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AGENDA RAAD 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Rapportering na 1ste kwartaal 2018. 

3. Voorstel tot afboeking oninbare dossiers. 

4. Toekenning van een provisie aan de Woonzorgcentra. Aktename. 

5. Vereniging W13. Kennisname statutenwijziging. 

6. Werk en zorgtrajecten: W13 als penhouder en OCMW Kortrijk als actor zorg. 

7. Opstart van de Kortrijkse Huurgarantie. Voorstel tot goedkeuring. 

8. Studio’s en flats verhuurd door het OCMW, waarbij het Sociaal Huurbesluit van kracht is: 

• Herwerking intern huurreglement. 

• Gelijk stellen datum van de jaarlijkse aanpassing van de kosten voor alle flats en studio’s. 

• Jaarlijkse herziening bedrag van de huurlasten sociale flats en studio’s.  

9. Verkoop landbouwgrond Moorslede. Aktename voorkeurrecht Vlaamse Landmaatschappij en aanstelling Afdeling 

Vastgoedtransacties Vlaamse Overheid.  

10. Verkoop parkgebied in Marke aan Natuurpunt. Voorstel tot goedkeuring.  

11. Verpachting van het jachtrecht: voorstel tot goedkeuring lastenboek en aanstelling notaris. 

12. Varia. 

 

 



   

 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 2 

Onderwerp Rapportering na 1ste kwartaal 2018.  

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het eerste kwartaal 2018. 

Feitelijke 
aanleiding 

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante 
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden. 
 
Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding van de 
invoering van de BBC (Beleids- en BeheersCyclus). 

Beoordeling Voor de kwartaalrapportering wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt 
overeenkomstig volgende inhoudsopgave: 

• Kwartaalmonitor 
o Sociale dienst en activering 
o Wijk- en dienstencentra 
o Wonen & zorg 
o Woonzorgcentra 
o Overig en nieuw sociaal beleid 
o Bedrijfsvoering + algemeen 
o Toelichting indicatoren. 

• Bijlagen 
o Personeel: VTE per beleidsitem 
o Evolutie loonkost OCMW en vzw 
o Sociale dienst: evolutie steun 
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht 

• Opvolging exploitatiebudget 
• Opvolging investeringsbudget 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum financieel 
directeur   

Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

� Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies. 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Kwartaalrapportering 1ste kwartaal 2018. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt akte van de rapportering na 1ste  kwartaal 2018. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 3 

Onderwerp Voorstel tot afboeking oninbare dossiers. 

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De financiële dienst heeft een lijst samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijst bevat:  
 

- Terugvordering sociale dienst: leefloon € 11.237,07 
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen  € 13.884,08 
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 7.125,21 
- Diverse facturen  € 14.695,56 

    € 46.941,92  
  

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per 
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder 
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken. 

Beoordeling Hierbij het overzicht van de vorderingen die vanaf 2006 overeenkomstig Raadsbeslissingen 
jaarlijks afgeboekt zijn.  

2006 →  162.996,81 EUR 
2007 →  107.933,81 EUR 
2008 →    74.567,96 EUR 
2009 →    81.322,05 EUR 
2010 →  115.712,42 EUR 
2011 → 111.168,85  EUR 
2012 → 199.549,13 EUR 
2013 → 136.462,75 EUR 
2014 →   122.948,80 EUR 
2015 → 173.926,66 EUR 
2016 → 115.765,74 EUR 
2017 →    147.568,18 EUR  

Financiële 
toetsing 

Budget In het budget is 168.300 EUR voorzien op het rekeningnummer 
“Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen” (beleidsitem 300) 

Visum financieel 
directeur  

Ja 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Naamlijst oninbare terugvorderingen sociale dienst en oninvorderbare facturen. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijst ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal 
bedrag van 46.941,92 EUR. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 4 

Onderwerp Toekenning van een provisierekening en bankkaart aan de Woonzorgcentra. Aktename.  

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuurszaken 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

In de woonzorgcentra worden frequent uitgaven gedaan, noodzakelijk voor de dagelijkse werking 
van de animatie en de uitstappen met de bewoners. Op vandaag gebeurt dit uitsluitend cash, 
waardoor er soms veel geld in omloop is.  

Beoordeling Na overleg met de  directeurs werd afgesproken per Woonzorgcentrum een geringe 
exploitatierekening te openen en de animatieverantwoordelijken een provisie met gekoppelde 
bankkaart te verstrekken. Op die manier moet geen cash meer meegenomen worden op uitstap 
(bv. naar de markt, naar zee…), en worden de uitgaven en ontvangsten van de woonzorgcentra 
niet meer vermengd. 
 
