen investeerders en staten op te lossen dat 
onderhevig is aan democratische principes, dat op transparante wijze werkt en dossiers behandelt 
door publiekelijk aangeduide en onafhankelijke professionele rechters in openbare zittingen, dat 
voorziet in een beroepsmogelijkheid, dat gerechtelijke beslissingen waarborgt, dat de jurisdictie van 
de gerechtshoven in de EU en de Lidstaten respecteert en waar private belangen de publieke 
beleidsdoelstellingen niet ondermijnen.

 • Het respecteren van het exclusieve recht van democratisch verkozen organen, zoals het
Europees Parlement, het Amerikaanse Congres en de parlementen van de Europese lidstaten, om te 
beslissen over algemeen geldende wet- en regelgeving.
• Het garanderen van de hoogst mogelijke transparantie bij de verdere onderhandelingen en de 
invoering van een verplicht lobbyregister dat de contacten weergeeft die de Commissie heeft met 
lobbyisten.

Vraagt aan de bevoegde overheden om een mogelijk TTIP-akkoord alleen goed te keuren indien het 
gebaseerd is op bovenstaande principes.

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om deze motie over te maken aan 
Vlaanderen, de federale regering en de Belgische Europarlementsleden.

Bijlagen

 verslag BUREAU fractieleiders 25 september 2017.pdf

19:27 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
2 - 2018_GR_00035 - Immobiliën (immo 2003/033) - Kortrijk Weide. Onderhandse verkoop tuingrond aan aangelande Magdalenastraat 56-58 te Kortrijk. - Goedkeuren

2 2018_GR_00035 Immobiliën (immo 2003/033) - Kortrijk Weide. 
Onderhandse verkoop tuingrond aan aangelande 
Magdalenastraat 56-58 te Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
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schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Verontschuldigd:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00050 - Immobiliën (immo 2003/033) - Campus Kortrijk Weide. Onderhandse verkoop 
tuingronden aan aangelanden Magdalenastraat te Kortrijk. - Goedkeuren

 2014_CBS_02739 - campus Kortrijk Weide - deelproject openbaar domein - verkoop tuinstrook 
Magdalenastraat - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Dit punt wordt bij aanvang van de zitting als hamerpunt eenparig goedgekeurd door afroeping.

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 februari 2017, punt 3, ingestemd met een aantal 
onderhandse verkopen tuingrond aan de aangelande eigenaars van de woningen gelegen 
Magdalenastraat nrs. 34, 36, 42, 44, 46 en 52 te Kortrijk.

Ook de nieuwe eigenaars van het gebouw gelegen Magdalenastraat nrs. 56-58 te Kortrijk, bvba "On 
Repeat", wensen een strook tuingrond achter het gebouw en deel uitmakend van de site Kortrijk 
Weide aan te kopen. Het betreft een perceeltje van 62m² van ongeveer 20 meter lang en 3 meter 
breed en palend aan het eigendom gelegen Magdalenastraat 56-58, zoals aangeduid op het 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert K. Roelandt d.d. 20 maart 2017.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de 
vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van 
erkende erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de 
uitzondering zijn bij het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de 
gelegenheid te krijgen een bod uit te brengen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan 
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worden aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van 
algemeen belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden.

Aangezien de woningen gelegen Magdalenastraat te Kortrijk geen of weinig tuin bezitten, werd er in 
het kader van de (her)inrichting van de site Kortrijk Weide besloten om een strook achter de 
woningen te reserveren voor een eventuele uitbreiding ten voordele van de woningen gelegen 
Magdalenastraat.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

Opbrengst voor de Stad: €3.410 als verkoopprijs en €447,70 als terugbetaling van factuur 2016/0239 
van het landmeetkantoor Koen Roelandt bvba d.d. 26 april 2017 of in totaal €3.857,70 op 
budgetsleutel 2018/02.03.01/0600-00/2200200/IE-2.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

In te stemmen met de onderhandse verkoop van 62m² tuingrond gelegen site Kortrijk Weide uit het 
kadastraal perceel gekend Kortrijk, 1ste afdeling, sectie E, nr. 450/N5 aan de aangelande eigenaar 
Magdalenastraat nr. 56-58, de bvba "On Repeat" en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de Stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte en kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.

Bijlagen

 Kadastrale gegevens.pdf
 Beslissing CBS 17 nov 2014.pdf
 Beslissing gemeenteraad 13 feb 2017.pdf
 Visum verkoopprijs.pdf
 Opmetingsplan2.pdf
 Ontwerp van akte On Repeat.pdf
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3 - 2018_GR_00033 - Immobiliën (immo 2001/002) - Onderhandse verkoop aan de aangelanden van perceeltje stadsgrond gelegen Kongoweg te Kortrijk. - Goedkeuren

3 2018_GR_00033 Immobiliën (immo 2001/002) - 
Onderhandse verkoop aan de aangelanden 
van perceeltje stadsgrond gelegen 
Kongoweg te Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01341 - Immobiliën (immo 2001/002) - Onderhandse verkoop van 345m² stadsgrond 
gelegen Kongoweg te Kortrijk aan aangelande. Opsplitsing perceel. - Principiële goedkeuring

 2016_CBS_02735 - Immobiliën (immo 2001/002) - Vraag van aanpalende eigenaar om 345m² 
stadsgrond gelegen Kongoweg te Kortrijk te kunnen aankopen. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Dit punt wordt bij aanvang van de zitting als hamerpunt eenparig goedgekeurd door afroeping.

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 december 2004, punt 1.41., ingestemd met de aankoop 
jegens het OCMW Kortrijk van 1.091m² grond gelegen Kongoweg te Kortrijk en dit voor de 
herinrichting van de Kongoweg en meer bepaald om een draai- en keerzone te realiseren. De akte 
aankoop werd verleden op 22 februari 2005.

Het was de bedoeling om de draai- en keerzone te realiseren na aankoop van nog een stuk uit het 
aanpalende perceel, met name de parking/inrit van de vennootschap Beyaert-Sioen Printers. De 
eigenaar wou echter niet verkopen, maar had geen bezwaar dat zijn eigendom gebruikt werd om te 
draaien in de straat.

Na verkoop van de gebouwen door de vennootschap Beyaert-Sioen Printers aan de bvba Wellnest 
Kortrijk (WU WEI) werd er in het kader van de bouwaanvraag, een overeenkomst bereikt tussen de 
stad en de nieuwe eigenaar. Er werd 544m² grond uit het stadsperceel geruild tegen evenveel grond 
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uit de parking/inrit. Deze ruil werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 oktober 2011, punt 5 
en de akte werd verleden op 13 januari 2012.

Na de ruil en realisatie van de draai- en keerzone blijft er kadastraal nog ongeveer 345m², na 
opmeting 304,55m² grond over.

De eigenaar van de woning gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 28 informeerde om het 
stadsperceel aan te kopen voor de uitbreiding van de tuin van de woning. Het college van 
Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 26 september 2016, punt 5, principieel ingestemd 
met de onderhandse verkoop van het restperceel en dit onder een aantal voorwaarden.

Na het bekomen van de machtiging voor de vervreemding (openbaar bos) van het Agentschap Natuur 
en Bos d.d. 23 februari 2017 werden alle aangelanden aangeschreven. De eigenaars van de woning 
gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 26 lieten weten eveneens interesse te hebben in de 
aankoop. Na overleg tussen betrokkenen, werd er een voorstel van opsplitsing gedaan dat principieel 
werd goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 02 mei 2017.

Een opmetingsplan werd opgemaakt door landmeter-expert T. Caesens:

-lot 1 met een oppervlakte van 164,07m² zal verkocht worden aan de eigenaar van de woning 
gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 28;

-lot 2 met een oppervlakte van 140,48m² zal verkocht worden aan de eigenaar van de woning 
gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 26.

De afdeling Vastgoedtransacties verleende een visum en heeft de ontwerpen van akte verkoop 
opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang.

Het betreffende strookje grond is niet meer dienstig en blijft over na een ruiloperatie voor de realisatie 
van een draai- en keerzone in de Kongoweg. Het is gelegen in woongebied, maar kan niet meer als 
een bouwlot worden gezien. Op het perceel bevinden zich struiken en bomen, die de stad dient te 
onderhouden.

Alle aanpalenden werden aangeschreven en enkel de eigenaars van de woningen gelegen Minister 
Vanden Peereboomlaan 26 en 28 hadden interesse en hebben gezamenlijk een opsplitsing van het 
perceel gemaakt.

Er werd een visum verleend voor de verkoopprijs.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad:
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€14.048 en €16.407 -> €30.455

Budgetsleutel:

2018/GBB-CBS/0119-04/2200000/IE-12

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 164,07m² stadsgrond gelegen Kongoweg te Kortrijk 
aan de aanpalende eigenaar van de woning gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 28 te Kortrijk 
en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 140,48m² stadsgrond gelegen Kongoweg te Kortrijk 
aan de aanpalende eigenaar van de woning gelegen Minister Vanden Peereboomlaan nr. 26 te Kortrijk 
en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 3
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de Stad de 
authentieke akten te verlijden en de Stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akten.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Beslissing gemeenteraad 13dec2004 + akte aankoop.pdf
 Beslissing gemeenteraad 10okt2011 + akte ruil.pdf
 Inrichtingsplan.pdf
 Beslissing CBS 26sept2016.pdf
 Machtiging verkoop Agentschap Natuur en Bos.pdf
 Beslissing CBS 02mei2017.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Visum.pdf
 Ontwerpakte 28.pdf
 Ontwerpakte 26.pdf
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4 2018_GR_00034 Immobiliën (GB 842) - verlenging 
opstalrecht kantine aan het 
Olympiadeplein te KORTRIJK-MARKE. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01618 - Immobiliën (GB 842) - verlenging opstalrecht kantine aan het Olympiadeplein 
te KORTRIJK-MARKE. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Dit punt wordt bij aanvang van de zitting als hamerpunt eenparig goedgekeurd door afroeping.

De VZW KFC MARKE stelde in augustus 1990 de vraag tot het verkrijgen van een recht van opstal 
voor het plaatsen van een kantine ter hoogte van het Olympiadeplein. Vanuit de VZW KFC MARKE 
werd ervoor geopteerd om een aparte VZW, namelijk de VZW OLYMPIA, op te richten die fungeert als 
bouwheer van de kantine en ook instaat voor het beheer en de uitbating van de kantine. In de 
statuten van de VZW OLYMPIA is wel terug te vinden dat het doel van de VZW OLYMPIA onder 
andere 'het oprichten, uitbouwen en uitbaten van een kantine gelegen bij de terreinen van de 
voetbalvereniging KFC MARKE, ten einde financiële hulp te verlenen bij de ontwikkeling en uitbouw 
van de voetbalvereniging' is.

Met opstalakte dd. 22.04.1991 werd dan ook een opstalrecht verleend aan de VZW OLYMPIA voor de 
bouw van een kantine aan het Olympiadeplein. Het opstalrecht werd verleend voor een termijn van 27 
jaar en neemt aldus een einde op 22.04.2018.

Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 29.05.2017 principieel akkoord met de 
verlenging van het opstalrecht, dit onder volgende voorwaarden:
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 de verlenging van het recht van opstal wordt toegekend aan de VZW KFC MARKE (en niet 
langer aan VZW OLYMPIA);

 alle kosten verbonden aan het opstalrecht dienen gedragen te worden door de VZW KFC 
MARKE;

 de VZW KFC MARKE diende zich akkoord te verklaren met de intentie om de kantine ook, 
onder bepaalde voorwaarden, ter beschikking te stellen van andere clubs;

 voor het overige de modaliteiten van het oorspronkelijke opstalrecht te handhaven.

Argumentatie
De VZW KFC MARKE en VZW OLYMPIA stelden notaris Patrick Torrelle (kantoor te Harelbeke) aan 
voor de opmaak van de ontwerpakte. De ontwerpakte gaat enerzijds over de overdracht van recht van 
opstal en anderzijds over de verlenging van het opstalrecht.

De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte zijn:

1/ overdracht van recht van opstal en van opstallen door de VZW OLYMPIA aan de VZW KFC MARKE;

  alle opgerichte opstallen (verouderde kantine) worden overgedragen aan de VZW KFC 
MARKE;

 de opstallen worden in hun huidige staat overgenomen met al hun lijdende en heersende, 
durende en niet-voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee ze belast of 
bevoordeeld zouden kunnen zijn;

 de overnemer verbindt zich ertoe om de canon aan de stad Kortrijk te betalen;
 de overnemer zal alle verplichtingen die voortvloeien uit het overgedragen recht van opstal 

stipt nakomen;
 de overnemer verklaart kennis te hebben van het feit dat zij als opstalhouder de opstallen en 

de grond, voorwerp van het opstalrecht, in een voortdurende staat van goed onderhoud dient 
te houden en dit zonder enige financiële tussenkomst vanwege de opstalgever;

 de overnamevergoeding bedraagt 5.000,00 euro (overdracht van opstalrecht + opstallen).

2/ verlenging van de duur van het recht van opstal.

 het opstalrecht wordt verlengd tot 21 april 2045;
 de kantine onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld dient te worden van andere 

clubs;
 voor het overige worden alle bepalingen van de initiële opstalakte bevestigd ( het opstalrecht 

wordt verleend met als exclusief doel het bouwen van een kantine, de canon van het 
opstalrecht bedraagt 24,79 euro, de opstallen dienen in een voortdurende staat van goed 
onderhoud gehouden te worden en dit zonder enige financiële tussenkomst vanwege de 
opstalgever).

Er wordt voorlopig geen uitbreiding van de kantine voorzien.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de ontwerpakte zoals opgesteld door 
notaris Patrick Torrelle, waarna de akte na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn 
verleden kan worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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in te stemmen met de ontwerpakte tot overdracht van het recht van opstal en van opstallen - 
verlenging duur opstalrecht opgemaakt door notaris Patrick Torrelle, zoals in bijlage, die na het 
verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn verleden zal worden.

Bijlagen
 opstalakte olympiadeplein.pdf
 vraag tot verlenging mail dd. 14.05.2017.pdf
 ontwerpakte.pdf
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 PF/2170451/OVERDRACHT VAN RECHT VAN OPSTAL EN VAN 

OPSTALLEN - VERLENGING DUUR OPSTALRECHT  

 Het jaar tweeduizend achttien. 

 Op $ april. 

 Te Kortrijk, op het Stadhuis. 

 Voor Ons, Meester Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke, 

minuuthouder. 

EERSTE BEWERKING : OVERDRACHT VAN RECHT VAN OPSTAL EN VAN 

OPSTALLEN DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK OLYMPIA AAN 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK K.F.C. MARKE 

 Zijn verschenen : 

  1. De Vereniging Zonder Winstoogmerk OLYMPIA, met zetel te 

8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef 37, met 

ondernemingsnummer 0444.086.091, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), 

opgericht bij onderhandse akte van vijftien november 

negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot 

het Belgisch Staatsblad onder nummer 19910000/006696, 

waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij 

beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 

zesentwintig november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in 

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig 

december daarna onder nummer 05190086. 

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 van de 

statuten door drie van haar bestuurders, namelijk : 

- de heer CAMELBEKE Maarten Marcel Maria, geboren te 

Kortrijk op éénendertig juli negentienhonderd achtendertig 

(rijksregister nummer : 38.07.31-291.14), wonende te 8501 

Kortrijk, Leiaarde 12, en 

- de heer JACOBS Franciscus Eduardus, geboren te Meerle op 

achtentwintig februari negentienhonderd drieënvijftig 

(rijksregister nummer : 53.02.28-051.42), wonende te 8300 

Knokke-Heist, Meerminlaan 4 bus 32, 

- de heer SEYNAEVE Filip Daniel Lucien, geboren te Kortrijk 

op zes september negentienhonderd drieënzestig 

(rijksregister nummer : 63.09.06-425.05), wonende te 8510 

Kortrijk, Debrabanderestraat 1, 

beiden benoemd bij de algemene vergadering van achtentwintig 

februari tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de bijlagen 

tot het Belgisch Staatsblad van drie november daarna onder 

nummer 17155125. 

 Hierna genoemd "de overdrager". 

EN 

  2. De Vereniging Zonder Winstoogmerk K.F.C. MARKE, met 

zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Kalvariestraat 64, met 

ondernemingsnummer 0407.799.381, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), 

opgericht op éénentwintig juni negentienhonderd 

achtenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 
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Staatsblad van achtentwintig november daarna onder nummer 

6302/68, waarvan de statuten voor het laatst werden 

gewijzigd (behoudens zetelverplaatsingen) door de bijzondere 

algemene vergadering van drieëntwintig november tweeduizend 

en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad van dertien december daarna onder nummer 

04170353, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikelen 19 

van de statuten door twee van haar bestuurders, namelijk : 

- de heer ONGENAE Danny Guido Korneel, geboren te Kortrijk 

op negentien september negentienhonderd vijfenzeventig 

(rijksregister nummer : 75.09.19-123.72), wonende te 9880 

Aalter, Langendamdreef 13A, benoemd tot bestuurder door de 

algemene vergadering van elf juni tweeduizend en elf, 

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 

vijf november tweeduizend en twaalf onder nummer 12180414, 

en 

- de heer GYSBRECHT Patrick Hendrik Helena, geboren te 

Knokke op zesentwintig augustus negentienhonderd 

achtenvijftig (rijksregister nummer : 58.08.26-015.91), 

wonende te 8510 Kortrijk, Kalvariestraat 64, benoemd tot 

bestuurder door de algemene vergadering van achttien juni 

tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna onder 

nummer 10157771. 

 Hierna genoemd “de overnemer”. 

VOORAFGAANGDE UITEENZETTING 

- De vereniging zonder winstoogmerk OLYMPIA, 

vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat bij akte verleden 

voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van de stad 

Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op zevenentwintig juni daarna, boek 2652 nummer 

12, ten haren gunste een recht van opstal werd verleend door 

de Stad Kortrijk voor een duur van zevenentwintig jaar te 

rekenen vanaf tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, met betrekking tot volgend onroerend goed : 

STAD KORTRIJK, zesde afdeling, Marke 

Een perceel grond, geïncorporeerd in het sportcomplex 

“Olympiadeplein”, te Kortrijk, zesde afdeling, Marke, met 

als adres Olympiadeplein 1, gekend volgens titel sectie A 

deel van nummer 195X en gekend volgens kadaster sectie A 

nummer 0195A2 P0000, groot volgens titel en kadaster drie 

are vijfendertig centiare (03a 35ca). 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

Voorbeschreven onroerend goed behoort toe aan de Stad 

Kortrijk ingevolge aankoop bij akte verleden voor de 

Burgemeester van Marke op twaalf september negentienhonderd 

negenenvijftig. 
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Zoals voormeld werd een recht van opstal gevestigd ten 

voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Olympia bij 

akte verleden voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van 

de stad Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op zevenentwintig juni daarna, boek 2652 nummer 

12. 

- Ingevolge dit recht van opstal en in uitvoering van de 

stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van 

Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van 6 juni 

1991 (34022_2004_3027) werd op voorbeschreven perceel grond 

een kantine opgericht. 

- Thans wensen de bij onderhavige bewerking verschijnende 

partijen dat het recht van opstal en de opstallen worden 

overgedragen aan de vereniging zonder winstoogmerk K.F.C. 

Marke.  

- In voormelde akte vestiging opstalrecht van tweeëntwintig 

april negentienhonderd éénennegentig staat dienaangaande 

letterlijk vermeld wat volgt :  

 “De opstalhoudster zal haar recht slechts vrij kunnen 

overdragen, hetzij door verkoop, verhuring, in vruchtgebruik 

geven, zonder dat deze opsomming beperkend weze aan de 

V.Z.W. “voetbalvereniging K.F.C. Marke”. Aan andere 

personen, verenigingen of instellingen kan dergelijke 

overdracht slechts gebeuren na voorafgaandelijke en 

uitdrukkelijke aanvaarding door de opstalgever. De 

opstalgever kan deze aanvaarding aan bijkomende voorwaarden 

onderwerpen, voorwaarden waarover hij soeverein kan 

beslissen zonder verhaalsmogelijkheden vanwege de 

opstalhoudster. 

Bij overdracht van het opstalrecht zal de opstalhoudster 

alle voorwaarden en verplichtingen spruitende uit 

onderhavige akte aan de overnemer moeten opleggen.”  

OVERDRACHT VAN RECHT VAN OPSTAL EN OPSTALLEN 

De vereniging zonder winstoogmerk OLYMPIA, vertegenwoordigd 

als gezegd, verklaart vanaf heden al haar rechten en 

plichten voortspruitende uit voormelde akte vestiging recht 

van opstal de dato tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op zevenentwintig juni daarna, boek 2652 nummer 

12, voor de nog te lopen duur over te dragen aan de 

Vereniging Zonder Winstoogmerk K.F.C. MARKE, 

vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart te aanvaarden, 

zodat de Vereniging Zonder Winstoogmerk K.F.C. MARKE vanaf 

heden titularis en eigenaar wordt van volgende onroerende 

goederen en rechten : 

STAD KORTRIJK, zesde afdeling, Marke  

Het opstalrecht zoals gevestigd bij voormelde akte van 

tweeëntwintig april negentienhonderd éénennegentig, alsmede 
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alle opgerichte opstallen (verouderde kantine), op het 

perceel grond, geïncorporeerd in het sportcomplex 

“Olympiadeplein”, te Kortrijk, zesde afdeling, Marke, met 

als adres Olympiadeplein 1, gekend volgens titel sectie A 

deel van nummer 195X en gekend volgens kadaster sectie A 

nummer 0195A2 P0000, groot volgens titel en kadaster drie 

are vijfendertig centiare (03a 35ca). 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen werd uiteengezet in de 

voorafgaande uiteenzetting. 

VOORWAARDEN 

- De overnemer verklaart de overdracht van het opstalrecht 

en de opstallen te aanvaarden onder alle waarborg als naar 

recht en voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, 

hypotheken en andere belemmeringen hoegenaamd, en in de 

eigendom, het genot en vrij gebruik van de opstallen te 

komen te rekenen vanaf heden mits vanaf heden ook alle 

lasten en taksen ervan af te dragen, met inbegrip van alle 

nog te vestigen verhaalbelastingen, gelijk dewelke. 

- De overnemer zal de opstallen nemen in hun huidige staat 

zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding of op 

een vermindering van de hierna vastgestelde prijs wegens 

gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, sleet of 

andere oorzaak. 

- De opstallen worden overgedragen met al hun lijdende en 

heersende, durende en niet-voortdurende, zicht- en onzicht-

bare erfdienstbaarheden waarmee ze belast of bevoordeeld 

zouden kunnen zijn. Het staat de overnemer vrij zich tegen 

de nadelige te verzetten en de voordelige in haar voordeel 

te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op 

eigen risico. De overdrager verklaart zelf geen 

erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel 

van de bij deze overgedragen opstallen en geen kennis te 

hebben van dergelijke erfdienstbaarheden, behoudens deze 

vermeld in de voormelde akte vestiging recht van opstal 

verleden voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van de 

stad Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 

te Kortrijk op zevenentwintig juni daarna, boek 2652 nummer 

12, welke akte letterlijk vermeld wat volgt : 

 “ERFDIENSTBAARHEDEN 

 Gezien het hierboven in opstal gegeven goed ingesloten 

is en geen uitweg heeft naar de openbare weg verklaart de 

opstalgever ten voordele van het in opstal gegeven eigendom 

zijn nabeschreven goed, dat dezelfde oorsprong van eigendom 

heeft als voorschreven goed, te bezwaren met navolgende 

erfdienstbaarheden : 

- het recht om op eigen kosten bovengronds en ondergronds 

alle nodige en nuttige leidingen voor nutsvoorzieningen te 
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laten leggen volgens de regels van de kunst op een 

behoorlijke wijze en op de plaats die het minst nadeel 

berokkent aan de opstalgever. Ter zake dient vooraf overleg 

gepleegd te worden met de opstalgever. 

- het recht van uitweg en overgang om zowel te voet als met 

alle gerij en last te geraken tot aan de openbare weg alover 

de voor de opstalgever minst schadelijke weg (bestaande 

interne wegenis); 

- ten einde de opstallen zo veel mogelijk te voorzien van 

licht en lucht en uitdrukkelijk in afwijking van artikel 677 

en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de opstalhoudster 

alle openingen en opengaande vensters mogen aanbrengen die 

zij nodig of wenselijk acht; 

BESCHRIJVING VAN HET LIJDEND ERF. 

STAD KORTRIJK (afdeling MARKE) 

Een perceel grond, gelegen te Kortrijk-Marke, en voorkomende 

als het sportcomplex "Olympiadeplein", er gekadastreerd of 

geweest zijnde zesde afdeling (Marke), Sectie A, nummer 195 

x.” 

- De instrumenterende notaris verklaart na raadpleging van 

de overstromingskaarten dat de thans overgedragen opstallen 

niet gelegen zijn: 

  - in een risicozone voor overstroming, noch in een 

mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals 

vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

  - in een afgebakend overstromingsgebied of 

afgebakende oeverzone. 

- De overnemer verbindt zich ertoe om aan de Stad Kortrijk 

telkens op één mei van ieder jaar en op voorhand een canon 

te betalen van vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 

24,79) door overschrijving op rekening nummer BE43 0910 0023 

0001 van de stad Kortrijk met vermelding van de reden van 

betaling. 

Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder 

enige ingebrekestelling aanleiding geven tot het heffen van 

de wettelijke intrest en zulks vanaf de bedoelde jaarlijkse 

vervaldag tot de werkelijke en algehele betaling. 

- De overnemer verklaart voor het overige dat hij alle 

verplichtingen die voortvloeien uit het overgedragen recht 

van opstal, stipt zal nakomen, zodat de overdrager niet meer 

tot de uitvoering van deze verplichtingen kan aangesproken 

worden. 

- De overnemer verklaart van de overdrager een kopij te 

hebben ontvangen van de bedoelde akte vestiging van recht 

van opstal verleden voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester 

van de stad Kortrijk, op tweeëntwintig april 

negentienhonderd éénennegentig, en verklaart hieromtrent 

voldoende te zijn ingelicht. 
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In het bijzonder verklaart de overnemer kennis te hebben van 

het feit dat zij als opstalhouder de opstallen en de grond, 

voorwerp van het opstalrecht, in een voortdurende staat van 

goed onderhoud dient te houden en dit zonder enige 

financiële tussenkomst vanwege de opstalgever.   

VERWIJZING NAAR VROEGER VERLEDEN AKTEN 

Voor het geval er in onderhavige akte wordt verwezen naar 

vroeger verleden akten, in de zin van artikel 19 alinea 3 

van de Organieke Wet Notariaat verklaren de partijen dat zij 

uitdrukkelijk bevestigen dat deze akten één geheel vormen om 

samen als authentieke akte te gelden. Hiermee wordt in het 

bijzonder gedoeld op de akte vestiging opstalrecht verleden 

voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van de stad 

Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig. 

