
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 13 februari 2018 

Uur: 19u00 – 19u41 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 B. Herrewyn, A. Vandendriessche,  P. De Coene: Schepenen 

 S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, F. Rodenbach, P. Lombaerts, K. Byttebier, S. Demeyer: 

raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: A. Vandersteene,: Schepenen  

M. Vandemaele : raadsleden 
  

Afwezig: F. Verhenne: raadsleden 
  

Kopie: / 

Bijlagen: / 

 
 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

8 - 2018_GR_00042 - Jeugdruimte - Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en vzw 

Jongerenatelier in kader van speelruimte Kortrijk - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen Herrewyn 

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

9 - 2018_GR_00045 - 2018/1412 - Raamovereenkomst leveren en plaatsen van zonnepanelen via 

burgerparticipatie - Voorwaarden en wijze van gunnen  

Toelichting door Schepen Vandendriessche 

Raadslid Santy, bevraagt het toegelichte 1-op-1-rendement, de vermelding van het niet garanderen van 
rendement en het tegelijkertijd aanhalen van een rendement van 2 à 4%. 

Er wordt inderdaad geen rendement gegarandeerd, maar alle studies tonen aan dat een 
zonnepaneel wel een rendement van 2% haalt, vandaar dat het veilig is om dit te vermelden. Die 1-
op-1 slaat op de relatie tussen de intekenaar en het zonnepaneel. Elke deelnemer zal gekoppeld 
worden aan zijn of haar specifiek zonnepaneel, waarvan ze het rendement ook online zullen kunnen 
volgen via een (web)app. Intekenen kan bovendien vanaf € 25 (een deel van een zonnepaneel), tot € 
5.000 (meerdere zonnepanelen). Kortrijkse burgers krijgen voorrang bij het intekenen (2 maanden), 
als dan de vooropgestelde € 700.000 niet gehaald wordt dan krijgen ook andere burgers en KMO’s 
de kans om in te tekenen. Intekenaars krijgen naast hun jaarlijks rendement ook telkens 1/15e van 
hun investering terugbetaald, waardoor de stad – als de zonnepanelen na 15 jaar in volle eigendom 
komen – hen niet langer verschuldigd is. 

In aanvulling vraagt raadslid Santy naar de bijkomende werkbelasting voor het stadspersoneel? 

Vergaderverslag 



Het volledige project maakt deel uit van de raamovereenkomst, inclusief de volledige 
administratieve opvolging en als het bedrijf failliet zou gaan in die 15-jarige periode is het 
stadsbestuur sowieso eigenaar van de panelen en moet een andere oplossing  gezocht worden voor 
die administratieve opvolging, maar er wordt uiteraard gezocht naar een partner die voldoende 
garanties o.a. op vlak van solvabiliteit kan voorleggen. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

10 - 2018_GR_00036 - Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - Principiële goedkeuring  

Toelichting door de voorzitter, raadslid Roosen. 

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

11 - 2018_GR_00028 - Integratie en Diversiteit - Kandidaatstelling Stad Kortrijk bij het Europees Netwerk 

ECCAR (European Coalition Cities Against Racism). – Goedkeuren 

& 

12 - 2018_GR_00037 - Integratie en Diversiteit - Deelname Stad Kortrijk aan het Vlaams Netwerk ter 

bestrijding van racisme en discriminatie - Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene 

Raadslid Santy: Wat zijn de concrete verwachtingen van de stad betreffende deze netwerken? Zijn daar al 
realisaties? 

De contacten met andere leden van deze netwerken zijn zeer leerrijk. Zo leerden we van Gent veel 
over het opzetten van acties tegen racisme en discriminatie en hoe deze (wetenschappelijk) te 
onderbouwen, wat belangrijk is omdat dit soort interventies in de regel niet politiek of ideologisch 
neutraal zijn. Daarnaast deden we bijkomende kennis op over mechanismen van uitsluiting op vlak 
van wonen, arbeid, … Het gaat dus vooral om het lerend netwerk waarbinnen kennis en expertise 
uitgewisseld worden, o.a. door middel van digitale toepassingen (waardoor er niet altijd nood is aan 
overleg). 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

13 - 2018_GR_00031 - Diversiteit: Partnerovereenkomst Hayat - Communicatieproject met etnisch- 

culturele verenigingen – Goedkeuren  

Toelichting door Schepen De Coene 

Raadslid Santy merkt op dat het een samenwerking betreft met een bvba, die gratis diensten biedt aan 
lokale besturen, en dat hem dit toch een weinig duurzaam businessmodel lijkt. Zit daar dan een verborgen 
agenda achter?  