Overeenkomstig de regelgeving kan de algemeen directeur deze provisie toekennen na advies van 
de financieel directeur. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en 
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen algemeen directeur en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De provisies werden als volgt toegekend aan de animatieverantwoordelijken (2 per 
woonzorgcentrum) die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de provisierekening:   
 
DE WEISTER 
Vandenweghe Nathalie // Santy Evy 
 
LICHTENDAL 
An Terrie // Vandewalle Ellen 
 
SINT-JOZEF 
Boudrez Natascha // Stefanie Dufour 
 
BIEZENHEEM 
Delahousse Griet // Vandenbogaerde Sander 
 
TER MELLE 
Mestdagh Jurgen // Huysentruit Cindy 
 
De toegekende bedragen:  
• De Weister en Lichtendal: 1.000 EUR 
• Ter Melle en Biezenheem: 1.500 EUR  
• St-Jozef: 2.500 EUR   
 
Bij het indienen van de vereiste verantwoordingsstukken, wordt de provisierekening opnieuw 
aangevuld.   

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum financieel 
directeur  

Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 164. 
� Omzendbrief BB 2009/3 (punt 3.2.4). 
� Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010. 
� Afsprakennota tussen de secretaris, mede namens het managementteam, en de raad voor 

maatschappelijk welzijn (hoofdstuk 13). 
� Secretarisbesluit 

Eerdere 
beslissingen 

� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015. 
� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 17 maart 2016. 
� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 16 juni 2016. 



� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 20 april 2017. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 26 april 2018. 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt er akte van dat aan de animatieverantwoordelijken van de woonzorgcentra een 
provisierekening met gekoppelde bankkaart wordt gegeven voor de algemene werking en de 
uitstappen.   

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 oktober 2017 | punt 5 

Onderwerp Vereniging W13. Kennisname statutenwijziging. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling De statuten van de vereniging W13 aanpassen aan het decreet lokaal bestuur.  

Feitelijke 
aanleiding 

Het Decreet over het lokaal bestuur werd door het Vlaams Parlement op 21 december 2017 
goedgekeurd. Dit decreet impliceert een hervorming van de huidige OCMW-verenigingen en dit 
vanaf 1 januari 2019.   

Beoordeling Het decreet lokaal bestuur heeft geen inhoudelijke impact op de werking van W13 maar wel op 
een aantal bepalingen in de statuten. Om conform het decreet te kunnen werken moeten een 
aantal bepalingen aangepast worden.  
 
De raad van beheer van W13 opteerde er in de zitting van 23 februari 2018 voor om in het kader 
van goed bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 in 
overeenstemming met het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken.  
 
De raad van beheer van W13 keurde in de zitting van 30 maart 2018 de gewijzigde statuten 
goed. 
 
Deze wijziging houdt geen verzwaring in van de verplichtingen van de deelgenoten, noch een 
vermindering van hun rechten. Er is daarom geen voorafgaande instemming van alle deelgenoten 
nodig.   
 
De raad van beheer van W13 besliste in de zitting van 30 maart 2018 om de voorgestelde 
statutenwijziging voor te leggen aan de Algemene Vergadering op 25 mei 2018 en deze 
voorafgaand ter kennisname voor te leggen aan de deelgenoten.  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum financieel 
directeur  

Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Decreet algemeen bestuur 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Gewijzigde statuten.  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt kennis van de gewijzigde statuten van de vereniging W13.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 6 

Onderwerp Werk en zorgtrajecten: W13 als penhouder en OCMW Kortrijk als actor zorg.  

Indiener Angelique Declercq Dienst Sociale Dienst en activering 

 
 
 

Doelstelling Inzetten op trajecten werk en zorg voor mensen die omwille van medische, mentale, psychische, 
psychiatrische of armoedeproblematiek niet, nog niet of niet meer kunnen participeren op de 
arbeidsmarkt.   

Feitelijke 
aanleiding 

Op 13.10.2017 keurde de Vlaamse regering de uitvoering van het ‘decreet werk- en 
zorgtrajecten’ principieel goed. Binnen dit decreet startte VDAB een nieuwe tender op die de 
doorstroom van de meest kwetsbare doelgroep naar arbeid concreet mogelijk maakt. Er werd 
tevens voorzien in een passend subsidiair kader met focus op begeleiding op de werkvloer via 
activeringstage en zorg. 
 