 BODEMDECREET 

1. De overdrager verklaart dat de grond voorwerp van 

onderhavige akte bij haar weten geen risicogrond is. 

Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-

inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 

fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, 

installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd 

risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die 

voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld 

in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet 

betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 

2. De inhoud van het bodemattest dat door de OVAM werd 

afgeleverd op 31 oktober 2017 en aan de overnemer werd 

meegedeeld luidt als volgt: 

" De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over 

de bodemkwaliteit. 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 

3. De overdrager verklaart, onverminderd de gegevens 

opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot 

het overgedragen goed verder zelf geen weet te hebben van 

bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de 

overnemer of aan derden, of die aanleiding kan geven tot 

een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot 

andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 

opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te 

goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemer de risico’s 

van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als 

de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en 

verklaart zij dat de overdrager hiervoor niet tot 

vrijwaring gehouden zal zijn. 

4. De notaris bevestigt dat de verplichtingen, door het 

Decreet betreffende de bodemsanering en de 
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bodembescherming opgelegd met betrekking tot het verlijden 

van notariële akten, werden nageleefd. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van partijen 

erop dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepas-

sing is op huidige overdracht van de opstallen. 

 Overeenkomstig de bepalingen van voormelde Codex heeft 

ondergetekende notaris een stedenbouwkundig uittreksel 

aangevraagd aan de stad Kortrijk voor de hier overgedragen 

opstallen. 

 Dit uittreksel werd afgeleverd door het stadsbestuur van 

Kortrijk op 3 november 2017, waarvan de overnemer verklaart 

een afschrift te hebben ontvangen. 

 De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van 

artikelen 5.2.1. en 5.2.3. van de Vlaams Codex Ruimtelijke 

Ordening, zoals eveneens blijkt uit bedoeld stedenbouwkundig 

uittreksel : 

1) dat voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige 

vergunningen zijn uitgereikt : 

$- een vergunning van 27 maart 1997 (34022_1997_1020) voor 

het bouwen van loketten voor ticketverkoop en heraanleggen 

van het toegangspad; 

$- een vergunning van 27 februari 1998 (34022_1997_1026) 

voor het bouwen van een nieuw inkomgebouw met sanitair 

gedeelte; 

- een vergunning van 6 juni 1991 (34022_2004_3027) voor het 

bouwen van een kantine. 

2) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit 

onroerend goed volgens het plannenregister is : 

dagrecreatie. 

3) dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de 

verklaring van de overdrager, voor het goed geen dagvaarding 

werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1. of 6.1.41. 

tot en met 6.1.43. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en 

dat op voormeld onroerend goed geen verplichting rust om 

herstelmaatregelen uit te voeren. 

4) dat voormeld onroerend goed niet gelegen is in een zone 

waar het voorkooprecht geldt in het kader van de ruimtelijke 

ordening zoals bedoeld in artikel 2.4.1 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 van het decreet van 25 

april 2014 betreffende complexe projecten. 

5) dat voor voormeld onroerend goed geen verkavelings-

vergunning van toepassing is. 

6) dat er nog geen as-builtattest is uitgereikt noch 

gevalideerd vermits de wettelijke bepalingen daaromtrent op 

heden nog niet in werking zijn. 

7) dat het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een 

voorkeursbesluit of een projectbesluit zoals voorzien in het 

decreet betreffende complexe projecten. 
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De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1. Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de 

vergunningsplichtige handelingen. 

VERGOEDING 

 Deze overdracht van het opstalrecht (nog lopende tot 21 

april 2018) en van de opstallen (verouderde en te renoveren 

kantine) wordt toegestaan en aanvaard voor en mits betaling 

door de overnemer van een vergoeding van vijfduizend euro (€ 

5 000,00), welke som de overdrager erkent ontvangen te 

hebben van de overnemer voorafgaand aan heden bij middel van 

overschrijving via rekening nummer $, waarvan kwijting. 

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

 De overdrager verklaart de Heer/Mevrouw Hypotheekbewaarder 

uitdrukkelijk te ontslaan enige ambtshalve inschrijving te 

nemen tijdens het overschrijven dezer. 

FISCALE VERKLARINGEN. 

I.VERKLARING INZAKE DE B.T.W. 

 Nadat de ondergetekende Notaris aan de overdrager lezing 

heeft gegeven van de artikels tweeënzestig, paragraaf twee 

en drieënzeventig van het Wetboek der Belasting op de 

Toegevoegde Waarde, heeft hij haar uitdrukkelijk gevraagd of 

zij onderworpen is aan deze belasting. 

Daarop heeft de vereniging zonder winstoogmerk Olympia 

verklaard : 

 - belastingplichtige te zijn voor de Belasting op de Toe-

gevoegde Waarde onder het nummer 0444.086.091 ; 

 - geen onroerend goed te hebben vervreemd onder toepassing 

van de Belasting op de Toegevoegde Waarde gedurende de 

periode van vijf jaar voorafgaandelijk aan heden ; 

 - geen deel uit te maken, noch van een tijdelijke 

vereniging, noch van een feitelijke vereniging, onderworpen 

aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde. 

II. REGISTRATIEBELASTING 

Prijsbewimpeling 

Wij Notaris verklaren en partijen bevestigen dat er hen ten 

verlijden dezer lezing werd gegeven van artikelen 

3.18.0.0.14 en 3.4.7.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, 

die luiden als volgt: 

“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten 

inzake de registratiebelasting is in de volgende gevallen 

verschuldigd door elk van de contracterende partijen:  

1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 

overeengekomen waarde;  

2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet 

diegene is die door de partijen is gesloten, of als de akte 

betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste 

lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, onvolledig of onjuist is, met 

dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst 
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niet weergeeft. Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, 

zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 

belastingverhoging. 

Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten 

die ingevolge een tekortschatting of om een andere reden 

betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten die 

ingevolge prijsbewimpeling verschuldigd zijn.” 

Het is wel te verstaan dat, indien door de Vlaamse 

Belastingdienst een meerwaarde zou vastgesteld worden op de 

vergoeding, de bijvoeglijke rechten, boeten, intresten en 

aanhorigheden ten laste zullen zijn van de overnemer. 

TWEEDE BEWERKING : VERLENGING VAN DE DUUR VAN HET RECHT VAN 

OPSTAL 

Zijn verschenen : 

 1. De STAD KORTRIJK, in uitvoering van de beslissing van 

de gemeenteraad genomen in zitting van $ tweeduizend 

achttien, van welke beslissing een voor eensluidend 

verklaard afschrift gehecht wordt aan onderhavige akte, hier 

vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie hier handelen: 

- $, voorzitter van de gemeenteraad en 

- $, stadssecretaris. 

Die verklaren dat, met toepassing van artikel 252, § 1 van 

het Gemeentedecreet op $ 2018, de beknopte lijst met 

vermelding van onder andere voormeld door de gemeenteraad 

getroffen besluit, aan de gouverneur werd bezorgd (per 

aangetekende zending), zonder dat bedoeld besluit werd 

opgevraagd door de gouverneur, waardoor het rechtszekerheid 

bekwam dertig dagen na de derde dag volgend op de verzending 

van de bedoelde lijst. 

 Hierna genoemd “de opstalgever”,  

En 

 2. De Vereniging Zonder Winstoogmerk K.F.C. MARKE, met 

zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Kalvariestraat 64, met 

ondernemingsnummer 0407.799.381, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), 

opgericht op éénentwintig juni negentienhonderd 

achtenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad van achtentwintig november daarna onder nummer 

6302/68, waarvan de statuten voor het laatst werden 

gewijzigd (behoudens zetelverplaatsingen) door de bijzondere 

algemene vergadering van drieëntwintig november tweeduizend 

en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 

Staatsblad van dertien december daarna onder nummer 

04170353, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikelen 19 

van de statuten door twee van haar bestuurders, namelijk : 

- de heer ONGENAE Danny Guido Korneel, geboren te Kortrijk 

op negentien september negentienhonderd vijfenzeventig 
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(rijksregister nummer : 75.09.19-123.72), wonende te 9880 

Aalter, Langendamdreef 13A, benoemd tot bestuurder door de 

algemene vergadering van elf juni tweeduizend en elf, 

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 

vijf november tweeduizend en twaalf onder nummer 12180414, 

en 

- de heer GYSBRECHT Patrick Hendrik Helena, geboren te 

Knokke op zesentwintig augustus negentienhonderd 

achtenvijftig (rijksregister nummer : 58.08.26-015.91), 

wonende te 8510 Kortrijk, Kalvariestraat 64, benoemd tot 

bestuurder door de algemene vergadering van achttien juni 

tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlagen tot het 

Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna onder 

nummer 10157771. 

 Hierna genoemd “de opstalhouder”,  

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING : 

- De Stad Kortrijk (opstalgever) verklaart dat bij akte 

verleden voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van de 

stad Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, overgeschreven op het eerste 

hypotheekkantoor te Kortrijk op zevenentwintig juni 

daarna, boek 2652 nummer 12, ten gunste van de vereniging 

zonder winstoogmerk Olympia (opstalhouder), voormeld in de 

eerste bewerking, een recht van opstal werd verleend voor 

een duur van zevenentwintig jaar te rekenen vanaf 

tweeëntwintig april negentienhonderd éénennegentig, met 

betrekking tot volgend onroerend goed : 

STAD KORTRIJK, zesde afdeling, Marke 

Een perceel grond, geïncorporeerd in het sportcomplex 

“Olympiadeplein”, te Kortrijk, zesde afdeling, Marke, met 

als adres Olympiadeplein 1, gekend volgens titel sectie A 

deel van nummer 195X en gekend volgens kadaster sectie A 

nummer 0195A2 P0000, groot volgens titel en kadaster drie 

are vijfendertig centiare (03a 35ca). 

OORSPRONG VAN EIGENDOM 

Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen werd vermeld onder de 

eerste bewerking. 

- Zoals vermeld en beschreven onder de eerste bewerking 

werd dit recht van opstal, samen met de opstallen 

(verouderde en te renoveren kantine), overgedragen door de 

vereniging zonder winstoogmerk Olympia aan de vereniging 

zonder winstoogmerk K.F.C. Marke. Voor zoveel als nodig 

verklaart de Stad Kortrijk met deze overdracht in te 

stemmen en verklaart zij geen vorderingsrechten te hebben 

uit hoofde van het recht van opstal tegen de vereniging 

zonder winstoogmerk Olympia. 

VERLENGING VAN DE DUUR VAN HET RECHT VAN OPSTAL 

Bij voormelde akte verleden voor de heer Antoon Sansen, 

Burgemeester van de stad Kortrijk, op tweeëntwintig april 
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negentienhonderd éénennegentig, houdende vestiging van het 

recht van opstal, is bepaald dat het recht van opstal werd 

verleend voor een termijn van zevenentwintig (27) jaar te 

rekenen vanaf tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, zodat het recht van opstal van rechtswege 

en zonder opzeg vervalt op éénentwintig april tweeduizend 

achttien. 

Thans verklaren de Stad Kortrijk en de vereniging zonder 

winstoogmerk K.F.C. Marke deze termijn te willen verlengen 

tot éénentwintig april tweeduizend vijfenveertig. 

De opstalgever (Stad Kortrijk) en de opstalhouder (VZW 

K.F.C. Marke) verklaren deze verlenging te aanvaarden, mits 

volgende bijkomende voorwaarde, namelijk dat de kantine, 

onder bepaald voorwaarden ter beschikking wordt gesteld van 

andere clubs. De opstalhouder verklaart zich hiermee akkoord 

en verklaart dit te aanvaarden. 

De opstalgever en de opstalhouder verklaren dat voor het 

overige alle bepalingen zoals overeengekomen in de akte 

verleden voor de heer Antoon Sansen, Burgemeester van de 

stad Kortrijk, op tweeëntwintig april negentienhonderd 

éénennegentig, blijven gelden. 

BEPALINGEN GEMEEN AAN BEIDE BEWERKINGEN 

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN. 

De comparanten erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op 

de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door 

artikel 9 paragraaf 1 alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet 

Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris 

tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van 

onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht 

moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke 

partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te 

wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De 

notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de 

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de 

rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan 

alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. 

 De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier 

volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en 

dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor 

evenwichtig houden en deze aanvaarden zowel voor zichzelf 

als voor hun rechtsopvolgers en eventuele huurders. 

BURGERSTAND. 

a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten 

hem werd aangetoond aan de hand van de hogervermelde 

bewijskrachtige identiteitsgegevens. 

b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de 

Hypotheekwet, bevestigt de notaris: 

- voor de natuurlijke personen: op zicht van de uittreksels 

uit de registers van de burgerlijke stand dat de namen, 
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voornamen, datum en plaats van geboorte en woonplaats van de 

partijen overeenkomen met onderhavige vermelding; 

- voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, 

de datum van oprichting en het ondernemingsnummer of B.T.W.-

nummer. 

KOSTEN. 

 Alle kosten uit deze akte te spruiten zijn ten laste van 

de overnemer. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) 

Het recht bedraagt vijftig euro (50,00 EUR). 

 WAARVAN AKTE. 

 Opgemaakt en verleden op plaats en datum als ten hoofde 

vermeld. 

 Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toege-

licht, ondertekenden comparanten en wij, notaris. 
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Raadscommissie 2
Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
19:46 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
19:47 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
19:48 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
19:49 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
19:49 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-
Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02280 - RUP Blauwe Hoeve - Voorontwerp - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het RUP Blauwe Hoeve wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Kortrijk, definitief goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De ‘Blauwe hoeve’ is een zonevreemde constructie in parkgebied. Krachtens artikel 4.4.19, § 2 uit de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn aanpassingswerken aan een zonevreemde constructie enkel 
mogelijk op voorwaarde dat het overdekt volume niet wordt uitgebreid. Er is echter een duidelijke 
wens om het overdekt volume uit te breiden. De stad wenst een oplossing voor dit probleem via de 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Argumentatie
Visie en ruimtelijke concepten

Volgende aspecten zijn belangrijk voor de invulling van de site:

Erfgoed

 Het behoud van de architecturale erfgoedwaarde van het poortgebouw en het boerenhuis is 
een must. Sloop is niet toegestaan. Beperkte onderhouds-, instandhoudings- en 
verbouwingswerken zijn wel toegelaten, op voorwaarde dat de globale structuur van het pand 
en de verschijningsvorm van de waardevolle erfgoedelementen behouden wordt.

 Ook de ruimtelijke schikking van de voormalige erfopstellingen wordt in dit RUP als een 
belangrijk aspect opgenomen. Bijkomende bebouwing op de site zal enkel kunnen op locaties 
die in overeenstemming zijn met de voormalige ruimtelijke schikking van de bebouwing.

De functies die voorzien worden, dienen ook verenigbaar te zijn met de erfgoedwaarde van de 
bestaande bebouwing.

Landschap

De walgracht maakt de site leesbaar als één geheel. Vanuit landschappelijk oogpunt is het 
aangewezen dat er een zekere vorm van beplanting blijft bestaan langs de omwalling. Deze 
beplanting maakt de site leesbaar als één geheel ten opzichte van de omgeving.

Relatie tot het park en de straat

Eén van de toegangen tot het park ‘De Blauwe Poorte’ situeert zich ter hoogte van de toegang tot de 
omwalde site, de zone voor het poortgebouw. Het poortgebouw op de site is hier goed zichtbaar en is 
ook een herkenbaar gebouw in relatie tot het park. Daarnaast is het poortgebouw op vandaag ook 
zichtbaar vanop de Doorniksesteenweg. Het is aangewezen om de zichtbaarheid van het poortgebouw 
en de toegang tot het park te behouden.

Ruimtelijke opties

Visie en ruimtelijke concepten

Drie ruimtelijke elementen dienen behouden te worden:

 de walgracht;
 het poortgebouw;
 het oorspronkelijke boerenhuis (bijgebouwen hoeven niet bewaard te worden, aangezien deze 

achteraf werden toegevoegd).

Via het RUP wordt het mogelijk gemaakt om bijkomende bebouwing op te richten. De maximale 
bebouwde oppervlakte wordt beperkt tot 640 m². Ook de bestaande bebouwing, inclusief het 
poortgebouw, wordt hier onder begrepen. Op die manier blijft de dynamiek op de site beperkt.

Bij de inplanting van de bijkomende bebouwing dient gerefereerd te worden naar de ruimtelijke 
schikking van de voormalige erfopstellingen. In de historische kaarten is een U-vormige opstelling te 
zien. In het RUP zal een bouwzone worden aangeduid. Samen met de huidige bebouwing wordt een 
L-vormige opstelling voorzien. Op die manier wordt gerefereerd naar een situatie met binnenkoer, 
zoals vroeger het geval was. In deze aangeduide zone mag gebouwd worden, zolang de oppervlakte 
beperkt blijft tot 640 m². De aangeduide zone is groter dan 640 m² om een zekere flexibiliteit in te 
bouwen.
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Bij het uitbreiden van de bestaande gebouwen is respect voor het historische karakter van de 
bestaande gebouwen en de omgeving een absolute voorwaarde. Een nieuwe toevoeging dient de 
erfgoedwaarde van de bestaande gebouwen te versterken.

Op vandaag is het grootste deel van de site verhard. De zone in het noordoosten is op vandaag niet 
verhard. Dit dient in de toekomst behouden te worden. Deze zone wordt maximaal ingericht met 
groen. De voormalige binnenkoer, de toegang tot de site... zijn in de huidige situatie verhard. Het is 
wenselijk dat deze verhardingen ook naar de toekomst toe blijvend kunnen aangelegd worden in 
functie van de activiteiten die plaatsvinden op de site.

Voorontwerp RUP

De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 21 augustus 2017 goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven.

Plenaire vergadering

De plenaire vergadering werd op 10 oktober 2017 georganiseerd. De adviserende instanties brachten 
allen een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire vergadering concludeerde dat de 
procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud 
ervan. Wel werden enkele opmerkingen gegeven en vragen gesteld, die aanleiding geven tot het 
aanpassen en aanvullen van de toelichtingsnota en de voorschriften van het RUP.

Ontwerp RUP

Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. De 
belangrijkste aanpassing is de wijziging van de grenzen van het plangebied. De zone tussen het 
poortgebouw en de Doorniksesteenweg werd niet meer opgenomen in het plangebied. In de plenaire 
vergadering werd de vraag gesteld hoe de parkeerbehoefte zou opgevangen worden, en of deze 
eventueel gedeeltelijk in het plangebied zou kunnen opgevangen worden. Om dit laatste te doen, zijn 
er twee mogelijke zones: namelijk de zone binnen de omwalling, en de zone tussen het poortgebouw 
en de Doorniksesteenweg.

De zone tussen het poortgebouw en de Doorniksesteenweg is niet de meest geschikte zone om een 
parking te voorzien. Deze zone is openbaar domein en dient als toegang tot het parkgebied. Onder 
andere omwille van deze reden is het beter dat de huidige gewestplanbestemming ‘parkgebied’ 
behouden wordt. In het voorontwerp RUP werd deze zone, samen met de zone binnen de omwalling, 
bestemd voor laagdynamische stedelijke functies. Dit is omwille van bovenstaande argumentering niet 
wenselijk. De zone tussen de omwalling en de Doorniksesteenweg wordt daarom uit het plangebied 
gehaald, waardoor de gewestplanbestemming ‘parkgebied’ behouden wordt voor de betreffende zone.
Om het parkeren te vermijden in deze zone zal deze zone ook moeten heraangelegd worden.

In de huidige situatie wordt het parkeren reeds binnen de omwalling georganiseerd. Daarom wordt 
beslist om het parkeren ook in het RUP toe te laten binnen de toegestane verharding. Het toelaten 
van parkeerplaatsen gaat in tegen het advies van de Gecoro, aangezien de Gecoro van mening is dat 
er geen wagens voorbij het poortgebouw mogen komen omwille van het historische karakter van het 
gebouw en de kwaliteiten van de site.

Parkeerplaatsen binnen de omwalling worden toegelaten binnen de maximaal toegestane verharde 
oppervlakte. Als de parkeerbehoefte groter is dan wat voorzien wordt op de site zelf, dan kan de 
parkeerbehoefte ook opgevangen worden door de parkeerplaatsen langs de Doorniksesteenweg, 
Walle en/of private parking van retail in de buurt.
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Verder wordt in de voorschriften toegevoegd dat bij vergunningsaanvragen voor het vellen van een 
boom, een globaal beplantingsplan deel moet uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag. 
Daarnaast zijn de voorschriften en de toelichting voor de overdruk ‘waardevolle gebouwen’ verder 
verduidelijkt. Deze aanpassingen werden o.a. naar aanleiding van de opmerkingen van de Gecoro 
doorgevoerd.

Om de verdere afstemming van de Blauwe Hoeve in het park (en vice versa) uit te werken zal een 
beheersplan opgemaakt worden voor het volledige park. Hierin kan o.a. het toekomstige beheer van 
de omwalling en de bijhorende beplanting opgenomen worden.

Verder werden een aantal kleine aanpassingen gedaan in de voorschriften, zoals de verduidelijking 
van het begrip ‘toeristische logies’, het beperken van eventuele woongelegenheden tot één woning, 
het aanpassen van de verharde oppervlakte (gezien het plangebied verkleind is), de bepaling dat het 
type verharding in overeenstemming moet zijn met het karakter van de site en verdere verfijning van 
de voorschriften voor de overdruk ‘groene inrichting’.

Voorlopige vaststelling

Het ontwerp van het RUP wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor voorlopige vaststelling.

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Blauwe Hoeve’ bevat een verordenend grafisch plan met erbij 
horende stedenbouwkundige voorschriften; een weergave van de feitelijke en juridische toestand; de 
relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarvan het een uitvoering is; een opgave van 
de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; een 
overzicht van de conclusies van de plan-MER; een ruimtebalans; en een register van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

Vervolg procedure

Na de voorlopige vaststelling zal het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen worden aan een 
openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De adviezen en eventuele bezwaren worden gebundeld 
door de GECORO. Het advies van de GECORO wordt nadien voorgelegd aan de gemeenteraad, die 
zich moet uitspreken over de bezwaren en adviezen en het ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

Beheerplan voor het park de Blauwe Poort

Om de verdere afstemming van de Blauwe Hoeve in het park (en vice versa) uit te werken zal een 
beheerplan opgemaakt worden voor het volledige park. Hierin kan o.a. het toekomstige beheer van de 
omwalling en de bijhorende beplanting opgenomen worden. 

Juridische grond
De GR is bevoegd op basis van Art. 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van Art. 2.2.14 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Financiële informatie
Financiële informatie
N.v.t.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Blauwe Hoeve’, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening zijn opgenomen, voorlopig 
vast te stellen.

Bijlagen
 RUP_34022_214_00015_00001__BUNDEL_[ontwerp].pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_GP_ontwerp.pdf
 RUP_34022_214_00015_00001_RPC_ontwerp.pdf
 20170516 - eindbeslissing dienst mer.pdf
 20171011 v plenaire vergadering.pdf
 adviezen plenaire vergadering.pdf

Axel Weydts
Beheer Openbaar Domein
19:52 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
6 - 2018_GR_00030 - Parkeerverbod. - Aanbrengen parkeerverbod in de Moeskroensesteenweg tegenover huisnummer 73 op zaterdag ten behoeve van een kippenkraam (gewestwegen) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

6 2018_GR_00030 Parkeerverbod. - Aanbrengen 
parkeerverbod in de 
Moeskroensesteenweg tegenover 
huisnummer 73 op zaterdag ten behoeve 
van een kippenkraam (gewestwegen) - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Afgevoerd

Planning en Openbaar Domein
19:58 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:00 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
7 - 2018_GR_00043 - Aanleg gescheiden rioleringstelsel de Roeselaarsestraat (grondgebied Kortrijk) & herinrichting wegenis Steenstraat ten noorden van de R8 in combinatie met Aquafindossier 23.048. - Samenwerkingsovereenkomst en addendum overeenkomst. - Goedkeuren

7 2018_GR_00043 Aanleg gescheiden rioleringstelsel de 
Roeselaarsestraat (grondgebied Kortrijk) 
& herinrichting wegenis Steenstraat ten 
noorden van de R8 in combinatie met 
Aquafindossier 23.048. - 
Samenwerkingsovereenkomst en 
addendum overeenkomst. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw 
Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanleiding project 1:

Op 16 augustus 2017 werd het eerste deelprogramma 2018 voor de aanleg en verbetering van 
gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, 
goedgekeurd.

Voor de stad Kortrijk werd het project W218023 – Aanleg gescheiden rioleringstelsel in Steenstraat 
(tss Heulebosstraat en centraal gebied thv huisnummer 108) en Roeselaarsestraat (grondgebied 
Kortrijk) opgenomen.

Voor dit project dient, conform het subsidiebesluit van 5 mei 2017, binnen één jaar na deze 
bekendmaking een dossier ingediend te worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor voorliggend 
dossier betekent dit dat uiterlijk 4 september 2018 het voorontwerpdossier moet ontvangen 
zijn.

Aanleiding project 2:

Aquafin kreeg op 25 maart 2016 de opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij een ontwerp uit te 
werken voor het project 23.048 Collector Steenstraat. Dit project voorziet de sanering van de cluster 
ten noorden van Heule en zal 284 IE bijkomend aansluiten op de rioolzuiveringsinstallatie van Heule.

Studiebureau Cnockaert werd door Aquafin aangesteld voor het opmaken van een hydraulische studie 
van het gebied + het ontwerp en opvolging van uitvoeringsproject 23.048 Collector Steenstraat.

De voorontwerpraming van het Aquafindossier 23.048 bedraagt 1.902.851,64 Euro + 648.379,51 Euro 
= 2.551.231,15 Euro.

In combinatie met de rioleringswerken voorziet Aquafin de heraanleg van de wegenis volgens het 
bestaand profiel. Stad Kortrijk wenst echter een herinrichting van de wegenis. Bij 
herinrichting van wegenis binnen een Aquafinproject staat de stad steeds in voor de meerkosten te 
wijten aan deze opwaardering.
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Een herinrichting van de Steenstraat ten noorden van de R8 is sterk aangewezen omdat:

-       De rijweg al jaren in slechte, hobbelige staat is

-       De wegbreedte sterk varieert met een onduidelijke parkeerstructuur tot gevolg. Er zijn 
stukken waar voetpadparkeren is toegestaan terwijl er elders in de straat op de rijweg geparkeerd 
moet worden. De weg is meestal te breed.