Vanuit het bestuur althans niet. 

Is er dan een mogelijkheid dat men via deze samenwerking aan persoonsgegevens of zo kan 
komen, of andere data kan verzamelen die op de een of ander manier commercieel 
interessant zou kunnen zijn? 

Iedereen weet dat wij als bestuur gebonden zijn aan zeer strenge regels – zelfs als 
we intern informatie willen gebruiken voor het toepassen van sociale rechten, moet 
dat zeer nauwgezet beargumenteerd en gemotiveerd worden alvorens die data 



door burgerzaken ter beschikking kunnen worden gesteld – en wij dus niet kunnen 
meewerken aan het verzamelen van informatie die door een bedrijf commercieel 
ingezet kan of zou kunnen worden. 

Hoe lang loopt de overeenkomst precies? (Raadslid Santy) 

Zoals in artikel 7 staat kunnen beide partijen de overeenkomst steeds opzeggen, de overeenkomst 
loopt dus feitelijk voor onbepaalde duur. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

14 - 2018_GR_00038 - Integratie - toegankelijke dienstverlening – Modelovereenkomst Sociaal 

Tolkendienst Agentschap Integratie en Inburgering – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene 

Raadslid Santy vraagt, n.a.v. de discussie vorig jaar over de prijs van de tolkprestaties, of er een jaarverslag 
bestaat over deze werking? Hij wil in het bijzonder weten of de gewijzigde prijszetting een impact heeft 
gehad op het aantal gebruikers en/of prestaties. 

 Er werden geen klachten genoteerd van derden/gebruikers, maar we bezorgen u de cijfers over 
 gebruikers en prestaties. 

De nieuwe prijszetting wordt toegepast sinds 1 maart 2017. Tussen die datum en 31 december 2017 
werden 149 tolkprestaties geleverd bij 33 organisaties. In de maanden januari en februari 2017 
(oude prijs) werden er 19 prestaties geleverd, bij 10 extra unieke gebruikers. 
In 2016 werden er 306 prestaties geleverd bij 42 organisaties. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

15 - 2018_GR_00029 - Sociale Economie - Samenwerkingsovereenkomst opleidingsproject VORK in de 

exploitatie van het Volksrestaurant Kortrijk – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene 

Raadslid Roosen, vraagt of dit dan betekent dat mensen die opgeleid zijn binnen VORK niet buiten de 
horeca (bijvoorbeeld in een rusthuis) aan het werk kunnen? 

Toch wel, het is enkel de resultaatsfinanciering vanuit Horeca Vorming Vlaanderen à € 550/ cursist 
die gekoppeld is aan een tewerkstelling in PC 302. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

16 - 2018_GR_00039 - Sociale Economie - Samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur met vzw effect – 
Wijzigen  

Toelichting door Schepen De Coene 

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

  



17 - 2018_GR_00032 - OCMW Kortrijk. - Plaatsing van camera's in het Begijnhof. - Advies 

Toelichting door Schepen De Coene 

Raadslid Byttebier stelt vast dat met de restauratie het Begijnhof er steeds mooier op wordt, en dat als 
camera’s ergens haastig geplaatst moeten worden dit vaak leidt tot situaties die niet geheel esthetisch 
verantwoord zijn. Hij roept dus op hier passend aandacht voor te hebben. 

Er komen slechts een beperkt aantal camera’s (4), en die komen bovendien op plaatsen waar ze 
slechts beperkte impact kunnen hebben op het uitzicht. We merken bovendien dat niet 
tegenstaande het Begijnhof nog steeds in de steigers staat het aantal bezoekers toeneemt. 

Raadslid Santy vraag of het Begijnhof ’s nachts nog afgesloten wordt en vanaf wanneer? 

Het Begijnhof wordt inderdaad afgesloten vanaf 22u, en ingeval activiteiten in de St-Anna-zaal 
worden daarover afspraken gemaakt met de huisbewaarder en/of wordt gebruik gemaakt van een 
systeem waarbij men enkel nog het Begijnhof via één doorgang kan verlaten. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

 

14/02/2018

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