Begin maart 2018 werd vervolgens het bestek voor het luik activeringstrajecten gepubliceerd, 
met mogelijkheid tot intekenen tot eind maart 2018.  
 
Dit bestek vraagt een bundeling en samenwerking tussen:  

- een casemanager werk (steeds de VDAB of partner GTB);  
- een casemanager zorg (kan opgenomen worden door verschillende diensten zoals     

     CAW, OCMW, CGGZ,…);  
- een netwerk aan dienstverleners dat bestaat uit zowel actoren werk als actoren zorg. 

 
In het bestek is een zo breed mogelijk partnerschap dus een essentiële voorwaarde; men vraagt 
een aanpak die gebiedsdekkend, toegankelijk, bruikbaar en betaalbaar is.  
 
Ook vanuit het werkveld werd het belang van een (regionaal) partnerschap duidelijk bevestigd 
om zo antwoord te bieden op de noden van deze doelgroep.  
 
Binnen zo’n partnerschap wordt gewerkt aan een gedeelde visie, en worden afspraken gemaakt 
rond overleg en communicatie. Dit in het belang van degelijke trajecten voor de cliënten. Elke 
partner kan een actieve rol opnemen, steeds op basis van wat de cliënt nodig heeft. 
 
Dit soort trajecten zijn onderdeel van de huidige reguliere opdrachten van het OCMW, waar we 
niet voor gefinancierd worden binnen TWE of ruimer OCMW.  

Beoordeling Binnen het OCMW krijgen we meer en meer te maken met mensen die omwille van medische, 
mentale, psychische, psychiatrische of armoedeproblematiek niet, nog niet of niet meer kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt. Door te participeren aan dit project kunnen we als OCMW 
meehelpen aan de participatie van deze doelgroep in de samenleving. Concreet gaat het over 
mensen die zich bevinden op trap 3 en 4 van de activeringsladder. (TWE en sociale economie 
staan op 5 en 6, de doelgroep waar we hier over spreken is dus zwakker). 
 
Binnen het nieuwe Werk- en zorgdecreet moeten mensen zich aanmelden via VDAB, waar nadien 
een indicering volgt om in te schatten wat  de afstand tot de arbeidsmarkt is. Nadien kan er een 
module maatschappelijke oriëntering, arbeidsmatige activiteiten of een activeringstraject worden 
voorzien. Dit is afhankelijk van de noden van de cliënt.  
 
In deze nota gaat het over het bestek activeringstrajecten : trajecten van 3 tot 18 maand met 
begeleiding naar en op de werkvloer en een luik zorg. Doel hierbij is niet toeleidbare mensen 
leiden naar betaalde arbeid.  
 
Concreet ziet dit traject er als volgt uit:  

1) Activeringsstage van 6 maanden op verschillende reguliere werkvloeren of in de 
sociale economie, door middel van het VDAB instrumentarium.  

2) Specifieke herstelgerichte zorg, expliciet in functie van het uitvoeren van 
bovenstaande stage en met het oog op het kunnen uitvoeren van arbeid na het 
beëindigen van het activeringstraject. Dit kan oa gaan over psychische zorg, 
budgettering, ondersteuning bij administratie, thuiszorg,… 

 
De activeringstrajecten worden uitgetekend door zowel de casemanager zorg (kan OCMW zijn, bij 
vb armoedeproblematiek) als de casemanager werk (GTB) en uitgevoerd door de werk- en 
zorgpartners, afhankelijk van de noden van de cliënt. 
Het netwerk van dienstverleners wordt gecoördineerd door één penhouder, die geselecteerd 



wordt d.m.v. een overheidsopdracht bestaande uit maximum 14 loten voor Vlaanderen. 
Vlaanderen verwacht een gebiedsdekkend aanbod, onderlinge samenwerking, en een efficiënt en 
effectief aanbod vanuit een gedragen visie.  
 
Wij menen dat we met het regionale voorstel, getrokken door W13 en met alle OCMW ’s als 
partner voor hun eigen grondgebied, en daarnaast een breed partnerschap aan zorgactoren, een 
kwalitatieve kandidaat kunnen zijn om deze activeringstrajecten uit te voeren.        
 
Binnen het decreet wordt een financiering voorzien van 800 euro per traject voor de casemanager 
en 2800 euro voor de dienstverleners, waarvan 10% van deze financiering voor de taken van de 
penhouder. 