-       Er geen fietsvoorzieningen zijn

-       De voetpaden op meerdere plaatsen te smal zijn

Argumentatie
Gezien beide werken niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar zijn tenzij in samenhang met 
de geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name “23.048 Collector 
Steenstraat (Fase 1). Gezien de studie voor deze werken “Herinrichting wegenis Steenstraat ten 
noorden van R8” en “GIP-dossier Roeselaarsestraat” als aanvullende opdracht op de studie van hoger 
vermelde werken kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau. 
Gezien de kost van deze opdracht niet hoger is dan 50% van de oorspronkelijke studieopdracht. En 
gezien Aquafin deze opdracht overeenkomstig art. 26, §1, 2°, a van de Wet van 15 juni 2006 inzake 
overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen, wenst de 
stad Kortrijk aan te sluiten bij de overeenkomst tussen Aquafin en studiebureau Cnockaert van 31 
augustus 2016 omtrent de studie van het Aquafinproject 23.048.

Dit via het addendum bijgevoegd in bijlage. De prestaties van de ontwerper, voor het aandeel van de 
stad Kortrijk en in dit addendum bij de nieuwe overeenkomst beschreven, terzake wordt vergoed 
volgens de bepalingen zoals beschreven in artikel P2 van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst.

Voor de uitvoering en opvolging van de werken wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
tussen Aquafin en de stad Kortrijk, aangezien de werken en de opdracht in het algemeen belang 
dienen te worden samengevoegd.

Project 23.048 Collector Steenstraat (Fase 1) en project W218023 worden in algemeen belang 
samengevoegd. Aquafin wordt aangeduid om overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2017 
inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering 
van de opdracht als “opdrachtgevend bestuur” op te treden.

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is.

De uitvoering van beide dossiers is voorzien in 2019-2020.

Financieel:

Het GIP-dossier W218023 wordt geraamd op 553.250,00 Euro inclusief wegeniswerken. De 
herinrichting van de wegenis van de Steenstraat wordt geraamd op 275.000,00 Euro.

De voorontwerpraming van het Aquafindossier 23.048 bedraagt 2.551.231,15 Euro.

Het ereloon voor beide gemeentelijke dossiers wordt geraamd op 65.000,00 Euro (geraamd ereloon 
voor de herinrichting Steenstraat: 15.000,00 Euro en het geraamd ereloon voor het GIP-dossier 
W218023: 50.000,00 Euro).

De kost voor het archeologisch onderzoek en opmaak technisch verslag wordt geraamd op 12.500,00 
Euro. Deze worden gefactureerd door Aquafin in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.
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Al deze bedragen excl. BTW.

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

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen 
in bijlage.

Punt 2
Het addendum bij de overeenkomst van 31 augustus 2016 tussen de nv Aquafin, de stad Kortrijk en 
de ontwerper Bureau Cnockaert nv omtrent de studie van het Aquafin-project 23.048 goed te keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst - Kortrijk Collector Steenstraat.pdf
 Addendum overeenkomst - Kortrijk Coll Steenstraat.pdf
 Project W218023 - plan met aanduiding tracé - gescheiden stelsel in de Roeselaarsestraat.pdf
 Situeringsfiche - Collector Steenstraat (fase 1).pdf
 Overeenkomst studieopdracht - Hydr Heule nieuwe studie IKV OP2017.pdf



 

  
Kortrijk - Aquafin NV         project 23.048 te Kortrijk (ADV) pagina 1 van 11 
update januari 2018 – combi prioritaire-niet prioritaire werken  

 
 
 
 
 
 

 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

COMBINATIE 
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EN 
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Stad Kortrijk  
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Aquafin NV 
 
 
 

Project 23.048 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
 
TUSSEN :  AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van 
Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, hier 
vertegenwoordigd door Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en Dirk De 
Waele, directeur Projectmanagement (hierna “Aquafin” genoemd) 
 

EN :  Het stadsbestuur van KORTRIJK (hierna “stad” genoemd), gevestigd te Grote 
Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester 
en schepenen, voor wie optreedt, Vincent Van Quickenborne, burgemeester en 
Yves Vanneste, waarnemend secretaris   
 

 
Aangezien Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2017 en conform 
het technisch plan de volgende werken dient uit te voeren: 
 

Projectnummer Projectnaam 

23.048 Collector Steenstraat (Fase 1) 

 
Aangezien elke verwijzing in deze overeenkomst en het bestek naar het opdrachtgevend 
bestuur, de vergunnende overheid of ambtenaren daarvan wat Aquafin betreft moet gelezen 
worden als een verwijzing naar de N.V. Aquafin, haar aangestelden en/of haar 
contractanten.  
 
Aangezien de stad beslist heeft de volgende werken uit te voeren, nI.  
 

Projectnummer Projectnaam 

Prioritaire 
werken Herinrichting wegenis 

Niet-prioritaire 
werken GIP-dossier Roeselaarsestraat  

 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang 
dienen te worden samengevoegd.  
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:  
 
 
Partijen komen overeen dat niet-prioritaire werken werken zijn die buiten de werkzone van 
Aquafin’s project vallen.  
Deze werkzone wordt als volgt gedefinieerd: 

- bij werken op onbebouwde en bebouwde percelen: de werkzone zoals voorzien op 
het plan ; 

- bij werken in wegenis: de zones tussen de rooilijnen. 
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ARTIKEL 1   Opdrachtgevend bestuur      

Aquafin en de stad beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen 
te voegen en Aquafin aan te duiden om overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 
2016 inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en 
de uitvoering van de opdracht als “opdrachtgevend bestuur” op te treden.  

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en 
zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en 
engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. 
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.  
 
Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts 
gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen. 
 
Indien één van de bouwheren een opdracht toevoegt aan een tussen bouwheer/bouwheren 
en aannemer/leverancier/dienstverlener, zal de desbetreffende bouwheer instaan voor alle 
verplichtingen (zoals onder andere de motiveringplicht) voor de toetreding tot de tussen 
bouwheer/bouwheren en aannemer/leverancier/dienstverlener gesloten overeenkomst zoals 
bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten. 
 

 
ARTIKEL 2   Studie en Ontwerp, Vergunningen, Onteigening en    
 Veiligheidscoördinatie 
 
§1. In voorkomend geval zal de opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken aan 
een bestaande overeenkomst van één van de partijen worden toegevoegd. 
 
In casu de door Aquafin afgesloten ereloonovereenkomst(en) met Bureau Cnocknaert NV en 
waarvan kopie/uittreksel in bijlage wordt gevoegd. Alle partijen kennen deze documenten en 
tarieven en stemmen ermee in. De partijen zullen met de ontwerper, zo relevant, een 
aangepast ereloonpercentage overeenkomen. 
 
Betreffende partij zal aan de hand van een addendum bij de bestaande overeenkomst de 
opdracht toewijzen.  
 
De opdracht van het studiebureau voor het ontwerp van de werken worden uitgevoerd, deels 
voor rekening van de stad.  
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen 
betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en studiebureau gesloten 
ereloonovereenkomst.  
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat ten hunnen laste is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevend bestuur de 
volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en de technische 
bepalingen die zij terzake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die 
tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de werken 
ten hunnen laste, waarbij zij steeds rekening houden met de vereisten van de eventueel 
beschikbare modelleringsgegevens. 
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§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele 
onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend 
worden de vergunningsaanvragen door het opdrachtgevend bestuur gebundeld.  
 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdracht verbonden 
met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, ten allen tijde volledig en adequaat vervult, 
dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie 
krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht. 
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen 
ten aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de 
veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaardveiligheids- en 
gezondheidsplan (hierna: “S-TVGP”) gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de 
onderrichtingen van het standaard-Type-veiligheids en gezondheidsplan en zijn aanvulling 
van Aquafin, welke terug te vinden is op www.aquafin.be. Alle partijen én de aangestelde 
veiligheidscoördinator(en) ontvangen één exemplaar van dit S-TVGP. De 
veiligheidscoördinator-ontwerp zal op basis van dit S-TVGP een Bijzonder Project 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna: “B-PVGP”) voor de samengevoegde opdrachten 
opstellen.  
 
Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de 
veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het B-PVGP, het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde 
opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen. 
 
De kost voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt 
verdeeld tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der 
respectievelijke delen. 
 
A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de 
veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de 
respectievelijke partijen bij de aflevering van het B-PVGP, het aangepaste 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
§4. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht, te 
allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie 
krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. Ook de aannemer met wie de 
opdracht tot uitvoering zal gesloten worden, zal hiertoe verplicht worden. 
 
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen 
ten aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
Het opdrachtgevend bestuur ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepaste B-PVGP, 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde 
opdrachten overgemaakt wordt. 
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De kost van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking 
wordt evenredig verdeeld tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in 
de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht. 
 
A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan 
de respectievelijke partijen bij de aflevering van het B-PVGP, het aangepaste 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 3   Grondverzet 
 
§1. Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo 
zal het opdrachtgevende bestuur instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en 
de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer-organisatie. 
In voorkomend geval zal het opdrachtgevend bestuur hiervoor een aparte overeenkomst 
afsluiten. 
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform 
verklaarde Technisch verslag toe aan het bestek. 
 
§2. Alle kosten i.v.m. de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle partijen 
gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke 
delen.  
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het opmaken van het technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheer-

organisatie 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
 
§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het 
Technisch Verslag, worden door elk van de partijen op basis van zijn aandeel in de werken 
gedragen.  
 
§4. Het opdrachtgevend bestuur maakt een factuur op voor de kosten beschreven in art. 3§2 
en art. 3§3 die zij heeft gemaakt ten voordele van de werken van de andere partijen. Elk van 
de partijen staat in voor de tijdige betaling. In geval van laattijdige betaling door één van de 
partijen staan deze in voor de daar uit voortvloeiende verwijlinteresten en/of andere 
schadevergoedingen, en zal zij deze het opdrachtgevende bestuur volledig vrijwaren.  
 
 
ARTIKEL 4     Aanneming van werken 
 
§1. Als opdrachtgevend bestuur schrijft Aquafin wat de aanneming van werken betreft de 
gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt het 
gunningsverslag op en sluit de opdracht. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit 
dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten 
toevertrouwd worden aan de voordeligste regelmatige inschrijver voor de totaliteit der werken 
(de verschillende delen samen). Het opdrachtgevende bestuur zal de kennisgeving van de 
goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben 
ingestemd met het gunningvoorstel en binnen een termijn van één maand – te rekenen vanaf 
schriftelijk verzoek ter goedkeuring van opdrachtgevend bestuur - op ondubbelzinnige wijze 
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een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte der werken te hunnen 
laste.  
In voorkomend geval verzoekt het opdrachtgevende bestuur de inschrijvers om een 
verlenging van de verbintenistermijn der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de 
andere partij(en). In elk geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat het 
verzoek ter goedkeuring hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is 
voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden 
 
§2. Het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij wordt in het bestek en de 
meetstaat telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel – met 
vermelding van verdeelsleutel -  vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door 
de aannemer op te stellen vorderingsstaten. In artikel 95 AUR van het bijzondere bestek zal 
de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
§3. Voor de uitvoering van het aandeel van iedere partij worden door aannemer afzonderlijke 
betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. 
 
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend 
bestuur. Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de andere partijen. 
 
Alle partijen beschikken over 20 kalenderdagen vanaf ontvangst om de betalingsaanvragen 
en vorderingsstaten (inclusief  eindafrekening) na te zien en/of eventueel te verbeteren. 
 
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leidende ingenieur.  
 
Het opdrachtgevend bestuur stuurt na ontvangst van de betalingsaanvraag en 
vorderingsstaat, binnen de 30 kalenderdagen de goedgekeurde betalingsbundel van de 
andere delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de aannemer uit om zijn 
factuur in te dienen bij de respectievelijke partijen. 
 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 5   Borgtocht 
 
Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de weerhouden aannemer van werken de borgtocht te 
stellen. Deze heeft  betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het opdrachtgevend bestuur 
zal de borgtocht geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten 
aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is.  
 
Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van 
de betrokken partij(en). 
 
 
ARTIKEL 6  Leiding der werken 
 
§1. Het opdrachtgevend bestuur duidt de leidend ingenieur aan. De stad staat in voor de 
betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale 
project.  De stad sluit hiervoor een overeenkomst af (addendum eov Cnockaert NV in 
bijlage). 
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De leidend ingenieur neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen 
gemachtigd is om - voor alle werken wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan 
de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van 
voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, 
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele 
maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) 
zal de leidend ingenieur voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan deze partij(en). 
In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van twee weken teneinde 
de vlotte vooruitgang der werken te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken 
op de werf zal deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag  wordt 
vermeld. 
 
In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ingenieur meent dat hierdoor het 
project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of 
onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. technische moeilijkheden, het uitblijven van 
beslissingen,…) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan 
worden uitgevoerd, zal de leidend ingenieur deze situatie binnen de twee werkdagen met de 
vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de 
twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen binnen die 
termijn wordt de leidend ingenieur bij deze bepaling door hen gemachtigd om een beslissing 
te nemen in het belang van het project als geheel. 
 
§2. De opdracht van de leidend ingenieur wordt uitgevoerd, deels voor rekening van Aquafin, 
deels voor rekening de stad.  
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen 
betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en studiebureau gesloten 
ereloonovereenkomst.  
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft 
en hierdoor verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 7  Toezicht der werken 
 
Het opdrachtgevend bestuur duidt, bij sluiting der werken, na gemeen overleg een toezichter 
aan voor het toezicht op alle prioritaire werken en draagt hiervan de kosten.  
 
Elke partij staat echter in voor het toezicht op de eigen niet- prioritaire werken en draagt 
hiervan de kosten.  
 
De stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hare laste mee 
mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter 
en/ of leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden 
zouden kunnen uit voortvloeien. 
 
De stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde 
waarnemers verstrekken en staat in voor de kosten hiervan. 
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ARTIKEL 8    Wijziging en Verrekening 
 
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht voor 
het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk wordt geacht, wordt 
vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen 
met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
 
ARTIKEL 9     Aansprakelijkheid 
 
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of 
nalatigheid, het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig 
tussen te komen. Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van 
eventuele  gerechtelijke procedures. 
 
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken 
ten laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op 
zich nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en 
instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 
 
 
ARTIKEL 10   Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van 
algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan 
een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen 
verdeeld over de verschillende partijen. 
 
 
ARTIKEL 11   Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en de definitieve 
oplevering verleend voor de volledige aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige 
en de definitieve oplevering worden door de leidende ingenieur gegeven. 
 
De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de 
leidende ingenieur opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering worden alle betrokken partijen minimum 
twee weken vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de 
mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn en, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te 
formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover 
een duidelijke motivatie.  
 
De leidende ingenieur volgt de procedure zoals beschreven in artikel 6. 
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ARTIKEL 12   Verzekeringen 
 
Alle partijen staan in voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en vrijwaren de 
andere partijen.  
 
 
ARTIKEL 13   Waarborg 
 
Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk 
schadegeval ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht 
overmaken. Het opdrachtgevende bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen nemen. 
 
 
ARTIKEL 14   Onderhoud en beheer 
 
De stad verklaart zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de 
aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis, rioolkolken, dienstrioleringen, huis- 
en kolkaansluitingen te hunnen laste te nemen alsook van de RWA-afvoer die voor haar/hun 
rekening is aangelegd. 
 
 
ARTIKEL 15  Reiniging van riolering 
 
De beheerder van de gemeentelijke riolering aansluitend op de door Aquafin aan te 
leggen/renoveren leiding verbindt er zich toe deze rioleringen te reinigen zodat de werken en 
naderhand de exploitatie volgens de regels van de kunst en/of de vigerende wetgeving kan 
gebeuren.  De kosten verbonden aan deze reinigingswerken zijn ten laste van eerder 
vermelde beheerder. 
 
 
ARTIKEL 16   Aansluitingen 
 
De stad verplicht er zich toe bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of 
dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te 
bespreken met Aquafin en het schriftelijke akkoord van Aquafin te bekomen.  
 
 
ARTIKEL 17  GIPOD 
  
§1. Het opdrachtgevend bestuur verbindt zich er toe om alle werken welke voorwerp zijn van 
deze overeenkomst en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 
houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het 
Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd " GIPOD-decreet") vallen, in 
te geven in GIPOD.  Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in acht nemen. 
Het opdrachtgevend bestuur staat tevens in voor de tijdige ingave van wijzigingen (zoals 
onder meer uitbreidingen van werken) aan de werken. 
Behoudens in geval dat de andere partijen hun verplichtingen, zoals bepaald in §2 niet 
nakomen of nagekomen zijn, zal het opdrachtgevend bestuur de andere partijen vrijwaren 
voor het hiervoor vermelde. 
 
§2. De andere partijen verbinden zich daarentegen er toe dat het opdrachtgevend bestuur 
alle nodige informatie omtrent hun aandeel in de werken tijdig verkrijgt en dat deze info 
omtrent hun aandeel in de werken correct is zodat het opdrachtgevend bestuur de 
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verplichtingen van § 1 correct kan uitvoeren. De andere partijen zullen hiervoor het 
opdrachtgevend bestuur vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 18   Archeologie 
 

§1. Elke partij staat in voor het opstellen van een archeologische nota die nodig is voor de 
werken ten haren laste.  
Desgevallend wordt het opstellen van een archeologische nota na onderlinge 
overeenstemming gebundeld door de bouwheer waarbij de paragrafen 2 tot en met 5 van 
toepassing zijn. 
 
§2. Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en conform het onroerend 
erfgoeddecreet zal de bouwheer met betrekking tot de samengevoegde opdracht een 
archeoloog aanstellen voor het opstellen van een archeologische nota en het indienen van 
deze nota voor de bekrachtiging ervan door de bevoegde instantie. 
Deze nota zal toegevoegd worden aan de aanvraag voor de stedenbouwkundige 
vergunning(en). 
 
§3. Alle kosten i.v.m. de in paragraaf 2 vernoemde opdrachten worden door alle partijen pro 
rata gedragen.  
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het opmaken van de archeologische nota; 
- extra gerelateerde prestaties door de archeoloog zoals aanpassingen aan ingediende 

nota’s vereist door de bevoegde instantie; 
- uitbreiding van de nota ten gevolge van de uitbreiding van de werken. 

 
§4. De bouwheer maakt een factuur op voor de hiervoor vermelde kosten die zij heeft 
gemaakt ten voordele van de werken van de andere partijen.  De bouwheer  zal daarnaast 
een dossierbeheerkost van € 250 aanrekenen, evenredig te verdelen over de andere 
partijen. Elk van de partijen staat in voor de tijdige betaling. In geval van laattijdige betaling 
door één van de partijen staat deze in voor de daar uit voortvloeiende verwijlinteresten en/of 
andere schadevergoedingen.  
 
§5. Indien de archeologische nota verder onderzoek vereist zoals bv. vooronderzoek met 
bodemingreep, zullen de partijen – daar een ad hoc benadering noodzakelijk is - in 
onderlinge overleg de verdere modaliteiten bepalen. 
 
 
ARTIKEL 19  Ketenaansprakelijkheid 
 
Iedere partij zal zowel bij sluiting als tijdens uitvoering van werken in onroerende staat de 
sociale en fiscale schulden van de hoofdaannemer en diens onderaannemers controleren in 
het kader van werken in onroerende staat.  
 
Op moment van sluiting mag de sociale en fiscale schuld van de hoofdaannemer niet hoger 
zijn dan 3000 euro. Dit wordt vóór versturen  van de sluitingsbrief gecontroleerd door het 
opdrachtgevend bestuur. 
De hoofdaannemer moet 7 dagen voordat enige onderaannemer de werf betreedt, de 
coördinaten en het RPR-nummer melden aan de leidend ingenieur, met kopie aan alle 
opdrachtgevers, ten einde de hogervermelde controle op sociale en fiscale schulden toe te 
laten. 
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De partijen komen overeen dat tijdens uitvoering de onderaannemers en eventuele andere 
onderaannemers in de keten met fiscale en sociale schulden de werf niet mogen betreden 
en desnoods moeten vervangen worden door schuldenvrije (onder)aannemers. 
 
De partijen zullen hieromtrent de nodige bepalingen opnemen in het bestek. 
 
 
ARTIKEL 20   Inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst 
hebben getekend.  
 
De bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 
Opgemaakt in twee originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te 
hebben, te Aartselaar op 25 januari 2018. 
 
Bijlage: ereloonovereenkomst  
 
 
Voor de N.V. Aquafin   Voor de stad  
 
 
 
 
 
 
Danny Baeten  Vincent Van Quickenborne 
Directeur Marketing en ICT  Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Dirk De Waele      Yves Vanneste  
Directeur Projectmanagement    Waarnemend Secretaris 
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Addendum bij de overeenkomst van 31 augustus 2016 omtrent de 
studie van het Aquafin-project 23.048 

 
Tussen : 
 
1) AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van 
Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, hier 
vertegenwoordigd door Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en Dirk De 
Waele, directeur Projectmanagement (hierna “Aquafin” genoemd) 

 
en 
 
2) Het stadsbestuur van KORTRIJK (hierna “stad” genoemd), gevestigd  te Grote 

Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van burgemeester 
en schepenen, voor wie optreedt, Vincent Van Quickenborne, burgemeester en 
Yves Vanneste, waarnemend secretaris   
 

en 
 
3) De ontwerper BUREAU CNOCKAERT NV (hierna “ontwerper” genoemd), 

gevestigd Hoogweg 40, 8940 Wervik, gekend onder het ondernemingsnummer 
445.383.814 en hier vertegenwoordigd door Ann Cnockaert 

 
 
wordt overwogen 
 
dat de stad beslist heeft om volgende werken uit te voeren: 
 

 
projectnummer 

 
Projectnaam 

Prioritaire 
werken Herinrichting wegenis 

Niet-prioritaire 
werken GIP-dossier Roeselaarsestraat  

 
dat dit in hoofde van Aquafin een onvoorzien gegeven is. 
 
Overwegende dat deze werken niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar 
zijn tenzij in samenhang met de geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van 
Aquafin, met name 
 
 
projectnummer 

 
Projectnaam 

23.048 Collector Steenstraat (Fase 1) 

 
Overwegende dat de studie voor deze werken als aanvullende opdracht op de studie 
van hoger vermelde werken kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin 
aangestelde studiebureau. 
 
Overwegende dat de kost van deze opdracht niet hoger is dan 50% van de 
oorspronkelijke studieopdracht. 
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Overwegende dat Aquafin deze opdracht overeenkomstig art. 26, §1, 2°, a van de 
Wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten aan de door haar reeds 
aangestelde ontwerper kan toevertrouwen. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN 
 
Zonder hierbij enige afbreuk te doen aan de bepalingen zoals opgenomen in de wet 
van 15 juni 2006, het K.B. van 15 juli 2011 en het K.B. van 14 januari 2013 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, overeengekomen 
wat volgt : 
 
Partijen komen verder overeen dat voor alle materies die niet uitdrukkelijk in 
onderhavige overeenkomst zijn geregeld de voorwaarden van afleveringen 1 en 4 
van het K.V.I.V. van toepassing zijn, voor zover niet strijdig met de zonet vermelde 
bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
 
Artikel 1 : De ontwerper 
 
De oorspronkelijke opdracht voor Aquafin wordt uitgebreid met het volgend stedelijk 
project: 
 

 
projectnummer 

 
Projectnaam 

Prioritaire 
werken Herinrichting wegenis 

Niet-prioritaire 
werken GIP-dossier Roeselaarsestraat  

 
 
Artikel 2 : Activiteiten  
 
In functie van de door de stad in artikel 1 van dit addendum gekozen opdrachten zal 
de ontwerper dezelfde taken verrichten en dezelfde documenten en/of plannen 
afleveren en dit telkens, onder dezelfde voorwaarden, binnen dezelfde termijnen en 
met gebruik van dezelfde richtlijnen als voorzien in de oorspronkelijk tussen de 
ontwerper en Aquafin afgesloten overeenkomst.  
Het ten uitvoer brengen van bepaalde opdrachten zal pas gebeuren indien de stad 
zulks bij een aangetekende lastbrief meedeelt telkens wanneer voorzien in de 
oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin of wanneer 
daartoe schriftelijk opdracht wordt gegeven bij gemeenschappelijk lastbrief met 
Aquafin.  
 
 
Artikel 3 : Levering en goedkeuring  
 
Alle stukken, documenten, plannen en dossiers m.b.t. de stedelijke opdracht zullen 
ook te Grote Markt 54, 8500 Kortrijk worden afgegeven tegen getekend en 
gedagtekend afgiftebewijs. 
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De stad keurt de diverse rapporten, documenten en verslagen goed binnen dezelfde 
termijnen als voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen het 
studiebureau en Aquafin. Zo er vertraging optreedt door het uitblijven van de 
goedkeuring zal de stad de financiële gevolgen ervan ten laste nemen. 
 
 
Artikel 4 : Bijkomende documenten 
 
Wanneer de levering van bijkomende tekeningen, plans en/of stukken haar oorzaak 
vindt in de door de stad, na goedkeuring van de door de ontwerper ingediende 
dossiers, bevolen wijzigingen, of wanneer die tekeningen en/of stukken nodig zijn voor 
bijkomende, nieuwe implementaties die niet begrepen zijn in het goedgekeurde 
dossier, zal door de stad honoraria betaald worden op basis van het hierna in artikel 7 
bepaalde tarief onder dezelfde voorwaarden als voorzien in de oorspronkelijk 
afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin. 
 
 
Artikel 5 : Leiding der werken 
 
De stad aanvaardt de door de ontwerper, conform de oorspronkelijk afgesloten 
overeenkomst, voorgestelde afgevaardigde die de leiding van de werken zal 
waarnemen en als contactpersoon zal optreden. De stad doet dit onder de 
voorwaarden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Aquafin.  
 
 
Artikel 6 : Te leveren aantal exemplaren 
 
De plannen en documenten voor het gemeentelijk aandeel worden in twee exemplaren 
geleverd. 
 
 
Artikel 7 : Tarieven ereloon 
 
7.1  Studie en leiding  
 
De prestaties van de ontwerper, voor het aandeel van de stad en in dit addendum bij 
de nieuwe overeenkomst beschreven, terzake worden vergoed volgens:  
de bepalingen zoals beschreven in artikel P2 van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst. 

 
7.2   Overige vergoedingen  
 
Voor het overige gelden de tarieven, percentages en sommen zoals opgenomen in de 
overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin onverkort. 
 
 
Artikel 8 : Betalingsmodaliteiten ereloon 
 
8.1 Studie en Leiding  
 
De erelonen worden als volgt betaalbaar gesteld  : 
de bepalingen zoals beschreven in artikel P2 van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst. 
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8.2   Overige vergoedingen  
 
Voor het overige gelden de modaliteiten zoals opgenomen in de overeenkomst tussen 
de ontwerper en Aquafin onverkort. 
 
8.3  Algemene modaliteiten 
 
Alhoewel een studieopdracht in algemene zin (gewenste resultaat) volledig 
omschreven is, moeten die deelopdrachten op het terrein geïmplementeerd worden 
wat regelmatig aanleiding geeft tot het bijsturen/aanvullen van die (deel)opdracht. Een 
studie is m.a.w. een dynamisch gegeven. De  aanpassing van de (deel)opdracht(en) 
vergt een intensieve en ruimer dan gebruikelijke controle en dus ook de nodige tijd en 
inspanning van beide partijen. De bijzondere eisen van de opdracht maken een 
afwijking van de verificatietermijn noodzakelijk.   
 