Financiële 
toetsing 

Budget Het werk zal uitgevoerd worden door de huidige, reguliere werknemers – 
dus geen uitbreiding of meerkost.  
Er is wel een beperkte, niet gebudgetteerde meeropbrengst te verwachten. 
Een batig financieel saldo dus.   

Visum financieel 
directeur  

Niet van toepassing 

Beleidsitem  

Besluitvormings-

proces 

� Goedgekeurd in RVB W13, project eind maart ingediend.  

Bijlagen � PowerPointpresentatie. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist:  
• akkoord te gaan met W13 als penhouder, 
• akkoord om de rol van casemanager zorg op te nemen, 
• akkoord om deel uit te maken van het netwerk dienstverlening en de rol op te nemen 

van actor zorg. 

Communicatie  

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 7 

Onderwerp Opstart van de Kortrijkse Huurgarantie. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Rik Desmet en Nele Hofman  Dienst directie Welzijn 

 
 
 

Doelstelling Wonen op de private huurmarkt toegankelijker maken met aandacht voor woonkwaliteit en    
betaalbaarheid. 

Feitelijke 
aanleiding 

Immokantoren en verhuurders op de private verhuurmarkt zijn vaak niet bereid om een woning te 
verhuren aan personen of gezinnen met een beperkt inkomen of in een kwetsbare situatie. 
 
Het bestaande Vlaams Huurgarantiefonds komt pas tussen als een hele procedure - tot en met 
een vonnis van de vrederechter - achter de rug is en wordt daardoor in onze stad zelden tot nooit 
gebruikt. 
 
Daarom stelt Kortrijk een eigen huurgarantieregeling voor met een dubbele doelstelling: 
1. Meer private verhuurders motiveren tot verhuring aan kwetsbare huurders en 
2. Daardoor de toegang tot de huurmarkt verhogen en ondersteunen voor kwetsbare huurders. 
Tegelijk is het de bedoeling om vroegtijdige beëindiging van het huurcontract en uithuiszetting te 
vermijden. 
 
Uit overleg met de sector van de verhuurders blijkt de vraag naar deze extra garantieregeling 
naast de bestaande waarborgregeling voor eventuele huurschade. 
De voorgestelde Kortrijkse Huurgarantie wordt toegevoegd aan de werking van Kortrijk Huurt, 
waarbij het Marktverhuurkantoor en de Woonclub dienen als aanmeldingsloket voor verhuurders 
en voor kandidaten-huurders. 
 
Voor de huurgarantie wordt een bijkomende overeenkomst aan het huurcontract toegevoegd. In 
het kader van de huurgarantie dienen betalingsproblemen gemeld te worden bij Kortrijk Huurt dat 
in eerste instantie de Woonclub of de preventieve woonbegeleiding van het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk inschakelt om het probleem van de huurder te bekijken en meteen een oplossing uit 
te werken. Als er een betalingsprobleem blijkt, komt de Kortrijkse Huurgarantie tussen voor de 
betaling van maximaal 6 maanden huur. Deze tussenkomst dient de huurder terug te betalen al 
dan niet via een afbetalingsregeling met het OCMW. 
Het OCMW staat in voor de garantie en het beheer van het fonds. 

Beoordeling 
 

Gezinnen met een beperkter inkomen, kwetsbare gezinnen (veel ruimer dan OCMW cliënten) 
(bijv. eenoudergezinnen met 1 arbeidsinkomen) hebben het vaak moeilijk om op de private 
huurmarkt een geschikte woning te vinden. 
Het OCMW springt vaak financieel bij, o.m. via betaling van de huurwaarborg of een schriftelijke 
borgstelling en/of een tussenkomst in de eerste maand huur. Daarnaast heeft het OCMW ook 
samenwerking met de Woonclub, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, het Markt Verhuur 
Kantoor en het Sociaal Verhuur Kantoor. 
 
Niettemin blijft de problematiek groot, vaak is er een weerstand bij de verhuurders op basis van 
een vermoeden van niet betalen van huur of slecht onderhouden van de woonst. Daarnaast 
ondervinden huurders vaak ook moeilijkheden om hun huurwoning te behouden. Bij al dan niet 
tijdelijke betalingsmoeilijkheden kan de huurder uit de woning gezet worden.  
 
Het Team Wonen OCMW Kortrijk ontvangt op jaarbasis gemiddeld 160 à 170 meldingen van 
uithuiszetting, ook vaak voor niet OCMW-cliënten. 
Vroegtijdige beëindiging van lopende huurcontracten en uithuiszetting van huurders zorgen 
voor extra werkdruk bij de betrokken diensten en drijven de kosten voor de kwetsbare huurders 
sterk op. 
 
Het dichten van de vertrouwenskloof bij verhuurders veronderstelt een spijkerhard engagement 
van het lokaal bestuur: 
� met een administratief makkelijke opvraging door eigenaar (snelle betaling van zodra 

huurder in gebreke is) 
� een duidelijk aanspreekpunt voor de eigenaar 
� met de focus op behoud van huurcontracten en het vermijden van uithuiszettingen via de 

geboden garanties 
� met focus op behoud van kwaliteit van de aangeboden panden en dus wederzijdse 

inspanningen van huurder (correcte bewoning) en verhuurder (instandhouding verhuring) 
 



De Kortrijkse Huurgarantie is er specifiek voor de private verhuurders en voor nieuw af te sluiten 
huurcontracten. Voor de uitvoering ervan werkt het OCMW samen met “Kortrijk Huurt” als 
centraal aanspreekpunt voor eigenaars. Deze worden in de eerste plaats aangemoedigd om te 
verhuren via het Marktverhuurkantoor MVK of het Sociaal Verhuurkantoor SVK De Poort. Doch 
sommigen blijven verkiezen om zelf rechtstreeks te verhuren. Voor hen is er de Kortrijkse 
Huurgarantie. 
 
Voorwaarden voor de verhuurder om in te stappen: 
� Pand is gelegen in Kortrijk en is in degelijke staat: de inschatting gebeurt door Kortrijk Huurt 

op basis van plaatsbezoek. 
� Het model van plaatsbeschrijving van Kortrijk huurt (raamcontract) wordt gehanteerd. 

Indien een eigenaar met een ander model wenst te werken geldt het tarief van de 
plaatbeschrijving Kortrijk Huurt als bovengrens. 

� De eigenaar zorgt voor de registratie van het huurcontract. 
� De huurlasten of gemeenschappelijke kosten worden helder opgelijst 
� Marktconforme huurprijs (cfr de normen gehanteerd binnen SVK/MVK) 
� De eigenaar legt een geldig conformiteitsattest afgeleverd door de stadsbestuur voor 
� De eigenaar gaat akkoord met een snelle melding wanneer er zich problemen aandienen van 

huurachterstand. 
� De huurcontracten lopen voor lange periode. 
 
Voorwaarden voor de huurder: 
� Pand is afgestemd op gezinssituatie en behoefte (rationele bezetting) 
� De huurder verbindt zich tot een stipte maandelijkse betaling van de huur 
� De huurder gaat ermee akkoord dat Woonclub bij signalen van de verhuurder langskomt op 

huisbezoek en desgevallend een begeleiding opstart (in samenwerking met OCMW en CAW). 
� De huurder neemt contact op met Kortrijk Huurt bij problemen i.v.m. de huurbetaling 
� De huurder stemt ermee in dat de tussenkomst van de Kortrijkse Huurgarantie wordt 

teruggevorderd. 
 
"Kortrijk Huurt" is het centrale aanspreekpunt voor alle verhuurders en huurders om beroep te 
doen op de Kortrijkse Huurgarantie. 
Kortrijk Huurt ziet de voorwaarden na waaraan de woning dient te voldoen (conformiteit, 
marktconforme huurprijs, …). In voorkomend geval wordt de verhuurder verwezen naar het 
Kortrijks Renovatieteam voor grotere werken of aanpassingen aan de woning. 
Kortrijk Huurt kijkt toe op de hierboven beschreven voorwaarden. 
 
Overeenkomst i.v.m. de huurgarantie: 
Voor de Kortrijkse Huurgarantie wordt een overeenkomst opgemaakt tussen Kortrijk Huurt, de 
verhuurder en de huurder. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden voor de huurgarantie en 
wordt als annex toegevoegd aan het eigenlijke huurcontract. 
 
Melding van betalingsproblemen: 
Van zodra het contractueel afgesproken moment van betaling van de huur overschreden is 
(uiterlijk 
de 15° van de lopende maand) wordt Kortrijk Huurt verwittigd indien er een betalingsprobleem is. 
Binnen de week na de melding wordt de huurder gecontacteerd om te bekijken waar het 
probleem 
zich stelt en wordt geprobeerd de situatie terug recht te zetten en de huur correct te betalen. 
 