Betalingen van ereloon geschieden in principe alleen na verificatie van het 
corresponderend gedeelte van de opdracht en de hierbij horende schuldvordering.  
 
Indien bepaalde documenten ontbreken of onvolledig zijn en dit te wijten is aan de 
dienstverlener of wanneer de dienstverlening niet beantwoordt aan de vooropgestelde 
vereisten, wordt hij verzocht de ontbrekende of gebrekkige informatie over te maken 
en/of aan te passen.  Zodra de gevraagde informatie is ontvangen en/of aangepast, 
begint een nieuwe verificatietermijn van 30 dagen te lopen. 
Indien deze verificatie achterwege blijft om redenen andere dan de fout of nalatigheid 
van de ontwerper is het ereloon behorend bij de geleverde prestaties betaalbaar, 
uiterlijk 30 kalenderdagen na verlopen van de verificatietermijn.   
  
Alle facturen voor de prestaties t.l.v. de stad worden ingediend in 3 exemplaren bij de 
stad met afschrift aan Aquafin.  
De facturen voor studie en leiding, terreinen of andere prestaties in het aandeel van 
de gemeente zijn betaalbaar binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen 
vanaf beëindiging verificatie.   
 
Ingeval van laattijdige betalingen zijn de bepalingen van artikelen 69 en 70  van het 
KB van 14 januari 2013 , betreffende overheidsopdrachten van kracht. 
 
Betalingen gelden niet als een goedkeuring en ontslaan de ontwerper niet van zijn 
verplichting de ingediende documenten aan te passen aan de opmerkingen van de 
opdrachtgever(s) geformuleerd binnen het jaar. 
 
 
Artikel  9 : Verzekeringen 
 
De stad en de ontwerper staan in voor de verzekering van het aandeel van de stad. 
 
 
 
 
 

 

90/164 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



   

Hoofdkantoor: Aquafin n.v., dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar • Tel.: (03)450 45 11 • Fax: (03)458 30 20 pagina 5 van 5 
  Project 23.048 te Kortrijk (ADV) 

Artikel  10 :  De gehele overeenkomst 
 
Voor het overige gelden de bepalingen van de tussen de ontwerper en Aquafin 
afgesloten -en in bijlage opgenomen- overeenkomst onverkort en naar analogie voor 
wat de stad betreft tenzij er in dit addendum uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 
 
Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen 
te hebben, te Aartselaar op 25 januari 2018 
 
 
voor AQUAFIN N.V. Voor de stad 
  
 
 
 
 
 
Danny Baeten Vincent Van Quickenborne 
Directeur Marketing en ICT Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Dirk De Waele Yves Vanneste 
Directeur Projectmanagement Waarnemend Secretaris  
 
 
Voor de ontwerper   
 
 
 
 
 
 
Ann Cnockaert 
Gedelegeerd bestuurder  
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Raadscommissie 3
Bert Herrewyn
JC Tranzit
20:05 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
20:06 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
20:07 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
20:08 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
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8 2018_GR_00042 Jeugdruimte - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk en vzw Jongerenatelier in 
kader van speelruimte Kortrijk - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt wordt bij aanvang van de zitting als hamerpunt eenparig goedgekeurd door afroeping.

Deze nota regelt de overeenkomst tussen het stadsbestuur en vzw Jongerenatelier voor de periode 
van 2018-2019.

De overeenkomst bepaalt de samenwerking tussen beide door welomschreven doelstellingen in het 
kader van Plan Nieuw Kortrijk zoals voorgesteld op de Gemeenteraad van 15.04.2014 en binnen 
actieplan Kindvriendelijke stad.

Concreet:

PLAN NIEUW KORTRIJK
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Engagement 2: Een stad die verjongt en vergroent

De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer 
groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. 
We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We hebben de ambitie om van Kortrijk 
een klimaatstad te maken.

Jongeren koesteren

(…) We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als overlast, 
geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten.  (…)

Meer natuur, meer bos

Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de bosarmste regio’s van Vlaanderen. De 
stadscoalitie legt zich hier niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we 
de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de 
schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te breiden. (…)

Engagement 6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s

Kortrijk kan maar groeien als we ruimte geven aan onze kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie 
Kortrijk kindvriendelijker met meer speelpleintjes en een betere kinderopvang. Ook de groeiende 
groep van opa’s en oma’s krijgt veel ruimte: mensen langer zelfstandig laten wonen, meer 
ontspanning op maat en kansen om in groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

Kindvriendelijke stad: We geven kinderen alle ruimte om te spelen en te ontdekken. We voorzien 
voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in het groen: van speelstraten tot een 
speelbos. 

Kinderen krijgen inspraak bij de aanleg van speelvoorzieningen en kunnen hun stem laten horen via 
een kindergemeenteraad of kinderwijkparlement. Binnen een straal van 500 meter van de woonplaats 
van elke gezinswijk moet er een speelzone te vinden zijn. Nu zijn er een 60-tal.

ACTIEPLAN KINDVRIENDELIJKE STAD

In het hoofdstuk “Publieke Ruimte” worden de ambities, uitdagingen en acties geformuleerd voor een 
kind- en jongerengerichte publieke ruimte.

Uitdaging kind- en jongerengerichte publieke ruimte

We willen publieke ruimtes (zoals parken, pleinen, buurten, straten) die kinderen en jongeren 
uitnodigen om er te verblijven en waar ze de wereld leren kennen.

Ambitie, ideeën & voorstellen

Inzetten op positieve beleving en promoten van stedelijke publieke ruimte.

Wat en waarom

Meer gebruik en meer gemengd gebruik van publieke ruimte moet zorgen voor meer ontmoeting, een 
aangename stadssfeer en een positieve beeldvorming.  De stad stimuleert (spontane) activiteit in 
publieke ruimte. We maken inwoners bewust dat ze kunnen en mogen gebruik maken van publieke 
ruimte voor allerhande activiteiten (sport, spel, ontmoeten,…)
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Als antwoord op opmerkingen m.b.t. conflicten zetten we nog meer in op:

* inname en gebruik van publieke ruimte (dode momenten vermijden, meer sociale controle)

* multifunctionele inrichting om mix van gebruikers aan te trekken.

* bemiddeling bij conflicten en claimgedrag vermijden: bewust maken van het belang en noodzaak 
van samen-gebruik. (preventie en politie)

Hoe

Door burgerinitiatief te stimuleren of zelf een eerste reeks prikkels aan te bieden via activiteiten én 
infrastructuur

Concrete uitdagingen en aanpak

* Blijven stimuleren, experimenteren en prikkelen

* Observeren: spotten van populaire locaties en activiteiten via veldwerk. Deze info is zeer zinvol om 
te weten waar en in welk soort infrastructuur we moeten investeren.

* Investeren in publieke voorzieningen en infrastructuur

Argumentatie
Algemene doelstelling 

Beheren, onderhouden, vernieuwen van de speelterreinen van de stad Kortrijk met een bijzondere 
focus op veiligheid.

Concrete doelstellingen

Doelstelling 1: Conform het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het 
KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen krijgt Jongerenatelier de opdracht de Kortrijkse 
speelpleinen te onderhouden.

1. Periodiek regelmatig nazicht en werkingskeuring

Vzw Jongerenatelier staat in voor het nazicht en de werkingskeuring (= onderhoud) aan de 
speeltoestellen conform het Koninklijk Besluit.

Door systematisch periodiek nazicht en onderhoud blijft de goede werking en de stabiliteit van de 
toestellen gegarandeerd en blijft het speelterrein in het algemeen in goede staat.

Systematische onderhoudsbeurten zijn een gelegenheid om een gedetailleerde controle uit te voeren.

Aandachtspunten zijn

- correcte werking van de toestellen;

- stabiliteit;

- algemene slijtage;

- toepassing van de onderhoudsinstructies van de fabrikant
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De frequentie van het periodiek regelmatig nazicht en de werkingskeuring (=onderhoud) bedraagt 
vier maal per jaar zijnde:

voor de paasvakantie, voor de zomervakantie, tijdens de zomervakantie en in het najaar.

2. Onderhoud op basis van controle door derden

Het nazicht van Jongerenatelier wordt aangevuld door het nazicht dat gebeurt door derden.

Deze identificatie van duidelijk zichtbare gevaren (visuele routinecontrole) gebeurt onder andere op 
basis van controle gemeenschapswachten, controle beheerders sportcentra en jeugdcentra, 
beheerders openbaar domein en meldingen via 1777. Het stadsbestuur stuurt deze melding zo 
spoedig mogelijk door naar Jongerenatelier. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de week na 
ontvangst van de melding wordt door Jongerenatelier actie verricht, met name herstelling ofwel veilig 
stellen van de situatie. In de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie beschikt Jongerenatelier niet 
over permanentie. Tijdens deze vakanties is de stad dan ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de noodzakelijke acties om de veiligheid te garanderen.

De frequentie van dit onderhoud is hier afhankelijk van de meldingen.

Een externe firma voert in opdracht van de stad de jaarlijkse periodieke keuring (hoofdkeuring) uit. 
Op basis van de opmerkingen van deze firma wordt een onderhoudsschema opgesteld volgens de 
prioriteiten. Dit schema wordt opgevolgd door Jongerenatelier.

3. Logboeken

Jongerenatelier heeft de opdracht om een inspectie- en onderhoudsschema op te maken via de 
logboeken op basis van bovenstaande nazicht, keuringen en onderhoud. Jongerenatelier draagt de 
verantwoordelijkheid voor de opmaak van deze logboeken. De stad kan ten allen tijde de logboeken 
opvragen.

Het gebruik van een logboek wordt gratis aangeboden door de externe inspectiefirma.

Doelstelling 2: Vzw Jongerenatelier staat in voor het renoveren van en realiseren van nieuwe 
speelpleinen. 

Voor het aankopen van speeltoestellen en het uitvoeren van de nodige grondwerken door externe 
firma’s moet vzw Jongerenatelier handelen conform de wet op de overheidsopdrachten.

Jaarlijks maken het stadsbestuur en Jongerenatelier samen een jaarplan op voor de renovatie van 
bestaande speelterreinen en het inrichten van nieuwe speelterreinen. Dit jaarplan wordt goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen.

Jongerenatelier voert de in het jaarplan opgenomen opdrachten uit volgens de vastgelegde timing en 
volgens de normeringen hierboven gemeld.

Bij nieuwe en gerenoveerde speelterreinen moet een risicoanalyse uitgevoerd worden. De 
risicoanalyse is een uitgebreid technisch onderzoek van alle details van een speelruimte. Deze 
risicoanalyse wordt in Kortrijk uitgevoerd door een externe firma, die door de stad is aangesteld. Het 
stadsbestuur evalueert de aangegeven risico’s en bepaalt of deze risico’s aanvaardbaar zijn of niet. Dit 
advies wordt opgenomen in het logboek. Jongerenatelier voert de voorgestelde preventiemaatregelen 
uit. Eén maand na de plaatsing van de toestellen wordt door Jongerenatelier alles nogmaals goed 
gecontroleerd na het eerste gebruik (eerste werkingskeuring). Deze acties worden ook in het logboek 
opgenomen.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het gaat hier over een nominatieve toelage van 180.000 euro voor Jongerenatelier om de werking 
te garanderen. Een bedrag van 164.000 euro is voorzien voor werkingsmiddelen. Een bedrag 
van16.000 euro is voorzien voor overheadkosten van Jongerenatelier.

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:

1. 135.000 euro in januari

2. 45.000 euro in september

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE81 3630 9788 1124 op naam van: vzw 
Jongerenatelier (ondernemingsnummer 0457.522.076)

 

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | We creëren een kindvriendelijke stad. | 
Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.132 budgetsleutel 2018/06.01.01/0711-00/6493000/IE-GEEN uitgave 180.000€ beschikbare 
toelage 180.000€.  Voor de uitbetaling van de toelage moet er een CBS notule opgemaakt worden. 

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden
zie opmerkingen in bijlage. Wil nodige aanpassingen uitvoeren

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en vzw Jongerenatelier opgemaakt voor de 
periode 2018-2019 goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Jongerenatelier_Samenwerkingsovereenkomst
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Periode 2018-2019. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen: 

Stadsbestuur Kortrijk en vzw Jongerenatelier 
 
Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 
samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad. 

Artikel 1: Wie 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk, 

vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de 
heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van 
het gemeentedecreet, hierna genoemd “het stadsbestuur” 

 

- anderzijds vzw Jongerenatelier, 
met zetel te Sint Anna 10 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Bert Herrewyn, 
voorzitter, en de heer Ronny Declercq, directeur, 
 
hierna genoemd “Jongerenatelier” 

 
Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 
om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. 
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 
3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 
 
Doelstelling van Jongerenatelier 
 
De vereniging heeft tot doel aan maatschappelijk kwetsbare en kansarme jongeren de mogelijkheid te 
bieden om : 

- Via zinvolle werk- en vormingsprojecten hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen; 
- Via aangepaste ontmoetingskansen en begeleiding de integratie in de samenleving te 

bevorderen. 
- Voor de doelgroep in de regio arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding te verzorgen. 
- Deze arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding zijn kosteloos. 

 
Concreet gaat de samenwerking tussen Jongerenatelier en het stadsbestuur over volgende 
elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): 

Plan Nieuw Kortrijk beschrijft in het zesde engagement “een stad die houdt van kinderen en alle opa’s 
en oma’s” om van Kortrijk een kindvriendelijke stad te maken. “We geven kinderen alle ruimte om te 
spelen en te ontdekken. We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in het 
groen. Kinderen krijgen inspraak bij de aanleg van speelvoorzieningen. Binnen een straal van 500 
meter van de woonplaats van elke gezinswijk moet er een speelzone te vinden zijn.” 

Algemene doelstelling  

Beheren, onderhouden, vernieuwen van de speelterreinen van de stad Kortrijk met een bijzondere 
focus op veiligheid. 
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Concrete doelstellingen 

Doelstelling 1: 
Conform het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en het KB betreffende 
de veiligheid van speeltoestellen onderhoudt Jongerenatelier de Kortrijkse speelpleinen. 

1. Periodiek regelmatig nazicht en werkingskeuring 

Vzw Jongerenatelier staat in voor het nazicht en de werkingskeuring (= onderhoud) aan de 
speeltoestellen conform het Koninklijk Besluit. 
Door systematisch periodiek nazicht en onderhoud blijft de goede werking en de stabiliteit van de 
toestellen gegarandeerd en blijft het speelterrein in het algemeen in goede staat. 
Systematische onderhoudsbeurten zijn een gelegenheid om een gedetailleerde controle uit te voeren. 
Aandachtspunten zijn 
- correcte werking van de toestellen; 
- stabiliteit; 
- algemene slijtage; 
- toepassing van de onderhoudsinstructies van de fabrikant 
 
De frequentie van het periodiek regelmatig nazicht en de werkingskeuring (=onderhoud) bedraagt vier 
maal per jaar zijnde: 
voor de paasvakantie, voor de zomervakantie, tijdens de zomervakantie en in het najaar. 

2. Onderhoud op basis van controle en meldingen door derden 

Het nazicht van Jongerenatelier wordt aangevuld door het nazicht dat gebeurt door derden. 

Deze identificatie van duidelijk zichtbare gevaren (visuele routinecontrole) gebeurt onder andere op 
basis van controle gemeenschapswachten, controle beheerders sportcentra en jeugdcentra, 
beheerders openbaar domein en meldingen via 1777. Het stadsbestuur stuurt deze melding zo 
spoedig mogelijk door naar Jongerenatelier. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de week na 
ontvangst van de melding wordt door Jongerenatelier actie verricht, met name herstelling ofwel veilig 
stellen van de situatie. In de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie beschikt Jongerenatelier niet over 
permanentie. Tijdens deze vakanties is de stad dan ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
noodzakelijke acties om de veiligheid te garanderen.  
De frequentie van dit onderhoud is hier afhankelijk van de meldingen.  

Een externe firma voert in opdracht van de stad de jaarlijkse periodieke keuring (hoofdkeuring) uit. Op 
basis van de opmerkingen van deze firma wordt een onderhoudsschema opgesteld volgens de 
prioriteiten tijdens het maandelijkse overleg (zie art 8.evaluatie). Dit schema wordt opgevolgd door 
Jongerenatelier. 

3. Logboeken 

Jongerenatelier houdt per speelruimte een logboek bij met het onderhoudsschema en verslaggeving, 
dit op basis van bovenstaande nazicht, keuringen en onderhoud. Jongerenatelier draagt de 
verantwoordelijkheid voor de opmaak van deze logboeken. De stad kan ten allen tijde de logboeken 
opvragen. 
Het gebruik van een logboek wordt gratis aangeboden door de externe inspectiefirma. 
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Doelstelling 2: 
Vzw Jongerenatelier staat in voor het renoveren van en realiseren van nieuwe speelpleinen.  

 
Voor het aankopen van speeltoestellen en materialen en voor het uitvoeren van diensten (waaronder 
voornamelijk grondwerken) door externe firma’s moet vzw Jongerenatelier handelen conform de wet 
op de overheidsopdrachten. 
 
Jaarlijks maken het stadsbestuur en Jongerenatelier samen een jaarplan op voor de renovatie van 
bestaande speelterreinen en het inrichten van nieuwe speelterreinen. Dit jaarplan wordt goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen.  
 
Jongerenatelier voert de in het jaarplan opgenomen opdrachten uit volgens de vastgelegde timing en 
volgens de normeringen hierboven gemeld. 

Bij nieuwe en gerenoveerde speelterreinen moet een risicoanalyse uitgevoerd worden. De 
risicoanalyse is een uitgebreid technisch onderzoek van alle details van een speelruimte. Deze 
risicoanalyse wordt in Kortrijk uitgevoerd door een externe firma, die door de stad is aangesteld. Het 
stadsbestuur evalueert de aangegeven risico’s en bepaalt of deze risico’s aanvaardbaar zijn of niet. 
Dit advies wordt opgenomen in het logboek. Jongerenatelier voert de voorgestelde 
preventiemaatregelen uit. Eén maand na de plaatsing van de toestellen wordt door Jongerenatelier 
alles nogmaals goed gecontroleerd na het eerste gebruik (eerste werkingskeuring). Deze acties 
worden ook in het logboek opgenomen. 

Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling 

Aan de hand van volgende criteria zal beoordeeld worden of de afspraken in functie van de realisatie 
van de doelstellingen in artikel 2, nagekomen worden. Jaarlijks worden er indicatoren bepaald via het 
jaarplan opgesteld door de stad en vzw Jongereatelier, die de vier criteria concreter maken en die de 
basis zullen zijn voor het evaluatieverslag. 
 
Criterium 1:  
de mate waarin de organisatie aantoont de vooropgestelde doelstellingen te hebben gerealiseerd 

- jongerenatelier toont aan via het logboek dat elk speelterrein volgens de vooropgestelde 
frequentie is gecontroleerd en onderhouden 

- jongerenatelier volgt het jaarplan speelruimte jaarlijks goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen voor het renoveren van bestaande speelruimte en realiseren van 
nieuwe speelruimte 

 
Criterium 2:  
De mate waarin het maandelijks overleg plaatsvindt. 
 
Criterium 3:  
De mate waarin de financiële middelen volgens het jaarplan en het maandelijks overleg aangewend 
zijn. 
 
Criterium 4:  
De mate waarin de afspraken worden nageleefd die vastgelegd zijn tijdens het maandelijks overleg 
tussen het stadsbestuur en vzw Jongerenatelier. 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de 
periode 2018-2019 een nominatieve toelage voorzien van 180.000 euro voor Jongerenatelier om de 
werking te garanderen. Een bedrag van 164.000 euro is voorzien voor werkingsmiddelen zoals 
beschreven in artikel 2. Een bedrag van 16.000 euro is voorzien voor overheadkosten van 
Jongerenatelier. 
Indien er gegronde redenen zijn om de toelage  aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 
afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 
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Artikel 5: Rapportering 
Jongerenatelier zal jaarlijks aan het stadsbestuur rapporteren over de gerealiseerde werking in het 
voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het 
stadsbestuur tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: 

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling 
gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden 

- een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie van 
de gestelde doelstelling wordt aangetoond. 

Jongerenatelier zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen 
binnen een afgesproken termijn bezorgen. 
Logboeken met inspectie- en onderhoudsschema’s kunnen ten allen tijde worden opgevraagd. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen: 
1. 135.000 euro in januari 
2. 45.000 euro in september 

 
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE81 3630 9788 1124 op naam van: vzw 
Jongerenatelier (ondernemingsnummer 0457.522.076) 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Jongerenatelier dit onmiddellijk schriftelijk aan het 
stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen i.v.m. deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Bieke Vertriest 
Voor Jongerenatelier: Ronny Declercq 
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 

De stad en Jongerenatelier evalueren 10 maal per jaar de uitvoering van het convenant. In onderling 
akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en Jongerenatelier. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze 
het probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze 
twee kiezen samen een derde lid. 

Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 De convenant gaat in op 19 februari 2018 eindigt uiterlijk op 31 december 2019. De 
samenwerking geldt dus voor maximum 2 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat 
de contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de 
overeenkomst tot gevolg hebben.  

 Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 
middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. 
De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van 
Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet na afrekening 
van de reeds gedane uitgaven het resterende deel van de toelage door Jongerenatelier 
terugbetaald worden. 

 Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in 
overleg met Jongerenatelier).  
Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe overeenkomst. 
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Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 19 februari 2018 
 

Namens het stadsbestuur 
Waarnemend stadssecretaris      De burgemeester 
Yves Vanneste        Vincent Van Quickenborne 
 

Namens vzw Jongerenatelier 
De voorzitter        De directeur 
Bert Herrewyn        Ronny Declercq 
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Arne Vandendriessche
Aankoop
20:13 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
9 - 2018_GR_00045 - 2018/1412 - Raamovereenkomst leveren en plaatsen van zonnepanelen via burgerparticipatie - Voorwaarden en wijze van gunnen

9 2018_GR_00045 2018/1412 - Raamovereenkomst leveren 
en plaatsen van zonnepanelen via 
burgerparticipatie - Voorwaarden en wijze 
van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-
Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het energieplan van de stad Kortrijk steunt op 6 basispijlers, namelijk: het renovatieplan, het 
lichtplan, het zonneplan, het waterplan, digitale monitoring en innovatieve projecten. Dit alles wordt 
ondersteund via een intern energiefonds.

 
Via het zonneplan wil de stad maximaal inzetten op het lokaal produceren van elektriciteit, door middel 
van zonnepanelen op de eigen daken of terreinen.
 
Deze raamovereenkomst geldt voor een periode van 2 jaar en is verlengbaar met 1+1 jaar.
 
Binnen de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen verschillende deelopdrachten uitgevoerd 
worden, telkens met een verwachte minimale productieperiode van 15 jaar, die start op het moment 
van het in dienst stellen van de lokale elektriciteitsproductie met bijhorende online monitoring. Bij de 
keuze van de diverse deelopdrachten zal rekening gehouden worden met het verwachte vermogen van 
50 kWpiek of hoger.
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Argumentatie
In het kader van de opdracht “raamovereenkomst leveren en plaatsen van zonnepanelen via 
burgerparticipatie” werd een bestek met nr. 2018/1412 opgesteld door de directie bedrijfsvoering, 
cluster aankoop.
 
Samengevat bevat de opdracht volgende elementen:  

1. Het leveren, plaatsen, financieren, exploiteren en onderhouden (indien nodig herstellen) van 
PV panelen op door de groep Kortrijk ter beschikking gestelde gebouwen in de stad Kortrijk.

2. Het ophalen van financiële middelen bestemd voor de bovengenoemde installaties  bij de 
inwoners van Kortrijk (postcodes 8500, 8501, 8510 en 8511). Deze krijgen een financieel 
rendement voor hun ‘mede-eigenaarschap’ van de geïnstalleerde PV-installaties.

3. De nodige administratieve en softwareondersteuning voor (onafhankelijke) monitoring van de 
oplossing en de online informatiedeling met de burgers om hun betrokkenheid te 
maximaliseren.

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

 Stad Kortrijk
 huidige en toekomstige agb’s van de stad Kortrijk (o.a. AGB Parko, AGB SOK)
 huidige en toekomstige vzw’s van de stad Kortrijk (incl. vzw Hangar-K in functie van het dak 

van de NMBS loods)
 OCMW en Zorg Kortrijk
 de kerkfabrieken

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling die Europees zal gepubliceerd worden.
De aanbestedende overheid kiest voor de onderhandeling om een finale prijsaanbieding te bekomen 
met de mogelijkheid tot het indienen van een Best And Final Offer.
 
De offertes zullen worden beoordeeld aan de hand van volgende gunningscriteria:
 

Nr. Beschrijving Gewicht
1 Stroomprijs 100
2 Transparantie van de zonnestroomprijs voor deze en toekomstige deelopdrachten 30
3 Rendement voor de burgerparticipatie 30

3.1 De wijze van berekening 15
3.2 Totaal van de opbrengst voor de burgerparticipatie 15
4 Kwaliteit van het digitale platform voor online burgerparticipatie van ‘hun’ zonnepanelen en 

permanente monitoring van de systemen
20

5 Productiegarantie en het voorstel van de tegemoetkoming (schadevergoeding) indien deze niet 
gehaald wordt

10

6 Kwaliteit van de technische zonne-installatie 10
 

Binnen de werking van deze raamovereenkomst zal gewerkt worden via deelopdrachten (gebouwen 
ter beschikking stellen voor het plaatsen van zonnepanelen).

Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c 
(voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. | Werken aan 
een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de vaststelling van de voorwaarden zoals beschreven voor de opdracht 2018/1412 “Leveren en 
plaatsen van zonnepanelen via burgerparticipatie”, opgesteld door de directie bedrijfsvoering, cluster 
aankoop, goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling, die Europees zal 
gepubliceerd worden.

Bijlagen
 20181412_2018_01_16_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene
Musea en Erfgoed
20:18 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
10 - 2018_GR_00036 - Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - Principiële goedkeuring

10 2018_GR_00036 Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - 
Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt wordt bij aanvang van de zitting als hamerpunt eenparig goedgekeurd door afroeping.

Voor een nieuw aan te leggen verkaveling aan de Manpadstraat (Bellegem) moet een naam gekozen 
worden.
De verkaveling wordt uitgevoerd door Leiedal. De intercommunale stelt de naam “Emdekadreef” voor. 
De naam Emdeka verwijst naar het meubelbedrijf dat op deze site gevestigd was, meer bepaald naar 
de bedrijfsleider Maurits Dierick die de drie letters MDK als naam aan zijn bedrijf gaf.
De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018. De commissie suggereert als 
alternatief de naam 'Meubelmakersdreef'.