Doelgroep van kandidaat-huurders: 
De doelgroep van de Kortrijkse Huurgarantie bestaat uit alle inwoners van de stad die o.m. 
omwille 
van beperkte financiële middelen, migratieachtergrond of gezinssituatie (vb. éénoudergezin met 
deeltijds inkomen uit arbeid) het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te 
vinden. 
Maximumperiode en bedrag van de huurgarantie : 
De huurgarantie bedraagt maximaal 6 maanden overheen de huurperiode. Elke financiële 
tussenkomst wordt teruggevorderd bij de huurder. Voor wie de voorgeschoten maanden huur 
volledig terugbetaald heeft, ontstaat er opnieuw een periode van 6 maanden huurgarantie. 
 
Grootte van de huurgarantie – te budgetteren bedrag voor fonds en omkadering: 
1° het aantal woningen waarvoor het Huurgarantiefonds tussenkomst: dit is moeilijk vooraf in te 
schatten. 
2°: De kosten van de werking van het Huurgarantiefonds: 
� Tussenkomst Woonclub/CAW: het Huurgarantiefonds is een extra instrument binnen hun 

reguliere werking, daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 
� Aanspreekpunt, prospectie, contacten (ver)huurders, plaatsbeschrijving, dispatching 

kandidaten en klachten: op te nemen in samenwerkingsovereenkomst met het MVK 
� De financiële opvolging maakt deel uit van de reguliere werking van de Financiële Dienst 

OCMW 
� De tussenkomsten van de sociale dienst bij steundossiers, begeleiding maken deel uit van de 
� reguliere werking. 



Voorstel bedrag opstart en beheer van het fonds: Werkingskosten voor 2018-2019: 1/5e 
personeel voor opstart/opbouw (prospecties- uitbouw systeem- uitbouw contracten) vanaf 2019. 
 
De kosten voor 2018 worden gedragen met de middelen binnen de lopende 
samenwerkingsovereenkomst met het SOK/MVK/SVK (geraamd op €5000).  
Voor 2019 dient €10.000 voorzien te worden vanuit het OCMW. 
Deze tussenkomst in de werkingskosten wordt uitbetaald aan het Marktverhuurkantoor. Indien 
het Sociaal Verhuurkantoor prestaties levert wordt een kostenstaat opgemaakt ten aanzien het 
Marktverhuurkantoor. 
 
Vooropgestelde aantal tussenkomsten inzake huurgarantie: 
Assumptie: op jaarbasis 75 contracten die worden afgesloten met de huurgarantie. 
Totaal bedrag van de garantie: voorzien van €270.000 (= 6 maand garantie voor gemiddelde 
huur van €600 voor 75 contracten) 
Vanuit de assumptie (gebaseerd op cijfers van de huidige waarborgregeling) dat het fonds 
effectief zal moeten ingezet worden voor huurachterstal in 10% van de contracten , bedraagt het 
risico op verlies: €27.000 per jaar. 
 
Samenvatting van de financiële impact van het fonds: 
� Vooropgestelde werkingskost :€10.000 voor 2019, 2018 binnen de lopende SWO OCMW- 

STAD SOK- SVK 
� Risico op niet-terugbetaling van de tussenkomsten: €27.000 op jaarbasis (bij assumptie dat 

er 75 contracten lopen) 
 
Start van de Kortrijkse Huurgarantie: 1 juni 2018 

Financiële 
toetsing 

Budget  
 

In 2018 zijn nog geen werkingsmiddelen nodig. De tussenkomst vanuit het 
fonds zal beperkt zijn omdat de ganse werking nog opgestart moet worden. 
Aangezien evt. uitbetalingen worden teruggevorderd, zullen enkel 
onwaarden wegen op de AFM en die zullen met enige vertraging komen. In 
2018 is sowieso 168.300 EUR krediet voor onwaarden voorzien. De eerste 
schijf afboekingen (zie agendapunt 3) is vrij klein. We gaan ervan uit dat 
evt. onwaarden m.b.t. het Huurgarantiefonds die toch al in 2018 zouden 
komen, in het reguliere budget gedragen kunnen worden.  
 
In 2019: 10.000 EUR werkingsmiddelen voor MVK + prognose 27.000 EUR 
verlies (onwaarden). Deze kredieten zullen voorzien moeten worden bij de 
opmaak van het budget 2019. 

Visum financieel 
directeur  

Gunstig voor 2018. Daarna te evalueren en te voorzien in budget 2019.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� College ter advies op 02/05/2018 : Positief advies aan het OCMW Kortrijk voor de opstart van 
de Kortrijkse Huurgarantie, mits evaluatie eind 2018 op basis van het aantal dossiers en de 
te betalen kosten. 

� RVB MVK 09/05/2018 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met de opstart van de Kortrijkse Huurgarantie.  
De Raad gaat akkoord met de opbouw van een samenwerkingsovereenkomst met MVK voor de 
operationele werking.  

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 8 

Onderwerp Studio’s en flats verhuurd door het OCMW, waarbij het Sociaal Huurbesluit van kracht is: 
- Herwerking intern huurreglement. 
- Gelijk stellen datum van de jaarlijkse aanpassing van de kosten voor alle flats en studio’s. 
- Jaarlijkse herziening bedrag van de huurlasten sociale flats en studio’s.  
Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Katrien Verhaeghe/Martine Knockaert Dienst directie Zorg Kortrijk – wonen met zorg 

 
 
 

Doelstelling We herzien het Intern Huurreglement van de sociale woningen vallend onder het Sociaal 
Huurbesluit omwille van gewijzigde regelgeving rond de Nederlandse Taalvereisten. 
 
Vanuit de effectieve gemeenschappelijke kosten voor de wooneenheden van de gebouwen Dam, 
Overleie en De Nieuwe Lente: 
● bepalen we de effectieve kostprijs van de huurlasten,  
● bepalen we de individuele afrekening rekening houdend met de betaalde voorschotten,  
● leggen we de kostprijs vast van gemeenschappelijke kosten van de wooneenheden om de 
voorschotten te bepalen.  
 
We herbepalen de verdeelsleutel van de kosten over de wooneenheden heen om conform te zijn 
met de bepalingen van het Sociaal Huurbesluit. 
 
We stellen de datum van de jaarlijkse aanpassing van de kosten voor alle flats en studio’s gelijk 
ifv betere opvolging en gestroomlijnde werking.   

Feitelijke 
aanleiding 

Binnen het Sociaal Huurbesluit wijzigden bepalingen rond de Nederlandse taal. Hierdoor dringt 
een aanpassing van het Intern Huurreglement zich op. Het reglement werd aangepast, zie 
bijlagen.  
 
Het OCMW biedt diverse woonvoorzieningen met ondersteuning, begeleiding of omkadering aan. 
Voor de sociale bouwprojecten (met subsidie van de VSMW) De Nieuwe Lente, Dam, 
Overleiestraat geldt het Sociaal Huurbesluit. Voor die wooneenheden moeten we jaarlijks de 
huurlasten bepalen, rekening houdend met de reële kostprijs.  
Tot heden hielden we rekening met de oppervlakte van de woning bij de bepaling van het aandeel 
van de kosten. Gedeeltelijk blijft deze werkwijze van kracht, maar voor de meeste  
gemeenschappelijke kosten moeten we een proportionele verdeling maken over het aantal 
wooneenheden zonder rekening te houden met de grootte van de wooneenheid. Een aanpassing 
dringt zich op.  
 
Momenteel is er geen samenhang in datum van aanpassing van de kostprijs. Het Sociaal 
Huurbesluit staat toe dat de organisator-bouwmaatschappij dit toepast op hetzij 1 januari hetzij 
na einde boekjaar. We stellen voor om voor alle wooneenheden dezelfde datum te hanteren. Voor 
ons bestuur kiezen we logischerwijze het einde van het boekjaar, gezien we dan over het 
overzicht van alle effectieve kosten beschikken. Gezien het afsluiten van het boekjaar valt op 31 
maart, stellen we voor deze datum te nemen als einddatum en de aanpassing in te laten gaan op 
1 juni. Op die manier kan de aanpassing telkens in mei voor de Raad gebracht worden ter 
goedkeuring.   

Beoordeling 
 

Voor een sociale huurwoning gelden inkomensvoorwaarden en eigendomsvoorwaarden. De 
huurprijsberekening voor een sociale huurwoning stelt het inkomen, de kwaliteit van de woning 
en de gezinssituatie centraal. In de raad van 27 augustus 2015 werd de basishuurwaarde voor 
sociale flats Overleiestraat vastgesteld, dit gebeurde in de raad van 19 september 2013 al voor 
De Nieuwe Lente.  
 