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: het voorstel van Leiedal is vergelijkbaar met de naam 
“Bowypark” die de commissie in 2016 voor een verkaveling in Marke voorgesteld heeft en door het 
college niet aanvaard werd. Het betreft immers opnieuw de benaming van een vroeger plaatselijk 
bedrijf, dat vrij recent failliet is gegaan (2001),  waarbij 70 werknemers op straat kwamen te staan. 
De herinnering aan het bedrijf is dan ook niet onverdeeld positief.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

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

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Principieel, voor de nieuw aan te leggen verkaveling aan de Manpadstraat in Bellegem (site Emdeka), 
volgende straatnaam goed te keuren:

Meubelmakersdreef.

 

 

 

Bijlagen
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Meubelmakersdreef. Advies commissie

Philippe De Coene
Welzijn
20:24 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20:25 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
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11 2018_GR_00028 Integratie en Diversiteit - 
Kandidaatstelling Stad Kortrijk bij het 
Europees Netwerk ECCAR (European 
Coalition Cities Against Racism). - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 11 t.e.m. 14 worden samen behandeld, waarna voor elk van de punten afzonderlijk 
overgegaan wordt tot de stemming.

ECCAR is het initiatief opgestart door UNESCO in 2004. Het is een netwerk van steden die ervaringen 
delen om tot sterker beleid/aanpak tegen racisme, discriminatie en xenofobie te komen. Een 10-
puntenplan werd uitgewerkt dat intekenende steden moeten integreren in hun eigen beleid 
(acties/middelen). Vanuit de stad vragen we aanliggende actoren in de samenleving dit ook te doen.

Stad Kortrijk wenst toe te treden tot het Europees netwerk om goede praktijken uit te wisselen.

De 10-punten die elke stad of gemeente zelf een vorm aan geeft binnen ECCAR zijn volgende:   

1. Grotere waakzaamheid voor racisme.

2. Racisme en discriminatie evalueren en het gemeentelijk beleid doorlichten.

3. Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie.

4. Meer participatie en beter geïnformeerde inwoners.

5. De stad als een actieve supporter van acties rond Gelijke Kansen op de arbeidsmarkt.

6. De stad als werkgever en dienstverlener met aandacht voor gelijke kansen.

7. Rechtvaardige toegang tot huisvesting.

8. Racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs.

9. Culturele diversiteit promoten.

10. Haatmisdrijven en conflictbeheersing.

Plan Nieuw Kortrijk:

Acties die uit de toetreding tot ECCAR voortvloeien kaderen in het diversiteitsbeleid van stad Kortrijk 
en sluiten aan bij PNK: 1. De stad die luistert en dialogeert  en 8.  De stad die verenigt en verbindt.

Argumentatie
Stad Kortrijk levert al inspanningen inzake racisme- en discriminatiebestrijding.  Zo worden de 
signalen van de eerstelijnswerkers opgevangen en verder aan Unia doorgegeven, tijdens bestaande 
netwerken inzake diversiteit komt het thema geregeld aan bod. Er worden (nog niet op een 
structurele basis) diversiteitsvormingen aan het personeel van stad en OCMW Kortrijk aangeboden. De 
Kortrijkse kandidatuur voor de ECCAR is een bekrachtiging van en motivatie om de inspanningen van 
de stad verder te zetten.

Door de toetreding tot de Europese Coalitie van steden tegen racisme kan het stadsbestuur zich 
omringen met experten, kennisdelen, inspireren en het fenomeen racisme en discriminatie structureel 
aanpakken. Daarnaast geeft de stad een duidelijk signaal dat racisme en discriminatie niet aanvaard 
worden in deze stad en dat diversiteit een kracht is.

In België zijn de volgende 13 steden en gemeenten lid van ECCAR: Anderlecht, Charleroi, Dour, Gent, 
Hensies, Honnelles, Huy, Ixelles, Liège, Oostende, Quiérain, Sint-Niklaas en Turnhout.
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Stad Gent is reeds sinds 2007 lid van ECCAR, en kan als een sterke partner met expertise stad Kortrijk 
bijstaan in de toetredingsprocedure, acties en evaluatie van impact.

Andere steden die zich in de afzienbare periode kandidaat stellen voor ECCAR zijn: Brugge, Leuven, 
Genk en Mechelen.

Het contactpunt/trekker ECCAR voor Kortrijk is directie Welzijn, beleidsmedewerker diversiteit en 
integratie, Iwona Lowicka.

 Impact/beoogd resultaat:

De opdracht van het stadsbestuur is de samenleving te informeren en te sensibiliseren.

Om die twee doelen te kunnen bereiken kan de stadsbrede werkgroep non-discriminatie en gelijke 
kansen verder concrete acties uitwerken en uitvoeren.

De acties van de Stad Kortrijk zijn zowel preventief als reactief:

 Informeren

 Adviseren

 Sensibiliseren

 Handhaven

 Monitoren

 Jaarlijks evalueren

Om impact te creëren laat de stad zich ondersteunen door experten, werkt samen, sensibiliseert, 
waakt en geeft misdrijven door aan bevoegde instanties voor verdere opvolging.

 Investering stad Kortrijk: € 500 lidgeld jaarlijks (budget integratie)

 Timing: indienen kandidatuur Kortrijk vanaf april-mei 2018

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Uitgave: € 500 jaarlijks lidgeld

Budgetsleutel:

2018/08.02.01/0902-00/6150006/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke 
manifestatie.
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Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en 
verbeteren personeelsvacatures.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen 
doorstroom van nieuwe Belgen.

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

37 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. 
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. 
Waelkens;

1 nee-stem : S. Vanneste

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan het toetreden van de stad Kortrijk tot het Europees netwerk ECCAR.

Punt 2
De opdracht te geven aan Kernadministratie om het lidgeld ten bedrage van € 500 jaarlijks te 
betalen na ontvangst factuur op het bankrekeningnummer DE05160500001000959470 aan de 
organisatie:

European Coalition of Cities against Racism e. V.
c/o Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79-81
14469 Potsdam Germany

Commercial Register B of the Potsdam Local Court, Com. Reg. No. VR 8180P
VAT ID No.: DE 04614215513

Bijlagen
 ECCAR 10 punten-plan.pdf

12 - 2018_GR_00037 - Integratie en Diversiteit - Deelname Stad Kortrijk aan het Vlaams Netwerk ter bestrijding van racisme en discriminatie - Goedkeuren

12 2018_GR_00037 Integratie en Diversiteit - Deelname Stad 
Kortrijk aan het Vlaams Netwerk ter 
bestrijding van racisme en discriminatie - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_03670 - Integratie en Diversiteit - Kandidaatstelling Stad Kortrijk bij het Europees 
Netwerk ECCAR (European Coalition Cities Against Racism). - Goedkeuren

Aanleiding en context
De punten 11 t.e.m. 14 worden samen behandeld, waarna voor elk van de punten afzonderlijk 
overgegaan wordt tot de stemming.

Stad Kortrijk heeft de intentie om zich kandidaat te stellen voor ECCAR (Europeaun Coalition of Cities 
Against Racism).

ECCAR is opgestart door UNESCO in 2004. Het is een netwerk van steden die ervaringen delen om tot 
een sterker beleid/aanpak tegen racisme, discriminatie en xenofobie te komen. 

Stad Kortrijk laat zich in de voorbereidingsfase voor de toetreding tot ECCAR al ondersteunen door 
Stad Gent, die reeds sinds 2007 lid van ECCAR is, en als een sterke partner met expertise voor de 
centrumsteden fungeert in de toetredingsprocedure, acties en evaluatie.

De officiële deelname van Stad Kortrijk aan het Vlaams netwerk ter bestrijding van racisme en 
discriminatie, georganiseerd vanuit de Stad Gent, is de bekrachtiging van het reeds bestaande 
uitwisselingsplatform.

Plan Nieuw Kortrijk:

Acties die uit de toetreding tot het Vlaams Netwerk ter bestrijding van racisme en 
discriminatie voortvloeien kaderen in het diversiteitsbeleid van stad Kortrijk en sluiten aan bij PNK: 1. 
De stad die luistert en dialogeert  en 8.  De stad die verenigt en verbindt.

Argumentatie
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Op 22 maart 2017 kwamen 11 steden samen in Gent  (waaronder ook stad Kortrijk) om een  
samenwerking op te starten in de strijd tegen racisme en discriminatie. Het belang van de werking en 
meerwaarde van het bestaande Europese stedennetwerk tegen racisme ECCAR werd door aanwezige 
steden bevestigd. De aanwezigen beslisten om in de toekomst samen te werken rond dit thema. 

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de stad Gent kreeg de opdracht om een nota op te maken 
die finaliteit en scope van deze stedelijke samenwerking behelst. Deze nota wordt nu als voorstel 
voorgelegd aan alle betrokkenen ter goedkeuring. De plechtige ondertekening van de nota zal op 22 
maart 2018 in Gent plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Visie

Racisme en discriminatie zijn onaanvaardbaar. De wetgeving garandeert gelijke kansen voor iedereen. 
De superdiverse realiteit daagt steden uit om voor elke persoon basisrechten en publieke 
dienstverlening, zonder enige vorm van discriminatie, te garanderen.
We streven naar een harmonieuze, solidaire en kansrijke samenleving. We helpen mensen om actief 
te participeren en zich te ontplooien.

Doelstellingen

1)      We willen van elkaar leren, onder meer door het proactief uitwisselen van goede praktijken 
inzake de bestrijding van racisme en discriminatie.

2)      We organiseren ons binnen het ECCAR-netwerk. Essentieel onderdeel hierbij is de opmaak van 
een 10-puntenplan tegen racisme en discriminatie.

3)      We overleggen op Vlaams niveau om gemeenschappelijke standpunten te vertolken t.a.v. 
hogere overheden en binnen de verschillende ECCAR-geledingen, met respect voor elke specifieke, 
lokale eigenheid.  

Scope

De eerste focus van ECCAR is de bestrijding van racisme. Echter, ook andere vormen van discriminatie 
worden op dit forum besproken. Hoe dan ook, kiezen wij er als Vlaamse steden voor om het te 
hebben over alle discriminatiegronden.

We willen het daarbij hebben over alle beleidsthema’s en levensdomeinen: gezondheidszorg, wonen, 
werken, mobiliteit, onderwijs, sport, cultuur,  ontspanning, jeugdwerk, HR-beleid, … De politiek 
verantwoordelijken kunnen bij gewone meerderheid beslissen om eventueel te werken met een 
jaarthema.

We werken op meerdere sporen:

-          Onderzoek

-          Preventie en sensibilisering

-          Curatie

-          Handhaving.

 

Praktisch
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1 keer per jaar zitten de bevoegde schepenen samen voor overleg, uitwisseling en afstemming. 

2 keer per jaar zitten de bevoegde diensten samen om goede praktijken te delen en ECCAR-
bijeenkomsten voor te bereiden.

Permanent worden goede praktijken verder gedeeld.

Het contactpunt/trekker voor Kortrijk is directie Welzijn, beleidsmedewerker diversiteit en 
integratie, Iwona Lowicka.

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

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke 
manifestatie.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en 
verbeteren personeelsvacatures.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen 
doorstroom van nieuwe Belgen.

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

35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. 
Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, C. Waelkens;

1 nee-stem : S. Vanneste;

1 onthouding : I. Verschaete;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen voor deelname van de stad Kortrijk aan het Vlaams netwerk ter bestrijding 
van racisme en discriminatie onder leiding van stad Gent.

Bijlagen
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13 2018_GR_00031 Diversiteit: Partnerovereenkomst Hayat - 
Communicatieproject met etnisch- 
culturele verenigingen - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 11 t.e.m. 14 worden samen behandeld, waarna voor elk van de punten afzonderlijk 
overgegaan wordt tot de stemming.

Stad Kortrijk zet in op het inclusief diversiteitsbeleid. Daarom wil de stad partnerschappen sluiten die 
haar beleid kunnen ondersteunen en helpen uitvoeren. Daarnaast streeft de Stad Kortrijk naar een 
betere weerspiegeling van de maatschappij in haar eigen personeelsbestand en wil extra 
aanwervingskanalen benutten om mensen met migratieachtergrond te stimuleren om te werken voor 
de stadsdiensten.

Het communicatiebedrijf Iconium bvba heeft de diversiteitsdienst van stad Kortrijk gecontacteerd om 
haar gratis diensten aan te bieden inzake communicatie met etnisch-culturele minderheiden in het 
kader van het project ´Hayat´. Het is een concept dat Iconium hanteert om een betere communicatie 
tot stand te brengen tussen overheidsinstellingen, ngo’s, Belgische bedrijven en bevolkingsgroepen 
met een migratieachtergrond in België. Het project heeft als doel om gerichte informatie tussen beide 
partijen te bezorgen, een beter afgestemd product- en dienstenaanbod te creëren voor deze 
bevolkingsgroepen door het aangaan van een dialoog.

Plan Nieuw Kortrijk
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Acties die uit de partnerschap in het Hayat-project voortvloeien kaderen in het diversiteitsbeleid van 
stad Kortrijk en sluiten aan bij PNK: 1. De stad die luistert en dialogeert  en 8.  De stad die verenigt 
en verbindt.

Argumentatie
Stad Kortrijk engageert zich om gelijke kansen te bieden aan alle bevolkingsgroepen en met diverse 
bevolkingsgroepen te communiceren.  

Firma Iconium biedt gratis haar kanalen aan om deze communicatie te realiseren in samenwerking 
met etnisch-culturele verenigingen die regelmatig worden bezocht, zoals ontspanningsruimten van 
gebedshuizen, cafés, buurthuizen, sportverenigingen, vrouwenverenigingen e.a., dit door diverse 
communicatiemiddelen in te zetten zoals sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest e.a.) en 
narrow casting (Mediaschermen).

Missie en visie van Iconium (citaat uit de partnerovereenkomst):

Iconium heeft tot doel mensen van verschillende etnische origine te verbinden en aan te zetten tot 
samenwerking. Iconium zet hiervoor zijn eigen netwerk van ambassadeurs in. De positieve invloed die 
deze personen uitstralen, zonder te raken aan ieders eigenheid en persoonlijke overtuiging, vormt 
hierbij de basis om ons doel te bereiken. Iconium en zijn medewerkers gaan steeds zonder enig 
vooroordeel te werk en geven hierbij hun volledig engagement binnen het kader van deze missie.

Het accepteren van cultuurverschillen, het doorbreken van vooroordelen over diverse etnische 
waarden en het anticiperen op de wens van anderen om samen te werken, laten toe om op een 
steeds kleiner wordende planeet samen te leven en de krachten te bundelen. Iconium wil deze 
waarden vanaf het begin in zijn beleid integreren en mensen blijvend engageren ernaar te handelen.

De HR-dienst van de Stad en OCMW Kortrijk kan gratis gebruik maken van een extra 
aanwervingskanaal om mensen met migratieachtergrond te stimuleren om te solliciteren voor 
openstaande vacatures bij de Stad Kortrijk en het OCMW. 

De HR diensten van de stad en het OCMW Kortrijk zijn ervan op de hoogte. Verdere details in verband 
met de publicatie van de vacatures worden samen met de firma Iconium en de HR diensten stad en 
OCMW afgesproken na de goedkeuring van deze partnerovereenkomst. 

De communicatiedienst van de stad kan zich ook laten ondersteunen door het bedrijf Iconium in het 
uitstippelen van een positieve communicatiestrategie met diverse bevolkingsgroepen.

De missie en visie van Iconium stemmen overeen met de doelstellingen van Plan Nieuw Kortrijk 
waarbij de stad naar verbindende communicatie streeft en een inclusief beleid wil voeren waar alle 
bevolkingsgroepen betrokken zijn.

De contactpersoon voor Hayat bij Stad Kortrijk is directie Welzijn, beleidsmedewerker diversiteit en 
integratie, Iwona Lowicka.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Gratis dienst van Iconium bvba in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, 
openheid en respect tussen mensen.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en 
verbeteren personeelsvacatures.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere 
doelgroepen (integratiedecreet).

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

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,  
D. Wemel, M. Vandemaele;

14 nee-stemmen :  A. Cnudde,  S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. Jolie, C. Leleu,  L. 
Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, H. Vanhoenacker, S. Vanneste, C. Waelkens;

2 onthoudingen : M. Seynaeve, I. Verschaete; 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de partnerovereenkomst voor project Hayat, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst Hayat (Partner v2).pdf
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Partnerovereenkomst Hayat  
Communicatieproject met etnisch- 

culturele verenigingen in België 
 
 
 
 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
De bvba Iconium, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te 9250 Waasmunster, Durmedal 3, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer ARY MAES, zaakvoerder 
Ondernemingsnummer: BE 0632.959.939 
 
Hierna genoemd “Iconium” 
 
En 
 
stad Kortrijk, Grote Markt 54, te 8500 Kortrijk te, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
 
het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van 
Quickenborne, burgemeester en de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris, in hun 
gezegde hoedanigheid en in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, 
Hierna genoemd “de Hayat partner” 
 
 
Inleiding omtrent het project Hayat: 
 
“Hayat” is een concept welke Iconium hanteert om een betere communicatie tot stand te 
brengen tussen overheidsinstellingen, Ngo’s, Belgische bedrijven en bevolkingsgroepen 
met een migratieachtergrond in België. 
 
Hayat heeft als doel om, naast het bezorgen van gerichte informatie, een beter 
afgestemd product- en dienstenaanbod te creëren voor deze bevolkingsgroepen door 
het aangaan van een dialoog. 
 
Dergelijke diensten en producten die een juistere invulling geven aan de bestaande 
basisbehoeften van deze doelgroep, zal de nood creëren aan betere samenwerking en 
integratie en dus mede werkgelegenheid in de hand werken. 
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Komen overeen wat volgt: 
 
 
Artikel 1: Communicatiekanalen 
 
Iconium wenst deze betere communicatie te realiseren in samenwerking met etnisch-
culturele verenigingen welke met regelmaat worden bezocht, zoals 
ontspanningsruimten van gebedshuizen, cafés, buurthuizen, sportverenigingen, 
vrouwenverenigingen e.a., dit door diverse communicatiemiddelen in te zetten zoals 
sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest e.a.) en narrow casting 
(Mediaschermen)  
 
Artikel 2: Vergoeding 
 
Deze communicatie gebeurt volledig in overleg met de Hayat Partner en het ter 
beschikkingstellen van de kanalen is VOLLEDIG GRATIS, en wordt uitgevoerd door 
Iconium of door een bedrijf in onder aanneming.  
 
Artikel 3: Onderhoud en herstelling mediaschermen 
 
Alle herstellingen en onderhoudswerken aan mediaschermen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Iconium.   
 
Artikel 4: Informatieve content 
 
Alle boodschappen die de Hayat partner wenst te laten plaatsen op de aangeboden 
media  en welke als zuiver informatief kunnen worden beschouwd zullen GRATIS 
worden geplaatst door Iconium. 
 
Informatieve boodschappen welke van politieke aard zijn, worden echter NIET 
toegestaan, dit om het onafhankelijk karakter van Hayat niet in het gedrang te brengen. 
 
Hayat kan tevens ook gratis worden ingezet als wervingskanaal voor het invullen van 
openstaande vacatures van de Hayat partner. 
 
Artikel 5: Verantwoordelijkheid inzake de door de Hayat partner aangeleverde 
content 
 
De Hayat partner blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de content die hij aanlevert. 
 
Iconium zelf kan dus NIET verantwoordelijk gesteld worden voor de aangeleverde 
content of de eventuele fouten in de communicatie welke gepubliceerd wordt, maar 
dient op vraag van de Hayat partner gemelde fouten wel te corrigeren. 
 
Artikel 6: Samenwerking tussen partners binnen het Hayat project 
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Mogelijke samenwerkingen die ontstaan tussen partners onderling geven geen enkele 
aanleiding noch recht aan Iconium om hiervoor enige vorm van compensatie te vragen. 
Iconium zal op zijn beurt ook zijn relaties, waar zij dit wenst en als meerwaarde 
aanvoelt, delen met de partners binnen het Hayat project. 
De samenwerkingen die daaruit voortvloeien zijn eveneens niet onderworpen aan enige 
vorm van vergoeding ten aanzien van Iconium. 
Het delen van relaties is een recht doch geen plicht, noch voor de partners noch voor 
Iconium. 
 
Artikel 7: Duur en opzegging overeenkomst 
 
Beide partijen kunnen steeds de overeenkomst opzeggen bij wijze van email of 
aangetekend schrijven, en dienen hiervoor geen reden van opzegging aan te leveren. 
Geen van beiden kan een schadebeding wegens stopzetting van de samenwerking eisen. 
 
Artikel 8: Missie & Visie Iconium  
 
Missie: 
 
Iconium heeft tot doel mensen van verschillende etnische origine te verbinden en aan te 
zetten tot samenwerking. Iconium zet hiervoor zijn eigen netwerk van ambassadeurs in. 
De positieve invloed die deze personen uitstralen, zonder te raken aan ieders eigenheid 
en persoonlijke overtuiging, vormt hierbij de basis om ons doel te bereiken. Iconium en 
zijn medewerkers gaan steeds zonder enig vooroordeel te werk en geven hierbij hun 
volledig engagement binnen het kader van deze missie. 
 
Visie: 
 
Het accepteren van cultuurverschillen, het doorbreken van vooroordelen over diverse 
etnische waarden en het anticiperen op de wens van anderen om samen te werken, 
laten toe om op een steeds kleiner wordende planeet samen te leven en de krachten te 
bundelen. Iconium wil deze waarden vanaf het begin in zijn beleid integreren en mensen 
blijvend engageren ernaar te handelen. 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk op 19 februari 2018  
 
in 2 exemplaren waarvan beide partijen verklaren één exemplaar te hebben ontvangen. 
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BVBA Iconium       Stad Kortrijk 
 
 
 
De heer Ary Maes   De heer Vincent Van Quickenborne  

zaakvoerder De burgemeester 
 

 

 

 

 

De heer Yves Vanneste 

Waarnemend stadssecretaris 

      
 
 
 
Voor waar en echt verklaard: 
(Met de hand geschreven) 
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14 2018_GR_00038 Integratie - toegankelijke dienstverlening 
- Modelovereenkomst Sociaal Tolkendienst 
Agentschap Integratie en Inburgering - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00097 - Integratie - toegankelijke dienstverlening. - Modelovereenkomst Sociaal 
Tolkendienst Agentschap Integratie en Inburgering. - Goedkeuren

Aanleiding en context
De punten 11 t.e.m. 14 worden samen behandeld, waarna voor elk van de punten afzonderlijk 
overgegaan wordt tot de stemming.

De tolkendienst wordt gezien als een belangrijk instrument in de dienstverlening van vele instellingen 
in Kortrijk, alsook de eigen stadsdiensten. Door de tolkendienst blijft de communicatie tussen de 
medewerker en cliënt mogelijk, ook voor wie het Nederlands niet of onvoldoende machtig is. De 
tolkendienst is vooral belangrijk bij langere inhoudelijke gesprekken (en niet zozeer korte gesprekken 
zoals de communicatie aan de balies in het stadhuis). Het gaat hierbij voornamelijk over communicatie 
in de gezondheidssector (het ziekenhuis: slecht nieuwsboodschappen, behandelingen,...), OCMW, het 
onderwijs en kinderopvang (oudercontacten,...), ...

De modelovereenkomst van het Agentschap Integratie & Inburgering garandeert gelijke 
dienstverlening voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen die gebruik maken van de Sociaal 
Tolkendienst.
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Argumentatie
De modelovereenkomst van het Agentschap Integratie & Inburgering verandert niets aan de 
afspraken tussen stad Kortrijk en de gebruikers van de tolkprestaties. De proportionele verdeelsleutel 
van tolkprestaties tussen de opdrachtgever (stad Kortrijk) en de gebruikers (AZ Groeninge, OCMW, 
Kind en Gezin, onderwijs en andere) blijft onveranderd.

Het budget van 6 000 euro voor het Agentschap Integratie & Inburgering blijft onveranderd.

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

Financiële informatie
Budgetsleutel: 2018/GBB-CBS/0902-00/6131006/BESTUUR/CBS/IE-GEEN

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten. | Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere 
doelgroepen (integratiedecreet).

Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden
Ik verwijs naar de opmerkingen bij mijn vorig advies:
- Het is aangewezen om de verschijningsformule en de ondertekening weg te laten in de 
overeenkomst. Zo staat er nu opgenomen als vertegenwoordiger Geert Hillaert, terwijl dit momenteel 
de waarnemend stadssecretaris Yves Vanneste moet zijn.
Als de verschijningsformule en de ondertekening blijven staan moet Geert Hillaert vervangen worden 
door Yves Vanneste als waarnemend stadssecretaris.

- In artikel 9 is opgenomen dat de overeenkomst bij contractuele wanprestatie ten allen tijde kan 
opgezegd worden. Ik neem aan dat dit dan zonder opzegtermijn is. Dit werd niet verduidelijkt.

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

37 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. 
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete,  C. 
Waelkens;

1 onthouding : S. Vanneste;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst voor 2018 tussen de stad Kortrijk en het Agentschap voor Integratie 
en Inburgering voor sociaal tolken ter plaatse, goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
 

Opdracht te geven aan Kernadministratie om de facturen van het Agentschap Integratie & Inburgering 
uit te betalen zoals vermeld in bovenstaande overeenkomst met een maximumbedrag van  6 000 
euro.

 

Bijlagen
 2018_modelovereenkomst lokale besturen_tolken_Kortrijk aagepast.pdf
 AgII aannemingsovereenkomst gebruikers 20170126.pdf
 AgII afsprakennota gebruikers 20170126.pdf
 Besluit tolkendienst kopie 2015.pdf



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. 
In het Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen 
en tolken, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent 
en Antwerpen, en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een 
private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern 
verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 212, 1000 Brussel 

  

  

Samenwerkingsovereenkomst 2018 
betreffende de dienstverlening inzake sociaal tolken 
ter plaatse met de stad Kortrijk. 

14 DECEMBER 2017   
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TUSSEN DE PARTIJEN 

Het Agentschap Integratie en Inburgering, een privaatrechtelijke stichting met statutaire zetel 

te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 212, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0543.307.391, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw Zuhal Demir, in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad 

van Bestuur en mevrouw Leen Verraest, in de hoedanigheid van algemeen directeur, 

hierna ‘het Agentschap’ genoemd; 

EN 

Het opdrachtgevend bestuur, zijnde de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de 

heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en de heer Yves Vanneste, waarnemend stads-

secretaris, in hun gezegde hoedanigheid en in toepassing van artikel 182 van het gemeentede-

creet,  

hierna “de Opdrachtgever” genoemd; 

hierna samen “de Partijen” genoemd. 

OVERWEGENDE DAT 

Het Agentschap Integratie en Inburgering werd opgericht in uitvoering van het decreet van 7 

juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid met als opdracht binnen 

zijn werkingsgebied de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden. 

Overeenkomstig afdeling 4 van dit decreet organiseert het Agentschap een dienstverlening in-

zake sociaal tolken en vertalen waarvan de verdere afspraken in een samenwerkingsovereen-

komst (hierna “de Overeenkomst” genoemd) dient te worden geregeld. Deze dienstverlening 

is deel van een ruimer taalbeleid. 

In het kader van de uitvoering hiervan, wenst de Opdrachtgever onder de voorwaarden bepaald 

in deze Overeenkomst met het Agentschap samen te werken voor de organisatie van een be-

toelaagde dienstverlening sociaal tolken ter plaatse voor diensten/organisaties (hierna “de Ge-

bruikers” genoemd) die gevestigd of werkzaam zijn op het grondgebied van de Opdrachtgever. 

Artikel 41 § 2 van het Decreet van 7 juni 2013 definieert het sociaal tolken als volgt:  

Sociaal tolken is een instrument dat de mondelinge communicatie ondersteunt 

van de gebruikers met anderstalige cliënten door de mondelinge boodschap vol-

ledig en getrouw om te zetten uit een brontaal naar een doeltaal. De volgende 

vormen van sociaal tolken worden onderscheiden :  

1° sociaal tolken op afstand, waarbij de sociaal tolk het gesprek tussen de gebrui-

ker en de anderstalige cliënt of cliënten op afstand tolkt; 
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2° sociaal tolken ter plaatse, waarbij de sociaal tolk fysiek aanwezig is bij het ge-

sprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten. 

Deze overeenkomst heeft enkel betrekking op het sociaal tolken ter plaatse. Zij werd goedge-

keurd bij beslissing van 27 maart 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen. 

ZIJN DE PARTIJEN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1 – Omschrijving van de diensten 

Het Agentschap organiseert een dienstverlening sociaal tolken ter plaatse voor de Gebruikers 

die gevestigd of werkzaam zijn op het grondgebied van de Opdrachtgever. 

Op deze Overeenkomst gelden de regels en werking van het Agentschap zoals opgenomen in 

de aannemingsovereenkomst voor gebruikers en de afsprakennota voor gebruikers.(zie bijlage) 

Artikel 2 – Subsidiëring 

De Opdrachtgever voorziet in een subsidie van 6 000 EUR waarbij deze dienstverlening wordt 

berekend overeenkomstig de Tarieven vermeld in artikel 3 van de Overeenkomst. 

De Opdrachtgever begrenst het subsidiebedrag voor de volgende Gebruikers:  

- AZ Groeninge, 800 EUR 

- OCMW Kortrijk, 800 EUR  

- Kind & Gezin, 400 EUR 

 

Indien uit de kwartaalrapportage blijkt dat het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld door 

de Opdrachtgever niet voldoende blijkt te zijn voor 2017, dan neemt de Opdrachtgever het 

initiatief om dit bedrag al dan niet te verhogen.  

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever als 60% van het ter beschikking gestelde bedrag 

is besteed. De Opdrachtgever heeft 30 dagen tijd om het Agentschap in te lichten of zij het 

subsidiebedrag al dan niet zal verhogen.  

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever als 85% van het ter beschikking gestelde bedrag 

is besteed.  

Als de limiet van het budget wordt overschreden, worden tolkkosten doorgerekend volgens de 

modaliteiten die gelden voor betalende gebruikers. De Opdrachtgever neemt het initiatief om 

de gebruikers hierover te informeren. 

Artikel 3 – Tarieven 

De Opdrachtgever staat binnen de limieten van de voorziene subsidiëring in voor de betaling 

van de tolkopdrachten volgens de geldende tarieven en afspraken binnen het Agentschap: een 

forfaitair bedrag van 8,00 EUR voor het eerste uur, 2,00 EUR per bijkomend begonnen kwartier 

met bijkomende vervoerskosten aan 0,33 EUR per km of de werkelijke kost openbaar vervoer. 
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Alle kosten eigen aan het presteren van de diensten zijn inbegrepen in bovenstaande vergoe-

dingen  

Artikel 4 – Facturatie 

Facturen moeten verstuurd worden naar: Stad Kortrijk, Grote Martkt 54, 8500 Kortrijk, onder-

nemingsnummer 0207.494.678. Het Agentschap kan beslissen om op termijn de  facturen en 

verantwoordingsdocumenten ook (uitsluitend) digitaal te bezorgen naar 

facturen@kortrijk.be. 

Het Agentschap maakt binnen vijftien (15) dagen na het verstrijken van elk kwartaal aan de 

Opdrachtgever een factuur over voor de in het afgelopen kwartaal gepresteerde diensten met 

een overzicht van de per maand gepresteerde diensten per Gebruiker, gekoppeld aan een to-

taaloverzicht van het betreffende jaar.  

De factuur voor het vierde kwartaal wordt vijftien (15) dagen voor het einde van het jaar over-

gemaakt. De prestaties die plaatsvinden in de laatste vijftien (15) dagen van het jaar zullen 

apart gefactureerd worden in de eerste helft van het daaropvolgende jaar, dit enkel indien er 

ook een overeenkomst is voor het volgende jaar. Anders kunnen er na 15/12 geen prestaties 

meer plaatsvinden in dit contract en zal de kost rechtreeks gefactureerd worden aan de aan-

vrager. 

De factuur wordt geacht te zijn aanvaard bij gebreke van opmerkingen vanwege de Opdracht-

gever binnen veertien (14) dagen na ontvangst ervan, die bij aangetekende brief aan het Agent-

schap worden overgemaakt. 

De betalingstermijn bedraagt dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.  

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

De dienstverlening inzake sociaal tolken ter plaatse van het Agentschap is een louter onder-

steunde rol ten behoeve van de Gebruiker waarvoor het bijgevolg niet aansprakelijk kan wor-

den gesteld.  

Indien het Agentschap omwille van overmacht bepaalde termijnen niet kan respecteren, brengt 

het de Opdrachtgever hiervan op de hoogte zonder dat dit aanleiding kan geven tot het betalen 

van een schadevergoeding. 

Artikel 6 – Evaluatie 

Jaarlijks wordt op initiatief van de Opdrachtgever in het laatste kwartaal van het jaar een eva-

luatievergadering gepland waar minstens de gemandateerde ambtenaar en eventueel andere 

betrokken ambtenaren van de Opdrachtgever aanwezig zijn. 

De Opdrachtgever kan tevens vertegenwoordigers van de Gebruikers uitnodigen wanneer hij 

dit nuttig acht. 
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Deze vergadering heeft tot doel de samenwerking te evalueren en indien nodig bij te sturen in 

functie van een verdere dienstverlening. 

Artikel 7 – Overleg 

Als een van de Partijen een overleg vraagt, gaat de andere Partij daar op in en wordt een overleg 

georganiseerd binnen een periode van één maand. 

Artikel 8 – Communicatie 

De Opdrachtgever brengt de verschillende Gebruikers jaarlijks bij de ondertekening van de 

Overeenkomst op de hoogte van de betoelaagde dienstverlening sociaal tolken ter plaatse van 

het Agentschap en de modaliteiten ervan. 

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever over communicatie met betrekking tot de dienst-

verlening sociaal tolken ter plaatse naar de Gebruikers op zijn grondgebied. 

Artikel 9 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en loopt tot 31 december 2018. 

Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, behoudens opzegging. 

De Partijen hebben het recht de Overeenkomst per aangetekende brief aan de andere Partij 

- op elk ogenblik op te zeggen met inachtname van een opzegperiode van drie (3) 

maanden;  

- te allen tijde vroegtijdig te beëindigen in geval van zware contractuele wanprestatie 

door de andere Partij. 

Artikel 10 – Kennisgevingen 

Alle Kennisgevingen moeten gebeuren op de adressen vermeld bij aanvang van de Overeen-

komst of op zodanig ander adres als met inachtneming van dit artikel schriftelijk door een Partij 

aan de andere Partij is meegedeeld. 

Ongeacht het voorgaande en gelet op de specificiteit van de beoogde samenwerking in het 

kader van deze Overeenkomst duiden Partijen de volgende contactpersonen aan in de uitvoe-

ring van deze Overeenkomst:  

Het contactadres bij het Agentschap is:  

- Dienst Sociaal Tolken en  Vertalen 

- E-mailadres: STV@integratie-inburgering.be 

- Telefoonnummer: 02 208 06 18 

De contactpersoon bij de Opdrachtgever is:  

- Naam: Directie Welzijn, Iwona Lowicka 

- E-mailadres: iwona.lowicka@kortrijk.be 

- Telefoonnummer: 056 27 72 88 
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Artikel 11 – Diversen  

(Bijlagen) 

Bijlagen bij de Overeenkomst maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en elke verwij-

zing naar deze Overeenkomst omvat de Bijlagen en omgekeerd. 

(Wijzigingen) 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, zal iedere wijziging of aanpassing 

van de Overeenkomst uitsluitend blijken uit een schriftelijk en door alle Partijen ondertekend 

amendement aan de Overeenkomst. 

(Nietigheid) 

De Partijen komen uitdrukkelijk en onherroepelijk overeen dat de eventuele nietigheid, ongel-

digheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst op geen 

enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Over-

eenkomst in het gedrang zal brengen. 

De Partijen verbinden zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaar-

heid van één of meer bepalingen van deze Overeenkomst, te goeder trouw te onderhandelen 

teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die 

het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de Partijen. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  

De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeen-

komstig het Belgische recht. 

Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de Overeen-

komst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de van de Nederlandstalige rechtban-

ken van Brussel. 

Aldus opgemaakt op 1 januari 2018 in twee (2) originele exemplaren, waarvan elke Partij ver-

klaart een (1) origineel te hebben ontvangen. 
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Voor het Agentschap 

 

Voor de Opdrachtgever 

 

 

De heer Roel Verhaert 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne 

De burgemeester 

Stad Kortrijk 

 

 

 

Mevrouw Leen Verraest 

Algemeen Directeur 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

 

 

De heer Yves Vanneste   

Waarnemend stadssecretaris  

Stad Kortrijk 

 
 
 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het 
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, 
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, 
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd 
in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer 
info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 
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20:49 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
20:51 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
20:52 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:52 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
15 - 2018_GR_00029 - Sociale Economie - Samenwerkingsovereenkomst opleidingsproject VORK in de exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk - Goedkeuren

15 2018_GR_00029 Sociale Economie - 
Samenwerkingsovereenkomst 
opleidingsproject VORK in de exploitatie 
van het Volksrestaurant Kortrijk - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Tiene Castelein, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_01199 - Sociale Economie - Samenwerkingsovereenkomst V.O.R.K. - Goedkeuren

Aanleiding en context
De lopende samenwerkingsovereenkomst van het horeca-opleidingsproject VORK werd aangepast met 
de nieuwe, verhoogde engagementen van de huidige partners o.a. VDAB, Horeca Vorming Vlaanderen 
en de CVO’s VIVO (nu CREO) en 3 Hofsteden en uitgebreid met een aantal nieuwe partners uit 
onderwijs. Dit i.k.v. de verhuis van het opleidingsproject VORK van De Nieuwe Lente naar en de 
exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk vanaf april 2018.

Argumentatie
Dit past perfect binnen het Plan Nieuw Kortrijk, waarin onder het hoofdstuk 3 ‘Een stad, die  
onderneemt en deelt’ staat: “Verder onderzoeken we de oprichting van een sociaal restaurant, waar 
betaalbare en gezonde voeding wordt aangeboden zonder in concurrentie te gaan met het markt-
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aanbod. Dit sociaal restaurant werkt samen met de horecasector in het kader van opleiding tot 
knelpuntberoep.” Ook het horeca-opleidingsproject VORK past binnen dit hoofdstuk/engagement. Hier 
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 mensen via aanbod gezonde voeding en opleidingen in knelpuntberoepen horeca (“Power to 
the People”, PNK – p22) en ondersteunt bovendien indirect de horeca door het aanbieden van 
stageplaatsen, werkkrachten (Kortrijk houdt van horeca, PNK – p 21).

Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de partners uit de sectoren onderwijs (zowel 
volwassen- als secundair onderwijs; vol-  en deeltijds), arbeidsmarkt (oa VDAB) en horecasector 
(Horeca Vorming Vlaanderen of kortweg HVV) krachten en middelen bundelen om kwalitatieve 
opleidingen en alle vormen van werkplekleren aan te bieden aan kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt om zo hun kansen op duurzame loopbanen te bevorderen; bij voorkeur in de 
horecasector (streefcijfer = 50%).

De 13 partners: OCMW Kortrijk, Stad Kortrijk, Federaal Centrum voor Vorming en Vervol-making  
Horecasector/Horeca Vorming Vlaanderen, VDAB, Mentor vzw, CVO VIVO (nu CREO), CVO 3 
Hofsteden, CBE Open School voor Volwassenen, RHIZO Hotelschool, Athena Campus 3 Hofsteden, 
Centrum Leren en Werken Kortrijk, Athena Campus Centrum Leren en Werken en Aura, centrum voor 
Deeltijds Vorming engageren zich gezamenlijk tot het bundelen van de krachten en middelen van de 
sectoren onderwijs, arbeidsmarkt en horeca, om:

 kwalitatieve (beroeps- en horeca-)opleidingen en alle vormen van werkplek-leren (van 
opleidingsstages over beroepsverkennende stages tot (G)IBO’s) en ondersteuning (o.a. 
taalcoaching) aan te bieden aan diverse cursisten: werkzoekenden, leefloners, werkenden, 
jongeren, vluchtelingen, …

 de exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk mee te garanderen
 te streven naar een duurzame tewerkstelling en loopbanen van zoveel mogelijk cursisten; 

waarvan minstens 50% binnen de horecasector (PC 302)
 andere nieuwe arbeidsmarkt- of horecaversterkende acties te organiseren i.f.v. snellere, 

bredere en diepere activering i.f.v. verhoging van de werkzaamheids-graad
 …

In deze overeenkomst engageert het stadsbestuur zich:

 formeel tot:
o informeren en sensibiliseren  van de Kortrijkse horeca via de horecamanager;
o ondersteuning vanuit de Kortrijkse voedselstrategie ‘Mange Tout’ i.k.v. klimaatstad;
o optimale ondersteuning van het project.

 aanvullend tot:
o het aanduiden van een vertegenwoordiger die een actieve rol opneemt in de 

stuurgroep.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
Geen financiële engagementen van de stad;  uitgaven volksrestaurant worden door OCMW betaald. 

Financiële informatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

Punt 2
De stedelijke horecamanager, aan te stellen als deskundige voor het stadsbestuur in de stuurgroep.

Bijlagen
 Samenwerkingovereenkomst 2018.pdf



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

OPLEIDINGSPROJECT VORK  
IN DE EXPLOITATIE VAN HET 

VOLKSRESTAURANT KORTRIJK 
 
 
Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen:  
 
 

STAD KORTRIJK, met maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, 
vertegenwoordigd door de heer Van Quickenborne Vincent, burgemeester en 
de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris; 

en 
OCMW KORTRIJK, met maatschappelijke zetel, Budastraat 27, 8500 Kortrijk,  
vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter en mevrouw 
Nathalie Desmet, secretaris; 

en 
VZW FEDERAAL CENTRUM voor Vorming en Vervolmaking Horecasector, 
met zetel te 1000 Brussel aan de Anspachlaan 111 bus 4, vertegenwoordigd 
door de heer Frans Dirix, voorzitter, dat voor de uitvoering van haar engage-
ment beroep doet op Horeca Vorming Vlaanderen vzw (HVV);  

 
en 

VDAB WEST-VLAANDEREN, met maatschappelijke zetel Keizerslaan 11,  
1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Robert Declercq en de heer 
Antoon Vermeulen; 

en 
VZW MENTOR, met maatschappelijke zetel Wandelweg 11A, 8500 Kortrijk 
vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter; 

en 
VZW CVO ROESELARE (VZW CREO), met maatschappelijke zetel Arme 
Klarenstraat 40, 8800 Roeselare vertegenwoordigd door de heer Karel 
Moestermans, algemeen directeur; 

en 
CVO 3 HOFSTEDEN’, met maatschappelijke zetel Minister De Taeyelaan 13, 
8500 Kortrijk vertegenwoordigd door mevrouw Emmy Leleu, directeur; 

en 
CBE Open School voor Volwassenen, met maatschappelijke zetel Sint-Eloois-
dreef 56a te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw An Butaye, 
directeur; 

en 
RHIZO Hotelschool Kortrijk, met maatschappelijke zetel Senator Coolestraat 
1, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door mevrouw Céline Craeynest, directeur; 

en 
ATHENA, Campus Drie Hofsteden, met maatschappelijke zetel Minister De 
Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Frank Derycke, 
directeur; 

 
en 
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CENTRUM LEREN EN WERKEN KORTRIJK, met maatschappelijke zetel 
Scheutistenlaan 8, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Wolf 
Vlaeminck,  directeur;  

en 
ATHENA, Campus Centrum Leren en Werken, met maatschappelijke zetel P. 
De Beirstraat, 8860 Lendelede, vertegenwoordigd door de heer Wim 
Vandorpe, directeur;  

en 
AURA, Centrum voor Deeltijdse Vorming, met maatschappelijke zetel 
Meensesteenweg 35, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Sabine Bourgeois, 
directeur. 

 
In deze overeenkomst benoemd als de partners, wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Preambule:  
 
Het Volksrestaurant Kortrijk wil in het kader van het armoedebestrijdingsplan Kortrijk 
4 verschillende doelstellingen realiseren:  
1. aanbieden van een gezonde en eerlijke maaltijd tegen een betaalbare prijs in een 
aangenaam kader 
2. aanbieden en uitbreiden van opleidings- en werkervaringsmogelijkheden voor 
(laaggeschoolde)  werkzoekenden en OCMW-cliënten ifv toeleiding naar (knel-
punt)vacatures binnen de horecasector 
3. meewerken aan de lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie ikv het 
tegengaan van voedselverspilling 
4. empoweren van mensen met minder welzijnskansen door de organisatie van 
kookworkshops 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst focust vooral op de realisatie van de 2e doelstel-
ling, maar kan uiteraard niet los gezien worden van de andere doelstellingen.  
 
Artikel 1: Partners:  
 
Ondergetekende partners verenigen zich in een feitelijk samenwerkingsverband voor 
Vorming en Opleiding Restauratie Kortrijk ingezet in de exploitatie van het Volks-
restaurant Kortrijk; afgekort VORK. 
Nieuwe partners kunnen toetreden na beslissing van de stuurgroep. De stuurgroep 
beslist over de modaliteiten van de toetreding.  
 
Artikel 2: Zetel 
 
De zetel van VORK is gelegen in Volksrestaurant Kortrijk, Doorniksestraat 60, 8500 
Kortrijk. De partners kunnen besluiten om de zetel van VORK te verplaatsen.  
 
Artikel 3 Doel: 
 
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten in het kader van een opleidings- 
en werkpleklerenproject voor Zuid-West-Vlaanderen in de horecasector om de 
kansen op duurzame loopbanen te bevorderen.  Via deze structurele overeenkomst 
willen  de partners uit de sectoren onderwijs, arbeidsmarkt en horeca krachten en 
middelen bundelen om:  
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• kwalitatieve (beroeps- en horeca-)opleidingen en alle vormen van werkplek-
leren (van opleidingsstages over beroepsverkennende stages tot (G)IBO’s) en 
ondersteuning (oa taalcoaching) aan te bieden aan diverse cursisten: 
werkzoekenden, leefloners, werkenden, jongeren, vluchtelingen, …  

• de exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk mee te garanderen 

• te streven naar een duurzame tewerkstelling en loopbanen van zoveel 
mogelijk cursisten; waarvan minstens 50% binnen de horecasector (PC 302) 

• andere nieuwe arbeidsmarkt- of horecaversterkende acties te organiseren ifv 
snellere, bredere en diepere activering ifv verhoging van de werkzaamheids-
graad 

• … 
 
 
Artikel 4: Beschrijving van het project 
 
Daartoe wordt een integraal traject op vlak van competentieversterking, werkplek-
leren en duurzame tewerkstelling opgezet; met bijzondere aandacht voor volgende 
facetten: sensibilisering, rekrutering, screening, opleiding, attitudetraining, werk-
plekleren (oa stages), duurzame tewerkstelling, jobcoaching en ondersteuning van 
de werkgevers.  
 
In eerste instantie zullen in Volksrestaurant Kortrijk volgende praktijkgerichte 
opleidingen aangeboden worden: 

• praktijkgerichte opleiding tot keukenmedewerker (= knelpuntberoep) voor 52 
cursisten/jaarbasis 

• praktijkgerichte opleiding tot zaalmedewerker voor 24 cursisten/jaarbasis 
 
Als nieuwe plek voor werkplekleren wil het Volksrestaurant Kortrijk ook openstaan 
voor: 

• andere (beroeps)opleidingen (ism VDAB): vb. hulpkok, kelner, … 

• horeca-opleidingen (ism HVV): nog in onderling overleg te bepalen  

• alle vormen van werkplekleren ikv horecaopleidingen in het secundair 
onderwijs (vanuit vb. RHIZO en Athena) 

• alle vormen van samenwerkingen ikv ‘Leren en Werken’; zowel als ‘externe 
opleidingsplaats’ als ‘interne brugopleiding’ (ism Aura en CLW’s) 

• alle vormen van (sociale) activering en empowerment (vb. workshops) voor 
verschillende doelgroepen: OCMW-cliënten in sociale activering, mensen in 
armoede, vluchtelingen, personen met een handicap, … 

• … 
 
 
Artikel 5: Kerntaken en inbreng van de partners 
 
De partners engageren zich om hun knowhow, expertise en middelen in te brengen 
in het project om het gezamenlijk doel te realiseren. Elke partner doet een specifieke 
inbreng in het project. Deze inbreng kan diverse vormen aannemen: financieel, 
logistiek, ICT, infrastructureel, personeel, kennis, expertise, vorming….. 
 
STAD KORTRIJK engageert zich tot: 
informeren en sensibiliseren  van de Kortrijkse horeca via de horecamanager 

ondersteuning vanuit de Kortrijkse voedselstrategie ‘Mange Tout’ ikv klimaatstad  

optimale ondersteuning van het project  
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OCMW KORTRIJK engageert zich tot: 

- het gratis ter beschikking stellen van een opleidingskeuken en een 
gelagzaal op de gelijkvloerse verdieping (816 m²) alsook de nodige 
vergader-of opleidingsruimte en materialen  

- toeleiding en begeleiding van 6 à 12 zaalmedewerkers ikv TWE 
vanuit Activering (0,15 VTE trajectbegeleiding) 

- betaling van inschrijvingsgeld CVO voor deze toegeleide OCMW-
cliënten ikv TWE (6 à 12/jaar) vanuit Activering 

- betaling van huur en onderhoud werkkledij en kostprijs v/d medische 
testen voor deze toegeleide OCMW-cliënten ikv TWE (6 à 12/jaar) 
vanuit Activering 

- inbreng van 1VTE restaurantverantwoordelijke/ horeca-manager; 
ingebed in het keukenmanagement vanuit Zorgbedrijf  

- indienstname 0.5 VTE instructeur keuken vanuit Zorgbedrijf; onder 
de vorm van 2 aanvullende contracten voor de 2 instructeurs 
keuken, die een hoofdcontract bij de CVO’s hebben 

- administratieve ondersteuning vanuit Zorgbedrijf mbt bestellingen, .. 
- logistieke ondersteuning via een ‘gedeelde’ poetsmedewerker in het 

ganse gebouw vanuit Zorgbedrijf  
- optimale ondersteuning van het project. 

 
HORECA-VORMING VLAANDEREN (HVV) engageert zich tot: 

- betaling van € 17.500 aan Mentor vzw voor de financiering van 0,25 
VTE trajectbegeleiding via pilootproject en samenwerkingsovereen-
komst voor 2 jaar 

- outputfinanciering à € 550/cursist in PC302 op basis van monitoring 
data-base Horeca-Talent (of ander monitoringsinstrument) met een 
gezamenlijk ambitieniveau van 50%: 38 x € 550 = € 20.900€; te 
betalen aan Mentor vzw  

- evaluatie na 2 jaar van de gezamenlijke ambitie van 50% instroom 
in PC 302 (van bij voorkeur alle partners van VORK)  

- opstartfinanciering opleidingen via contracturen (kostprijs nog te 
becijferen en onder voorbehoud van goedkeuring  RvB HVV); te 
betalen aan OCMW/Zorgbedrijf Kortrijk 

- ander engagement vanuit HVV naar VORK :   
▪ organisatie van infosessies over werken in de horeca  
▪ organisatie van sollicitatietrainingen toegespitst op de horeca 
▪ ter beschikking stellen van beeldwoordenboeken e.a. 
▪ actief aanreiken van vacatures uit de sector  
▪ actief aanreiken van stageplaatsen PC302; door HVV 

gescreend waarbij de mentor een opleiding heeft gevolgd 
▪ proactief benaderen van bestaande stageplaatsen PC302 

van Mentor (in onderling overleg te bepalen) 
▪ zorgen voor matching in PC302 en nazorg;  met een 

specifieke focus op de ondersteuning van de werkgever. 
Mentor vzw kan zich focussen op de ondersteuning van de 
cursist/werknemer. 

▪ sensibiliseren van werkgevers PC302 mbt doelgroep, 
tewerkstellingsmaatregelen en duurzaam personeelsbeleid 

- optimale ondersteuning van het project. 
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VDAB WEST-VLAANDEREN engageert zich tot:  

- erkenning en certificatie v/d beroepsopleiding keukenmedewerker: 
ten laste name van sociale prestaties en verzekering arbeidsonge-
vallen; 

- betaling van € 104.000 aan Mentor vzw voor de financiering van 1.6 
VTE coach keuken en zaal (1 VTE = € 65.000) 

- betaling van € 32.500 aan Mentor vzw voor de financiering van 0.5 
VTE taalcoach (1 VTE = € 65.000) 

- financiering van de aankoop schoenen, huur en onderhoud v/d 
werkkledij voor de cursisten keukenmedewerker (52/j)  

- inschrijvingsgeld van de cursisten keukenmedewerker, indien geen 
vrijstelling  

- kostprijs v/d medische testen van de cursisten keukenmedewerker 
(enkel zij die de opleiding zullen starten) 

- ondersteuning rekrutering cursisten organisatie van infosessies, 
sms-acties en sensibiliseringscampagne; 

- jaarlijkse evaluatie ifv jaarondernemingsplan (JOP) 
- optimale ondersteuning van het project via het ter beschikking 

stellen van al hun diensten. 
 
MENTOR vzw engageert zich tot: 

- algemene coördinatie van het opleidings- en werkpleklerenproject ifv 
bewaken van het doel van dit project en van de engagementen in 
deze overeenkomst 

- fungeren als voorzitter v/d stuurgroep en als aanspreekpunt VORK 
- op te treden als juridisch werkgever en het inzetten van de coaches 

zoals hiervoor omschreven (0.25 + 1.6 + 0.5 = 2.35 VTE) voor oa 
volgende activiteiten:  
▪ sensibilisering en rekrutering 
▪ screening van kandidaat-cursisten en samenstelling cursisten-

groep cfr. vereisten van (volwassen)onderwijs (oa groepsgrootte) 
▪ individuele (traject)begeleiding via aanmaken persoonlijk 

opleidingsdossier en technisch pedagogisch dossier  
▪ registratie in MLP 
▪ aanleren persoonlijke en interpersoonlijke competenties en 

vaardigheden 
▪ attitudetraining: optimalisatie van randvoorwaarden 
▪ werkplekleren via stagebegeleiding via oa opmaak van 

stagecontacten en – evaluaties 
▪ taalcoaching voor laagtaalvaardige cursisten  
▪ jobbemiddeling naar duurzame tewerkstelling 
▪ jobcoaching 
▪ begeleiding en ondersteuning van werkgevers en horecabe-

drijven in Kortrijkse regio ikv nazorg (3 maanden na opleiding) 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
VZW CVO ROESELARE (VZW CREO) engageert zich tot:  

- ter beschikking stellen van 0.75 VTE instructeur keuken via de 
inbreng van 720 onderwijsuren/schooljaar ifv het aanleren van 
beroepstechnische competenties tot keukenmedewerker  
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- ter beschikking stellen van 0.3 VTE instructeur zaal via de inbreng 
van 280 onderwijsuren/schooljaar ifv het aanleren van 
beroepstechnische competenties tot hulpkelner (vanaf schooljaar 
2018-2019) 

- ter beschikking stellen van cursusmateriaal voor de 52 cursisten 
keukenmedewerker en 24 cursisten hulpkelner  

- het opmaken en ondersteunen van het opleidingsprogramma 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
CVO 3 HOFSTEDEN engageert zich tot:  

- ter beschikking stellen van 0.75 VTE instructeur keuken via de 
inbreng van 720 onderwijsuren/schooljaar ifv het aanleren van 
beroepstechnische competenties tot keukenmedewerker  

- ter beschikking stellen van 0.3 VTE instructeur zaal via de inbreng 
van 280 onderwijsuren/schooljaar ifv het aanleren van 
beroepstechnische competenties tot hulpkelner (vanaf schooljaar 
2017-2018) 

- ter beschikking stellen van cursusmateriaal voor de 52 cursisten 
keukenmedewerker en 24 cursisten hulpkelner  

- het opmaken en ondersteunen van het opleidingsprogramma 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
CBE Open School voor Volwassenen engageert zich tot: 

- organiseren van de opleidingen basisvaardigheden (oa rekenen), 
basis-ICT en/of opleidingen op maat. 

- (pedagogisch) ondersteunen van het opleidingsprogramma 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
RHIZO – Hotelschool Kortrijk engageert zich tot: 

- deskundige advisering van het project in al zijn horeca-facetten 
- (pedagogisch) ondersteunen van het opleidingsprogramma 
- toeleiding van stagiairs ikv werkplekleren, indien passend 
- ter beschikking stelling v/e opleidingskeuken, indien noodzakelijk 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
ATHENA – Campus Drie Hofsteden engageert zich tot: 

- deskundige advisering van het project in al zijn horeca-facetten 
- (pedagogisch) ondersteunen van het opleidingsprogramma 
- toeleiding van stagiairs ikv werkplekleren, indien passend 
- ter beschikking stelling v/e opleidingskeuken, indien noodzakelijk 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
CENTRUM VOOR LEREN EN WERKEN KORTRIJK engageert zich tot: 

- toeleiden van jongeren voor het brugproject  
- toeleiden van jongeren als opvangnet/brug tussen het beëindigen 

van de deeltijdse leerplicht en de intrede op de arbeidsmarkt 
- actief kenbaar maken v/h project bij deeltijds lerenden/werkgevers 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
ATHENA – Campus Centrum Leren en Werken engageert zich tot: 

- toeleiden van jongeren voor het brugproject  
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- toeleiden van jongeren als opvangnet/brug tussen het beëindigen 
van de deeltijdse leerplicht en de intrede op de arbeidsmarkt 

- actief kenbaar maken v/h project bij deeltijds lerenden/werkgevers 
- optimale ondersteuning van het project. 

 
AURA - Centrum voor Deeltijdse Vorming engageert zich tot:  

- inzetten van trajecten binnen het ‘Leren- en Werken’-brugproject in 
de organisatie van het opdienen in het Volksrestaurant 

- ofwel via ‘externe opleidingsplaats’ (inzetten van 2 jongeren à 
18u/week op maan-, dins- en woensdag ofwel 2 jongeren à 
10u/week op donder- en vrijdag); uiteraard onder voorbehoud van 
de toeleiding/instroom vanuit de Centra Leren en Werken 

- ofwel via ‘interne brugopleiding’ (inzetten van ploeg van max. 6 
jongeren olv lesgever voor het opdienen in het volksrestaurant 
(enkel) op woensdag); enkel op aanvraag en noodwendigheid 

- optimale ondersteuning van het project. 
 
De inbreng van de eventuele toekomstige partners wordt bij de toetreding afgespro-
ken met de stuurgroep.  
 
Artikel 6: Bestuur 
 
De sturing van het project gebeurt door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoor-
digers van alle partners, die de overeenkomst hebben ondertekend. Elke partij is 
vertegenwoordigd door één afgevaardigde van het beleid/directie of één deskundige. 
De stuurgroep kan uitgebreid worden met deskundigen, indien aangewezen.  
Het voorzitterschap wordt opgenomen door Mentor vzw als promotor van het 
opleidingsproject VORK. De voorzitter stelt de agenda van de stuurgroep samen en 
nodigt de leden van de stuurgroep uit. 
De stuurgroep bewaakt het doel (art. 3) en beslist over de (dagelijkse) werking, de 
uitbouw, de planning van het project (art. 4) en het halen van de objectieven (art. 8). 
De stuurgroep streeft steeds consensus na en beslist in regel in unanimiteit.  
 
In de stuurgroep zetelen volgende vertegenwoordigers namens:  

• STAD Kortrijk: Elke Vanderbeken  

• OCMW Kortrijk: Piet Lareu  

• HVV: Wim Loontjens (voorzitter Horeca Zuid-West-Vlaanderen) 

• VDAB: Robert Declercq of Antoon Vermeulen of Inge Moens? 

• Mentor vzw: Veerle Decoo  

• VZW CVO ROESELARE (VZW CREO): Kim Deruddere of Filip Samyn 

• CVO 3 Hofsteden: Caëlle Seynhaeve 

• CBE Open School: An Butaye 

• RHIZO: Celine Craeynest 

• ATHENA: Frank Derycke 

• CLW Kortrijk: Wolf Vlaeminck 

• ATHENA, Campus CLW: Wim Vandorpe 

• AURA: Ludo Lemahieu 
 

De restaurantverantwoordelijke (Joost Vandenhove) zetelt hierin als deskundige. 
 
Naast de stuurgroep is er ook een cursistenoverleg met de betrokken coaches, 
instructeurs, (nieuwe) instructeur van de VDAB () en de consulent van HVV. 
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Artikel 7: Dagelijkse werking:  
 
De dagelijkse werking van het Volksrestaurant Kortrijk berust bij de restaurantverant-
woordelijke. Deze is verantwoordelijk voor de praktische uitwerking van de afspraken 
van de stuurgroep en de 4 doelstellingen van het Volksrestaurant Kortrijk.  De 
restaurantverantwoordelijke rapporteert steeds over de dagelijkse werking van het 
opleidingsproject aan de stuurgroep.  

 
Artikel 8: Objectieven: 
 
Het Volksrestaurant Kortrijk wil in totaal 76 cursisten op jaarbasis opleiden en toe 
leiden naar een duurzame tewerkstelling via volgende gezamenlijke engagementen:  

• 52 cursisten keukenmedewerker, toegeleid door VDAB 

• 24 cursisten zaalmedewerker, toegeleid door OCMW’s, waaronder 6 à 12 
TWE vanuit OCMW Kortrijk 

• Maximale duurzame tewerkstelling van alle 76 cursisten, waarvan 50% (36) 
binnen de horecasector (PC 302) 

 
De stuurgroep bewaakt het behalen van deze objectieven van in- tot uitstroom en 
evalueert dit minstens 1x/jaar.  
 
Artikel 9: Exploitatiekosten  
 
De exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk gebeurt door OCMW Kortrijk, die voor 
deze uitbating een beroep doet op het partnerschap VORK en de engagementen 
zoals in deze overeenkomst omschreven. De jaarlijkse begroting blijft het richtsnoer 
voor de uitvoering, rapportage en verantwoording. 

              
 
Artikel 10: Modaliteiten inzake verzekering en medisch toezicht 
 
Elke partner, die personeel inbrengt of ter beschikking stelt, staat – als juridisch 
werkgever - in voor de verzekering van zijn eigen personeelsleden, zowel voor de 
burgerlijke aansprakelijkheid (BA)  als voor de arbeidsongevallen.  
 
De werkzoekenden-cursisten ressorteren onder de verzekering van de VDAB  
voor wat betreft arbeidsongevallen tijdens de opleidingsuren en verkeersongevallen, 
die gebeuren op het kortste wegtraject van- en naar de opleidingsplaats en worden 
onderworpen aan het medische toezicht conform de wetgeving inzake preventie en 
bescherming op het werk. 
De toeleidende OCMW’s doen hetzelfde voor de cursisten/TWE-ers, die zij toeleiden 
van het Volksrestaurant Kortrijk.  
 
OCMW Kortrijk doet afstand van verhaal bij de ter beschikking gestelde opleidings-
keuken en gelagzaal; wat betekent dat OCMW Kortrijk toestemming geeft aan de 
cursisten van VORK om alle toestellen en materialen te gebruiken mits naleven van 
de veilig-heids- en hygiënische voorschriften. Bij schade door cursisten van VORK 
aan toestellen en materialen, die eigendom zijn van OCMW, worden de kosten die 
hiermee gepaard gaan, gedragen door OCMW Kortrijk. 
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Artikel 11: Start-, duur en- opzeggingsmodaliteiten: 
       
De samenwerkingsovereenkomst loopt van 01/01/2018 en vangt aan op datum van 
ondertekening. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in voortzetting van de vorige 
samenwerkingsovereenkomst (2015-2017). 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en 
wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Alle partners engageren 
zich om de looptijd van de overeenkomst te respecteren. Indien één van de partners 
zich uit het partnerschap wenst te onttrekken, dient deze 6 maand voor het einde van 
de overeenkomst de voorzitter van de stuurgroep schriftelijk in kennis te stellen van 
zijn/haar ontslag. De partners streven steeds een duurzame samenwerking na. Het 
project en het samenwerkingsverband wordt regelmatig geëvalueerd.  

 
Artikel 12: Communicatie en publiciteit: 
 
Elke partner doet het nodige om het doel en concept van het Volksrestaurant Kortrijk 
extern te communiceren. Alle externe communicatie (bekendmaking, promotie, 
publiciteit,…) wordt besproken en goedgekeurd op de stuurgroep. Bij de externe 
communicatie en promotie van het project zal steeds gebruik gemaakt worden van 
het logo en de korte voorstellingstekst van VORK. 

 
Artikel 13: Correspondentie en contactpersonen: 
 
Opgemaakt in 13 exemplaren te Kortrijk, op 01/03/2018 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

STAD KORTRIJK:  
 
 
 
OCMW KORTRIJK:  
 
 
 
VZW FEDERAAL CENTRUM:  
 
 
 
VDAB WEST-VLAANDEREN: 
 
 
 
MENTOR VZW: 
 
 
 
VZW CVO ROESELARE (VZW CREO): 
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CVO 3 HOFSTEDEN: 
 
 
 
CBE Open School voor Volwassenen: 
 
 
 
RHIZO Hotelschool Kortrijk: 
 
 
 
ATHENA, Campus Drie Hofsteden: 
 
 
 
CENTRUM LEREN EN WERKEN KORTRIJK: 
 
 
 
ATHENA, Campus Centrum Leren en Werken: 
 
 
 
AURA, Centrum voor Deeltijdse Vorming: 
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16 2018_GR_00039 Sociale Economie - 
Samenwerkingsovereenkomst 
Stadsbestuur met vzw effect - Wijzigen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Tiene Castelein, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00213 - Sociale Economie - Samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur met vzw effect  - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Op 11 september 2017 benoemde het stadsbestuur ‘Buurtsport’ als een Dienst van Algemeen 
Economisch Belang. Tijdens diezelfde zitting werd de uitvoering van die Dienst van Algemeen 
Economisch Belang, middels een samenwerkingsovereenkomst toegewezen aan vzw effect.

In die samenwerkingsovereenkomst engageerde het stadsbestuur zich, naast het betalen van 
compensaties voor openbare dienstverplichtingen, om rechtstreeks of onrechtstreeks (via AjKo) te 
voorzien in de coördinatie van de buurtsport-activiteiten – artikel 4, punt 4. – nader beschreven als 
‘aansturing en begeleiding betreffende activiteiten’.

De algemene coördinatie van buurtsport blijft een opdracht van Ajko. De aansturing en begeleiding 
van de medewerkers en de activiteiten op het terrein werd de voorbije jaren in de praktijk opgenomen 
door één van de buurtsportmedewekers van vzw effect. Deze persoon is doorgestroomd naar een 
andere job halfweg 2017, sindsdien heeft Ajko - binnen haar bestaande personeelsbestand - bij wijze 
van overgangsmaatregel ook de coaching van de medewerkers op zich genomen.
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Het huidige profiel van doelgroepmedewerkers laat niet langer toe om de coaching toe te wijzen aan 
één van deze medewerkers. De coaching vanuit het huidige personeelsbestand van Ajko handhaven, 
betekent echter dat bestaande opdrachten van de vzw zwaar onder druk komen te staan en dat de 
coaching minimaal dient te worden ingevuld. De buurtsportwerking is een groeiende, succesvolle 
werking, met een toenemend aantal locaties en een groeiend aantal deelnemers (moeilijk te bereiken 
kwetsbare kinderen en jongeren) . De inschakeling van een voltijds en volwaardig buurtsportcoach is 
dan ook een noodzaak geworden.

Om de Buurtsportwerking als zeer effectieve en efficiënte jeugdwerkmethodiek, met een sterk 
preventieve impact, te kunnen behouden wordt geopteerd om de bovengenoemde 
samenwerkingsovereenkomst met wederzijdse instemming bij te sturen op volgende punten:

 artikel 2, punt 2. aanvullen met een punt 2.1.1.bis dat luidt als volgt “2.1.1. bis Voorzien in 
passende coördinatie ( aansturing en begeleiding betreffende activiteiten) van Buurtsport, 
middels aanwerving van een voltijdse buurtsportcoach”

 artikel 3, punt 2.1.1., ‘i’ de woorden  “gecoördineerd door de coördinator van AjKo”, 
schrappen;

 artikel 3, punt 2.1.1., aanvullen met een punt “iii.” dat luidt als volgt “iii. Voorleggen van 
bewijs van in dienst zijn van een voltijdse buurtsportcoach”
en passende omkadering te voorzien;

 artikel 4, punt 4 vervangen door: “4. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het 
stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de periode 2018-2019 een jaarlijkse nominatieve 
toelage voorzien van 50.000 euro voor 'vzw effect' om de samenwerking met de lokale 
overheid (verder) uit te bouwen. Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te 
passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag 
opgenomen wordt.”

Argumentatie
De aansturing via een voltijds buurtsportcoach is noodzakelijk om de dienstverlening te garanderen en 
de veiligheid van alle deelnemers en medewerkers te waarborgen. De aansturing en begeleiding op 
het terrein kan niet langer worden ingevuld door een doelgroepmedewerker. Deze functie kan echter 
ook niet volwaardig worden ingevuld vanuit de huidige personeelscapaciteit van de vzw Ajko.

Deze opdracht maakt best deel uit van het takenpakket van vzw effect, gezien het de rechtstreekse 
begeleiding en ondersteuning van de doelgroepmedewerkers betreft. Om op korte termijn te komen 
tot een praktische werkbare situatie wordt vzw effect middels een bijsturing van de 
samenwerkingsovereenkomst gevraagd om deze aansturing en begeleiding zelf op te nemen mits het 
voorzien van een extra toelage om de aanwerving van een buurtsportcoach mogelijk te maken. In het 
kader van budgetopmaak 2018 zijn middelen voorzien om dit mogelijk te maken, waardoor de 
samenwerkingsovereenkomst kan worden aangepast in die zin.

De voorgestelde wijzigingen aan de overeenkomst zijn beperkt tot de nieuwe afspraken over de 
coördinatie en aansturing van de buurtsportmedewerkers en beïnvloeden de samenwerking tussen het 
stadsbestuur, vzw AjKo en vzw effect op generlei andere wijze.

vzw effect, is akkoord om de samenwerkingsovereenkomst zoals hoger omschreven te wijzigingen.

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

Financiële informatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven. | Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en 
kinderen door vzw Ajko.

Advies
Tom Verhelst
Gunstig advies

vzw effect
Gunstig advies

Juridische dienst
Geen advies ontvangen

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst met vzw effect zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 11 
september 2017, als volgt bij te sturen:

 artikel 2, punt 2. aanvullen met een punt 2.1.1.bis dat luidt als volgt “2.1.1. bis Voorzien in 
passende coördinatie ( aansturing en begeleiding betreffende activiteiten) van Buurtsport, 
middels aanwerving van een voltijdse buurtsportcoach”

 artikel 3, punt 2.1.1., ‘i’ de woorden  “gecoördineerd door de coördinator van AjKo”, 
schrappen;

 artikel 3, punt 2.1.1., aanvullen met een punt “iii.” dat luidt als volgt “iii. Voorleggen van 
bewijs van in dienst zijn van een voltijdse buurtsportcoach”
en passende omkadering te voorzien;

 artikel 4, punt 4 vervangen door: “4. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het 
stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de periode 2018-2019 een jaarlijkse nominatieve 
toelage voorzien van 50.000 euro voor 'vzw effect' om de samenwerking met de lokale 
overheid (verder) uit te bouwen. Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te 
passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag 
opgenomen wordt.”

Punt 2
Met ingang van 1 januari 2018 opdracht te geven aan Kernadministratie om de toelage van 
50.000 EUR in maandelijkse schijven van 4.167 EUR betaalbaar te stellen aan vzw effect met 
ondernemingsnummer 874.772.823 op rekeningnummer BE37 7785 9954 4628 met de mededeling 
“buurtsportcoach”.

Bijlagen
 2017 SWO stad kortrijk - effect gecoordineerd - 2.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: Stadsbestuur Kortrijk en vzw Effect 

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 

samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad. 

Artikel 1: Wie 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 

- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester 

en Schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de 

heer Geert Hillaert, stadssecretaris, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van 

artikel 182 van het gemeentedecreet, hierna genoemd "het stadsbestuur"; 

- het OCMW van Kortrijk, 

vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter, en mevrouw An Spriet, d.d. 

secretaris, hierna genoemd “het OCMW” 

- anderzijds vzw Effect, met zetel te Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer Yvan Winne en mevrouw Nathalie Van Leuven - bestuurders, 

hierna genoemd “Effect”. 

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 

om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De overeenkomst bepaalt wat verwacht 

wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 3). Daarnaast wordt de ondersteuning 

vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 

Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende elementen 

van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): 

- Doelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst in het 
lokaal sociaal beleid en het totaalplan armoedebestrijding met focus op de ondersteuning van de 
lokale diensteneconomie (een aanbod dat de private markt aanvult en gericht op concrete 
dienstverlening voor de Kortrijkzaan). 

- Doelstelling 6 een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s. Effect neemt een rol op 
in het organiseren van kinderopvang met een bijzondere focus op kwetsbare groepen. 

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

Binnen dewelke van Effect verwacht wordt dat zij op een kwalitatieve manier en met passende aandacht 
voor hun inschakelingsopdracht, uitvoering geven aan de openbare dienstverplichtingen: : “Klus, verhuis 
en vervoer van materialen”, “Buurtsport”, “Toeleiders in Diversiteit” en aanvullende verwachtingen die 
hieronder worden gespecifieerd. 
 
De samenwerking handelt over 2 grote luiken:  
 
1. Tewerkstelling en werkervaring: 
 

1.1. realisatie binnen eigen personeelsbestand van de helft doelgroepwerknemers (bij groei wordt 
procentueel meer aangeworven bij de doelgroep); 
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1.2. tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk, inzet op stagemogelijkheid voor cliënten OCMW; 
1.3. blijvend streven naar uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten, om zo meer 

inschakelingskansen te bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
2. Dienstverlening 

2.1. Buurtsport: 
2.1.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Buurtsport”, zoals 

vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017 . 
2.1.1. bis Voorzien in passend coördinatie (aansturing en begeleiding betreffende activiteiten) 
 van Buurtsport, in samenspraak met de coördinator van vzw AjKo, middels aanwerving 
van een voltijdse buurtsportcoach;  
2.1.2. Beheer sportschuren, samen met relevante partners. 

 
2.2. Klus, verhuis en vervoer van materialen: 

2.2.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Klusjes, verhuis en vervoer 
van materialen”, zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, 
i. inbegrepen het verrichten van verhuizen, rechtstreeks doorverwezen door het 

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW van Kortrijk, gecompenseerd 
à 100% tot uitputting compensatie-voorziening;  
 

2.3. Energiesnoeiers  
2.3.1. Uitvoeren van alle Energiescans zoals omschreven door de Vlaamse Overheid in Kortrijk, 

op alle adressen die conform voorgaande bepalingen door het lokale bestuur worden 
bezorgd, 
i. inbegrepen het afleggen van de VREG-test1, voor alle adressen die door het 

stadsbestuur aangeleverd worden met het oog op een (opvolg)scan; 
2.3.2. Optimaal inzetten op het sociale isolatieproject (SIP), in stad en regio.  

 
2.4. De Speelhoek: 

Kinderopvang volgens de principes van toepassing voor voorzieningen met een Plussubsidie 
2.4.1. verdere uitbouw en/of verschuiving naar blinde vlekken in de stad,  
2.4.2. focus op kansengroepen in bestaande kinderdagverblijven, door toepassing principes 

voor het ontvangen van een Plussubsidie, ook voor kinderopvangplaatsen die niet als 
dusdanig gesubsidieerd zijn; 

2.4.3. verdere actieve rol in het netwerk buurtgerichte kinderopvang met andere partners binnen 
Stad Kortrijk (lokaal overleg kinderopvang). 
 

2.5. Toeleiders in Diversiteit 
2.5.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Toeleiders in Diversiteit”, 

zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017;  
 
Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling 

De inhoud van dit artikel wordt bepaald in overleg met de betrokken organisatie en omvat de wijze 

waarop zal beoordeeld worden of de afspraken werden nagekomen.  

1. Tewerkstelling en werkervaring: 

1.1. aandeel doelgroepwerknemers in de organisatie  50%; 
1.2. tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk 5 per jaar startend; 

+ bereidheid tot het aanbieden van stages aan cliënten OCMW Kortrijk 

                                            
1 VREG: De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
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1.3. De evoluties in de regio aangaande blijven volgen en eventueel proactief benaderen, 
actief aan de slag gaan met nieuwe oproepen door de Vlaamse Overheid (met respect voor de 
eigenheid van Effect).  

2. Dienstverlening 
2.1. Buurtsport: 

2.1.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Buurtsport”, zoals 
vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, middels 
i. inzet van 5 buurtsportmedewerkers in de aandachtsbuurten van de stad; 
ii. tweemaandelijks overleg tussen Effect en de coördinator van AjKo; 
iii. Voorleggen van bewijs van in dienst zijn van een voltijdse buurtsportcoach. 

2.1.2. Goed beheer en optimale bruikbaarheid van sportschuren. 
2.2. Klus, verhuis en vervoer van materialen: 

2.2.1. In de uitvoering van de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Klusjes, verhuis en 
vervoer van materialen”, zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, 
minstens 11.250 uren presteren (per jaar); 
i. verhuizen verrichten, op rechtstreekse doorverwijzing van het Bijzonder Comité van 

de Sociale Dienst van het OCMW van Kortrijk, voor een waarde tot € 11.750 (per 
jaar). 

2.3. Energiesnoeiers  
2.3.1. Op alle aangeleverde adressen wordt een energiescans uitgevoerd,  

i. al dan niet combinatie met de VREG-test;  
mits feedback over de adressen waar dit middels redelijke inspanningen niet mogelijk 
blijkt. 

2.3.2. Aantal opgestarte dossiers, in Kortrijk en de regio (Zuid-West-Vlaanderen), 
met aanduiding van opgestarte dossiers die zonder verder gevolg gebleven zijn. 

2.4. De Speelhoek: 
2.4.1. . 

i. Realisatie van geplande verhuizen. 
-  ‘Venning’,  
- ‘Zwevegemsestraat’;  

ii. Huisvesting van eventuele nieuwe ontwikkelingen (crèches of andere) gebeurt in 
overleg met de stedelijke Beleidsmedewerker kinderopvang. 

2.4.2. realisatie van 30% ‘kwetsbare gezinnen’ conform definitie cf. Kind & Gezin over alle 
kinderopvangplaatsen binnen de organisatie 

2.4.3. verdere actieve rol in het netwerk buurtgerichte kinderopvang met andere partners binnen 
Stad Kortrijk (lokaal overleg kinderopvang). 

2.5. Toeleiders in Diversiteit 
2.5.1. . 

i. 120 intakegesprekken per toeleider per jaar 
ii. 400 unieke toeleidingen per toeleider (toeleiding, te begrijpen als doorverwijzingen, of 

beantwoorde hulpvragen of fysieke begeleidingen tot aan diensten) 
iii. 10 overlegmomenten met partners  

 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

1. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

Kortrijk in de 2017 een nominatieve toelage voorzien van 300.000 euro voor 'vzw Effect’ 

om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de uitvoering van de hoger 

benoemde diensten van algemeen economisch belang, (verder) uit te bouwen. In 

toepassing van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende 
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de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 

verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang 

belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 007 van 

11/01/2012 blz. 0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de compensatie 

voor de openbare dienstverplichtingen waarmee vzw Effect middels deze overeenkomst 

belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende formele bijlage bij 

besluit van de opdrachtgevende overheid (stadsbestuur Kortrijk). Indien er gegronde 

redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten 

worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

2. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

Kortrijk in de periode 2018-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 345.000 

euro voor 'vzw Effect’ om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de 

uitvoering van de hoger benoemde diensten van algemeen economisch belang, (verder) uit 

te bouwen. In toepassing van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 

2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 

economisch belang belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. 

L 007 van 11/01/2012 blz. 0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de 

compensatie voor de openbare dienstverplichtingen waarmee vzw Effect middels deze 

overeenkomst belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende 

formele bijlage bij besluit van de opdrachtgevende overheid (stadsbestuur Kortrijk). Indien 

er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 

afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

3. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het budget zal het OCMW in de periode 

2018-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 30.000 euro voor 'vzw Effect’ 

om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de uitvoering van de hoger 

benoemde dienst van algemeen economisch belang, (verder) uit te bouwen. In toepassing 

van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de 

toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan 

bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 007 van 11/01/2012 blz. 

0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de co-compensatie voor de 

openbare dienstverplichting “Toeleiders in Diversiteit” waarmee vzw Effect middels deze 

overeenkomst belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende 

formele bijlage bij besluit van de opdrachtgevende overheid (OCMW Kortrijk). Indien er 

gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 

afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

4. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

Kortrijk in de periode 2018-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 50.000 

euro voor 'vzw effect' om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen. 

Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe 

overeenkomst afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt 
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Artikel 5: Rapportering 

Effect zal jaarlijks aan het stadsbestuur rapporteren over de gerealiseerde werking in het voorbije jaar 

en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het stadsbestuur tegen 

ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: 

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling 

gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden; 

- een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie 

van de gestelde doelstelling wordt aangetoond. 

- Effect zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen 

binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen (onder voorbehoud van een goedgekeurd 

budget): elke maand een 12de van de toelage 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE37 7785 9954 4628 op naam van: vzw 

Effect, met ondernemingsnummer 874.772.823. 

Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Effect dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit 

schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Stijn Tanghe 

Voor Effect: Steven Lapauw 

Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 

schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 

De stad en de partner evalueren (minstens) driejaarlijks de uitvoering van het convenant. In onderling 

akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 

probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 

kiezen samen een derde lid. 

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

- De convenant gaat in op 1 september 2017 eindigt uiterlijk op 31 december 2019.De 

samenwerking geldt dus voor maximum 2 jaar en 4 maanden, maar het jaarlijkse verslag 

dient aan te tonen dat de contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan 

dat stopzetting van de overeenkomst tot gevolg hebben. 
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- Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 

middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het 

kalenderjaar. De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het 

stadsbestuur van Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit 

geval moet een evenredig deel van de toelage door Effect terugbetaald worden. 

- Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 

beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke 

dienst (in overleg met Effect). Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een 

eventueel nieuwe overeenkomst. 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 11 september 2017. 

 

Namens het stadsbestuur 

De stadssecretaris De burgemeester 

Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne 

Namens het OCMW 

De secretaris d.d. De voorzitter 

An Spriet Philippe De Coene 

Namens organisatie vzw Effect 

Bestuurder Bestuurder 

Nathalie Van Leuven Yvan Winne 
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OCMW
21:02 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
21:04 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
21:04 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
17 - 2018_GR_00032 - OCMW Kortrijk. - Plaatsing van camera's in het Begijnhof.  - Advies

17 2018_GR_00032 OCMW Kortrijk. - Plaatsing van camera's 
in het Begijnhof.  - Advies
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-
Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Op voorstel van de CD&V-fractie gaat de raad over tot de stemming over het uitstel van huidig punt, 
waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja-stemmen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, 
R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele;

23 nee-stemmen : M. Ahouna,  W. Allijns,  K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene,  S. Demeyer, K. 
Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts, L. Maddens, W. Maddens,  P. Roosen, R. 
Scherpereel, M. Seynaeve, V. Van Quickenborne, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, S. Vanneste, 
H. Verduyn, I. Verschaete, A. Weydts, S. You-Ala;

1 onthouding : C. Waelkens;

Het punt wordt bijgevolg niet uitgesteld.

Het OCMW wil camera’s in gebruik nemen op de site van het Begijnhof in Kortrijk.
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Deze moeten de mogelijkheid bieden om bij veiligheidsincidenten, na de feiten beelden te kunnen 
opvragen en gebruiken.

Argumentatie
Conform de regelgeving moet het Begijnhof bestempeld worden als een ‘niet-besloten plaats’, d.i. elke 
plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek.

Specifiek bij de niet-besloten plaatsen moeten we vóór ingebruikname van camera’s, over een positief 
advies beschikken van de gemeenteraad.

Hiertoe raadpleegt de gemeenteraad ook de korpschef van de betrokken politiezone.

Juridische grond
Toepasselijke wetgeving

 artikel 5, §§ 1 en 2 van de camerawet van 21 maart 2007
 punt 2 van de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 

maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals 
gewijzigd door de wet van 12 november 2009

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming over het punt zelf, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan 
de uitslag luidt als volgt:

23 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,M. 
Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste;

16 onthoudingen :  S. Bral, A. Cnudde, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. Jolie, C. 
Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, C. Waelkens, 
D. Wemel;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Positief advies te geven, na consultatie van de hoofdcommissaris van de PZ Vlas, voor de 
ingebruikname van 4 camera’s op de site van het Begijnhof van Kortrijk, eigendom van het OCMW 
Kortrijk.

Bijlagen
 plattegrond met markering camera's Begijnhof.pdf
 advies korpschef PZ Vlas ivm camera OCMW Begijnhof.pdf

Aanvullende punten
21:08 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
21:10 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
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21:11 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
21:11 Wout Maddens, schepen verlaat de zitting
21:11 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De stad Kortrijk 
wil statiegeld op plastic drankverpakkingen en blikjes

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De stad Kortrijk wil statiegeld op plastic drankverpakkingen en blikjes

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Steeds meer organisaties en lokale besturen spreken zich uit voor statiegeld, door lid te worden van 
de statiegeldalliantie. Kortrijk kan niet achterblijven.

Uit een nieuwe studie van OVAM blijkt dat zwerfafval de Vlaamse gemeenten 100 miljoen euro meer 
kost dan gedacht. Volgens de studie ruimden gemeenten in 2015 17.739 ton zwerfvuil op. Dat kostte 
de gemeenten, en dus de belastingbetaler, meer dan 155 miljoen euro. Daarmee betalen de lokale 
besturen 95 % van alle kosten in Vlaanderen.

Er was de voorbije weken erg veel aandacht voor statiegeld. Alleen structurele oplossingen kunnen 
echt iets doen aan de groeiende hoop zwerfafval. Statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes is 
wat ons betreft de weg die we moeten gaan. De Statiegeldalliantie is er op korte tijd in geslaagd om 
heel wat organisaties en lokale besturen te overtuigen om hun steun uit te spreken voor een 
statiegeldsysteem voor drankverpakkingen. Het aantal gemeenten dat zich aansluit bij de 
Statiegeldalliantie groeit aan een snel tempo. Gent, Hasselt, Dendermonde, de provincie Limburg, 
Vilvoorde, Haacht, Gooik, Meise, Roosdaal, Zingem, Kruishoutem,... sloten zich de voorbije dagen al 
aan.

In Nederland en in Vlaanderen staat de discussie momenteel hoog op de politieke agenda. In 
Vlaanderen komt er een beslissing in 2018. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege heeft ondertussen 
al meermaals aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld. Hopelijk zal zij ook in die zin 
beslissen in 2018. Extra druk van zoveel mogelijk gemeenten kan zeker helpen.

 Wij roepen ook het Kortrijkse stadsbestuur op om zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. 

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend 
antwoord van schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van 
de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in 
e-decision.

21:15 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
21:16 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
21:17 Wout Maddens, schepen betreedt de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Statuut Allartbosweg
IR 3 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Statuut Allartbosweg

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
Toelichting:
De Allartbosweg is wellicht één van de mooiste trage wegen van de stad. Beschermd als monument 
sinds 2004, verbindt deze halfverharde weg met afwateringsgracht en geflankeerd door haagbeuk en 
meidoorn, de Moeskroensesteenweg met de Luingnestraat. Tijdens de recente werken aan de 

https://statiegeldalliantie.org/
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Vondelstraat en het tijdelijk openstellen van de weg voor de omwonenden, zijn opnieuw spanningen 
geweest rond beschadiging van voertuigen door de uitgegroeide hagen en bomen. Op vraag van 
buurtbewoners heeft de wijkagente de aanpalende eigenaar herhaaldelijk gecontacteerd met de vraag 
om een en ander bij te snoeien. Tevergeefs, want de eigenaar beroept zich op het feit dat de 
Allartbosweg geen openbare weg is, maar een private weg met erfdienstbaarheid. Niettemin heeft de 
weg alle uiterlijke tekenen van openbaar domein: er hangt een officieel straatnaambord, er is 
openbare verlichting en de stad investeerde eerder in de aanleg van een gedeelte met kasseien. Los 
van de problematiek van het groenonderhoud, zou de weg in het niet-verharde gedeelte beter 
onderhouden kunnen worden.

Vandaar volgende vragen:

1. Wat is het preciese juridische statuut van de Allartbosweg en welke verplichtingen vloeien hieruit 
voort voor Stad, aanpalende eigenaars en (eventueel) gebruikers?

2. Over welke rechtsmiddelen beschikt het Stadsbestuur om - zo nodig - op te treden indien bepaalde 
verplichtingen, die niet tot zijn bevoegdheden zouden behoren, niet worden nagekomen? 

3. Indien de Allartbosweg geen deel uitmaakt van het openbaar domein: is het Stadsbestuur al dan 
niet bereid om een procedure te starten om de weg in te lijven bij het openbaar domein?

Antwoord
Op deze vraag heeft raadslid Filiep Santy op 15 februari 2018 reeds het volgende antwoord per e-mail 
gekregen:

Eerst iets over de recente werken in de Vondelstraat en het gebruik van de Allartbosweg 
door bewoners:
Onlangs werd de Vondelstraat heraangelegd. De aannemer wou tijdens de werken de Allartbosweg 
gebruiken voor werfverkeer maar wegens terechte klachten van bewoners hebben we dit uiteindelijk 
niet toegestaan. Er werd immers gevreesd voor schade.

Doordat de Vondelstraat niet toegankelijk was, werd de Allartbosweg tijdens de werken wel meer 
gebruikt door buurtbewoners om aan hun woning te kunnen. 

We hebben tijdens werf ook vastgesteld dat een aantal takken uitgescheurd werden van de oude 
hoge bomen door stormweer. We hebben dit doorgegeven aan de wijkagent. Het klopt dat de 
eigenaar hier niet de nodige onderhoudswerken doet. De wijkagent heeft de eigenaar Allart al 
verschillende keren gecontacteerd.

Wat uw concrete vragen betreft:

1. Wat is het precieze juridische statuut van de Allartbosweg en welke verplichtingen 
vloeien hieruit voort voor Stad, aanpalende eigenaars en (eventueel) gebruikers? 
De wegzate is nog steeds in private eigendom (verschillende aanpalende eigenaars – 
voorbeeld zie uittreksel in bijlage). De Allartbosweg is wel opgenomen in de atlas der 
buurtwegen als chemin 48 en heeft dan ook een openbare erfdienstbaarheid van overgang. 
Verschillende onderhoudsdaden vanuit de stad en het huidig publieke gebruik onderstrepen 
dit extra. De gemeente is als openbaar bestuur verantwoordelijk voor alle openbare wegen 
waarvan ze wegbeheerder is. Elke weg ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen omvat 
minstens een openbare erfdienstbaarheid van overgang. Deze wegen behoren tot 
het openbaar domein (in de brede zin van het woord), zelfs als ze op privé-gronden liggen. 
Het zijn gewone openbare wegen, net zoals de Schoolstraat of de Wetstraat. Als 
wegbeheerder is de gemeente verplicht deze wegen te onderhouden (Nieuwe gemeentewet 
art. 135 § 2 en Wet op de buurtwegen art. 13). Het is ook de gemeente die aansprakelijk is 



157/164 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

voor eventuele ongevallen die voortkomen uit het niet nakomen van de onderhoudsplicht. Om 
deze plicht na te komen, hoeft de gemeente niet over te gaan tot onteigenen en aankopen 
van de grond. De gemeente kan dus gerust de nodige onderhouds- en verbeteringswerken 
aan de genoemde voetweg uitvoeren, zonder hier de gronden te moeten aankopen. Dat 
wordt bevestigd door de rechtspraak: "Een bestuur heeft het recht voor een buurtweg op 
particuliere grond alle maatregelen te nemen die een weerslag hebben op de veiligheid en het 
gemak van het verkeer.”

2. Over welke rechtsmiddelen beschikt het Stadsbestuur om - zo nodig - op te treden 
indien bepaalde verplichtingen, die niet tot zijn bevoegdheden zouden behoren, 
niet worden nagekomen? Ik verwijs naar het provinciaal reglement der buurtwegen:
Art. 26. De aangelanden zijn verplicht de beplantingen op en langs de buurtwegen derwijze te 
snoeien, dat de wegen behoorlijk ontbloot blijven, de lucht er vrij kan doorwaaien en het 
verkeer met voertuigen niet belemmerd weze. De burgemeester of in zijn plaats de ingenieur 
van de technische dienst, zendt in voorkomend geval aan de aangelanden een verwittiging 
om binnen de veertien dagen tot de snoeiing over te gaan, en geeft de nodige 
onderrichtingen en aanwijzingen. Na verloop van deze termijn worden deze werken 
van ambtswege uitgevoerd.
Art. 27. In dit laatste geval schiet de gemeenteontvanger de onkosten van het vellen en 
snoeien voor, en gaat tot de inning over, overeenkomstig de regelen die voor het innen van 
de rechtstreekse belastingen gesteld zijn.

3. Indien de Allartbosweg geen deel uitmaakt van het openbaar domein: is het 
Stadsbestuur al dan niet bereid om een procedure te starten om de weg in te lijven 
bij het openbaar domein? Niet van toepassing.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

21:21 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Lokalenproblematiek van 
de harmonieën in Kortrijk

IR 4 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Lokalenproblematiek van de harmonieën in Kortrijk

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Bij een aantal harmonieën in onze stad is te horen dat zij sinds enige tijd problemen ervaren met hun 
huisvesting.

Zo dreigt de Concertharmonie Crescendo uit Bissegem haar huidige aangepaste repetitielokaal te 
verliezen.  Uit het Masterplan Bissegem valt af te leiden dat zij op straat komen te staan of zullen 
worden ondergebracht in een locatie die absoluut niet aangepast is aan de muzikale noden van een 
harmonie.

Dit dreigt te leiden tot soortgelijke problemen als deze waar de harmonie Sint-Leonardszonen uit 
Bellegem mee te kampen kreeg.  Door problemen met de isolatie in OC De Wervel is de aan hen 
toebedeelde ruimte zeer moeilijk bruikbaar.  Omwille van het geproduceerde geluid is het onmogelijk 
om de harmonie tegelijkertijd te laten repeteren met andere gebruikers van de grote zaal.  De 
harmonie dient daarom om de haverklap uit te wijken naar andere repetitielocaties, wat niet evident is 
gezien de veelheid en grootte van de instrumenten.
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Harmonieën worden in onze stad veelvuldig en terecht ingezet om evenementen op te luisteren.  Om 
dit mogelijk te maken hebben zij ook plaats nodig om hun activiteiten te kunnen ontplooien.

Daarom mijn volgende vragen aan het stadsbestuur:

 Welk perspectief kan het stadsbestuur bieden aan harmonie Crescendo uit Bissegem om in de 
toekomst te kunnen beschikken over aangepaste en voldoende ruime repetitieruimte

 Hoe wil de stad haar engagementen nakomen ten aanzien van de harmonie Sint-
Leonardszonen uit Bellegem? Welke stappen zal ze nemen om de vereniging te voorzien in 
een voldoende geïsoleerde repetitieruimte die de repetitiefrequentie en activiteiten 
respecteert, zodat niet telkenmale moet uitgeweken worden naar andere, door de 
muziekvereniging gezochte locaties?

Ik dank u voor uw antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

vrijdag 9 februari 2018

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van 
schepen Arne Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:27 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: de Budaknip
IR 5 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: de Budaknip

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

Naar aanleiding van de stille mars, die plaatsvond op zaterdag 3 februari, wil ik hier toch nog even op 
terug komen.

Vele bewoners spraken hun ongenoegen uit over de nieuwe mobiliteitswijziging, waarna ze in het 
stadhuis werden onthaald door schepen Weydts en burgemeester Van Quickenborne. Bij iedere 
wijziging zijn er voor- en tegenstanders, maar is het niet zo bij iedere wijziging dat er in het algemeen 
belang moet worden gekeken? Als bewoners en handelaars deze wijziging niet goed vinden, waarom 
dan niet tot een wederzijdse overeenkomst komen?

Graag wil ik volgende redenen, die op de bijeenkomst naar voor werden geschoven, even 
verduidelijken :

1. Met de verlaagde Leieboorden wilt de stad het doorgaand verkeer mijden:
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Vanuit het zuiden is het al niet mogelijk naar de Leiebrug en de Broelkaai te rijden. Als je op het einde 
van de Grote Markt komt, gaat het verkeer via de Rijselsestraat naar de kluifrotonde.

 2. Schepen Weydts verklaarde dat hij de test (hoe lang rij ik erover) deed voor en na de wijziging en 
dat hij tot de conclusie kwam dat je er slechts 2min15 sec langer overdeed om van de Grote Markt 
naar het Buda eiland te rijden. Mag ik de schepen erop wijzen dat dit hoogstwaarschijnlijk buiten de 
spitsuren was. Als je met de auto rond 17u in de Leiestraat staat, dan sta je reeds stil vanaf de 
Leiebrug. Alle verkeer komt namelijk terecht in de trechter van de  Rijselsestraat (waar ook alle 
verkeer van de Grote Markt en  O-L-Vrouwestraat bijeen komt)! Dus ik vrees dat je zeker enkele 10-
tallen min mag bijrekenen.

 3. Dat het verlagen van de Leieboorden moet zorgen voor rust, samenkomst, picknicken, enz… en 
dat de auto hier een beperkte rol moet spelen, is duidelijk. Maar het is ook belangrijk dat bewoners op 
een gemakkelijke manier hun woning kunnen bereiken en dat leveranciers voor de handelszaken 
gemakkelijker hun weg vinden. Wij willen daarom aandringen dat er rekening zou worden gehouden 
met de vraag van de bewoners en handelaars. Laat ons de Leiebrug terug in twee richtingen maken 
zodat men op die manier naar de Broelkaai kan rijden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet zal leiden 
tot overtollig verkeer.

Dank om hier nog even bij stil te staan!

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR5) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

21:34 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Aanpak van 
jeugdcriminaliteit en illegaliteit

IR 6 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Aanpak van jeugdcriminaliteit en illegaliteit

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Beste,

In het PNK is het volgende te vinden:

p15. We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voorwaarde voor betere 
slaagkansen. 

p27. We maken werk van een nieuw strategisch veiligheids- en preventieplan en zetten in op concrete 
onveiligheidsfenomenen en -gevoelens. Zo wordt onder meer in overleg met ouders en scholen een 
actieplan spijbelen en pesten opgezet. Spijbelen is een belangrijk maatschappelijk probleem want het 
ondergraaft kansen van jongeren. Daarom wil de stad hier een actieve aanpak uitwerken. Het 
spijbelgedrag van jongeren wordt beter opgevolgd. We ontwikkelen hierbij efficiënte acties waarbij 
zowel de scholen, de ouders als de minderjarigen betrokken worden.

Wat is daar al uitgekomen? Welke maatregelen zijn er al genomen om deze problematiek aan te 
pakken?

Hoeveel agenten worden er ingezet op het probleem van spijbelen?
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p27. Meer dan 70% van de geïdentificeerde illegalen in onze stad is gekend in de politionele 
databanken. Tot nu leggen zij de bevelen om ons grondgebied te verlaten ongestoord naast zich neer. 
In samenspraak met de federale diensten bevoegd voor asiel en migratie bouwen wij een streng 
opsporings- en verwijderingsbeleid uit voor criminele illegalen, dit zijn illegalen die zware criminele 
feiten hebben gepleegd.

Hoe wordt de illegaliteit opgevolgd? Het uitzetten van 1 Soedanees en veelvuldige tweets daaromtrent 
zullen niet volstaan.

Hoeveel illegalen kent Kortrijk? Kan er een overzicht gegeven worden van de laatste 20 jaar? Hoeveel 
illegalen zijn er intussen geregulariseerd en Belg geworden? Hoeveel ten gevolge van de snel-Belg 
wet? Hoeveel misdrijven worden er gepleegd door illegale personen? Hoeveel mensen van allochtone 
origine wonen er in Kortrijk? Hoeveel misdrijven worden er gepleegd door mensen van allochtone 
origine?

Hoeveel agenten worden er ingezet op het probleem illegaliteit?

p28. Justitie is vanzelfsprekend een buitengewoon belangrijke partner. De politie mag nog zo haar 
best doen, als de daders niet worden vervolgd en bestraft, dan is de veiligheid niet gegarandeerd. Er 
moet een einde komen aan de straffeloosheid. Ook al zijn de stedelijke middelen daartoe beperkt, 
toch moeten we alles in het werk stellen om goed samen te werken met politie en parket. Net daarom 
investeren we in een intensief overleg en concrete actie met de procureur des konings en de 
korpschef. Het parket van het arrondissement Kortrijk maakt ook werk van snelrecht zodat de tijd 
tussen het plegen van een crimineel feit en de veroordeling zo kort mogelijk is. Op die manier wordt 
crimineel gedrag sterk ontraden. Samen met het Justitiehuis zetten we verder in op 
herstelbemiddeling, waarbij de dader onder professionele begeleiding geconfronteerd wordt met het 
slachtoffer. In de procedure van herstelbemiddeling komen slachtoffer en dader overeen welke straf 
het meest gepast is

Wat heeft het bestuur al met dit punt gedaan?

mvg 

Steve Vanneste

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Steve Vanneste en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR6) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het gebruik van 
sociale media door stadsdiensten,  satellieten, schepenen en 
personeelsleden van de stad 

IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het gebruik van sociale media door stadsdiensten,  satellieten, schepenen en personeelsleden van de stad 

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De manier waarop sommige stadsdiensten, satellieten, schepenen en personeelsleden van de stad de 
sociale media gebruiken doet bij momenten de wenkbrauwen fronsen. Daarom volgende vragen:
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1. Hoe kan een inwoner weten of een bepaalde account een officieel communiatiekanaal van de stad 
is? 

2. Zijn er regels voor het 'openen' en beheren van deze accounts?

3. Wie beslist welke promotie-tools ingezet worden voor de stadscommunicatie? Wie bepaalt de 
inhoud, vorm en verspreiding? Wat is de rol van de schepenen en kabinetten in deze?

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend 
antwoord van burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname 
van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR7) en opgenomen als 
bijlage bij het dossier in e-decision.

Mondelinge vragen

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Plassen water en 
modder op het einde van de Finse piste Lange Munte.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Plassen water en modder op het einde van de Finse piste Lange Munte.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu merkt op dat er op het einde van de Finse piste op de Lange Munte plassen 
water en modder liggen, waardoor het bijna onmogelijk wordt om daar te lopen.

Schepen An Vandersteene neemt daar akte van.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Snelheidscontroles in de Izegemsestraat.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Snelheidscontroles in de Izegemsestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of het mogelijk is om 's nachts snelheidscontroles te houden in 
de Izegemsestraat.

Schepen Axel Weydts stelt voor om aan de politie te vragen om 's nachts deze controles te houden.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Situatie in 
de omleidingsstraten naar aanleiding van werken aan de 
spoorwegovergang in de Kortrijksestraat te Heule.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Situatie in de omleidingsstraten naar aanleiding van werken aan de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat te Heule.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat de buurtbewoners de situatie in de omleidingsstraten naar 
aanleiding van de werken aan de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat, verkeeronveilig vinden. Hij 
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vraagt of de Stad initiatieven zal nemen om tegemoet te komen aan de bekommernissen van deze 
buurtbewoners.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er telkens met de minderhindercoördinator wordt gekeken welke 
maatregelen kunnen genomen worden om de mensen er toe aan te zetten om zich aan de 
snelheidslimieten te houden. Hij wijst er wel op dat de periode van de werken in casu beperkt is (2 
weken).

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Parking 
bibliotheek.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Parking bibliotheek.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste vraagt of het klopt dat de medewerkers van de bibliotheek niet langer zullen 
kunnen parkeren op de parking boven de bibliotheek. Zo ja, zal er dan ook iets gebeuren met de 
parking onder het stadhuis voor de leden van de College en de hogere ambtenaren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er momenteel een dossier in voorbereiding is om deze parking 
boven de bibliotheek om te vormen naar een bewonersparking, omwille van de toegenomen 
parkeerdruk. Mogelijks kan een gedeeltelijk gebruik als flexparking overdag voor een aantal 
medewerkers. In het kader van het bedrijfsvervoersplan van de Stad heeft geen enkele medewerker 
een vaste parkeerplaats. Op de parking onder het stadhuis blijven een aantal parkeerplaatsen 
voorbehouden voor het bestuur. Ze moeten ook vaak aan- en afrijden.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Boom Sint-
Maartenskerkhofplein.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Boom Sint-Maartenskerkhofplein.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt wat er in de plaats zal komen van de boom die verdwenen is op het 
Sint-Maartenskerkhofplein.

Raadslid Bert Herrewyn antwoordt dat de lindeboom ziek was en bijgevolg moest geveld worden. Er 
komt een nieuwe in de plaats.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Voederen van 
zwerfkatten.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Voederen van zwerfkatten.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Wat het voederen van zwerfkatten betreft vraagt raadslid David Wemel of het niet mogelijk is om een 
voederpas te voorzien voor betrokken persoon.
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Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat de Stad inderdaad het systeem van voederpassen aan het 
onderzoeken is. Voorwaarde is wel dat dit goed kan gecontroleerd worden.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Papierstromen in 
AZ Groeninge.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Papierstromen in AZ Groeninge.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt hoe de papierstromen in AZ Groeninge, bij inschrijving onder controle 
worden gehouden.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat hij nog eens zal navragen of er zoveel papier wordt 
weggegooid. Volgens het AZ zou het gaan om nuttige inlichtingsformulieren.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Aanleggen parking 
ter hoogte van de Lage Dreef in Heule.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Aanleggen parking ter hoogte van de Lage Dreef in Heule.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens doet de suggestie om een parking aan te leggen ter hoogte van de Lage Dreef 
op een stuk restgrond naast het containerpark, om de parkeerdruk in Heule te verminderen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal bekijken.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kapelletje 
aan AZ Groeninge.

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kapelletje aan AZ Groeninge.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve herhaalt zijn vraag in verband met het kapelletje aan AZ Groeninge, 
President Kennedylaan - Marionetten. 
Hij vraagt aan schepen Wout Maddens om dit te bekijken.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Onderhoud 
openbaar toilet aan de Sint-Rochuskerk.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Onderhoud openbaar toilet aan de Sint-Rochuskerk.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt klachten in verband met het onderhoud en de hygiëne van het 
openbaar toilet aan de Sint-Rochuskerk.
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Schepen Axel Weydts antwoordt dat men het probleem binnenkort zal oplossen.

19 februari 2018 22:48 De voorzitter opent de besloten zitting
19 februari 2018 23:00 De voorzitter sluit de zitting