Bovenop de huur zijn er gemeenschappelijke kosten die aangerekend moeten worden. In 
voornoemde zittingen werd een raming gemaakt van die kosten. De principes bepaald in het 
Sociaal Huurbesluit zijn:  
 
● De huurder betaalt een maandelijks voorschot voor kosten die gelijk verdeeld worden over het 
aantal woningen m.b.t.: 
- het onderhoud en gebruik van de individuele tellers 
- schoonmaak en onderhoud 
- energiekosten in gemeenschappelijke delen 
- lift: normaal onderhoud en controle 
- restafvalbeheer: huisvuil/ophalen, verwerken, reinigen van huisvuillokalen, containers 



- reinigen, ontstoppen septische putten, riolering, afvoerleidingen 
- ongediertebestrijding en ontsmetten van lokalen 
- groenruimten, onderhoud en werkingskosten 
- containers 
- branddetectie/beveiliging 
- cv, regenwaterinstallaties, warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen, branddetectie, 
brandbestrijding, brandbeveiliging  
- omniumbrandverzekering: afstand van verhaal op de verhuurder  
 
● De huurder betaalt een maandelijks voorschot voor kosten die verdeeld worden op basis van de 
oppervlakte m.b.t.:  
- belastingen en heffingen, milieuheffing, huisvuil, bijdrage groene stroom 
- bij collectieve tellers elektriciteit en gas 
 
● De huurder betaalt op basis van het aantal bewoners: 
- bij collectieve tellers water 
 
Tot heden werd de kostprijs berekend volgens de oppervlakte zonder rekening te houden met de 
soort kost. 
We stellen voor om de principes aan te passen aan het Sociaal Huurbesluit.  
 
 
OVERLEIE 41 

Type wooneenheid Huidige vraagprijs/m 
Type 1 € 35 
Type 2 € 35 
Type 3 € 50 

Totaal  € 190 
Rekening houdend met de reële kost komen we uit op een voorschot van € 60,00 op maandbasis. 
Gezien een verdeling op basis van woongrootte niet langer van tel is, geldt dit voorschot voor alle 
wooneenheden.   
 
DAM 49 

Type wooneenheid Huidige vraagprijs/m 
Type studio € 35 
Flattype 1 slpk € 50 

Flattype 2 slpk € 75 
Rekening houdend met de reële kost komen we uit op een voorschot van € 50,00 op maandbasis.  
Gezien een verdeling op basis van woongrootte niet langer van tel is, geldt dit voorschot voor alle 
wooneenheden.   
 
DE NIEUWE LENTE 

Type wooneenheid Huidige vraagprijs/m 
Flattype 1 € 95 
Flattype 2 € 60 

Flattype 3 € 45 
Rekening houdend met de reële kost komen we uit op een voorschot van € 60,00 op maandbasis.  
Gezien een verdeling op basis van woongrootte niet langer van tel is, geldt dit voorschot voor alle 
wooneenheden.   
 
We stellen voor de individuele afrekeningen te bepalen rekening houdend met voornoemde 
principes.  
We stellen voor om de voorschotbedragen van de huurlasten te bekrachtigen.  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum financieel 
directeur  

Niet van toepassing 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 19 september 2013 
� Raad van 9 juli 2015 
� Raad van 27 augustus 2015 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Intern Huurreglement 
� Bijlage: Inkomensgrens  
� Bijlage: Doelgroepbepaling  



Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met het voorstel tot: 
� afrekening huurlasten voorgaand jaar.  
� aanrekening van de huurlasten en toepassing vanaf 1 juni 2018.  
� gelijkschakeling van datum aanpassing kostprijs gemeenschappelijke kosten naar 1 juni.  
 
De Raad gaat akkoord met de aanpassing van het Intern Huurreglement vanaf 1 juni 2018. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 9 

Onderwerp Verkoop landbouwgrond Moorslede. Aktename voorkeurrecht Vlaamse Landmaatschappij en 
aanstelling Afdeling Vastgoedtransacties Vlaamse Overheid. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De OCMW-raad heeft op 23 november 2017 beslist om de gronden in Moorslede, verpacht aan 
Hubert Verhaeghe, te verkopen in 9 loten.  
 
 

Nr. 
 

Omschrijving Opp.  Procedure 

Lot 1 
 

Smalle strook akkerland 46 80 Openbare verkoop 

Lot 2 
 

Akker- en weiland 6 22 75 Openbare verkoop 

Lot 3 
 

Akkerland 2 39 21 Openbare verkoop 

Lot 4 
 

Ingesloten weide 24 40 Verkoop met mededinging 
onder de aangelanden 

Lot 5 
 

Akker- en weiland 5 03 75 Openbare verkoop 

Lot 5 bis 
 

Strook weiland (naast Aldi) 6 90 Onderhandse verkoop met 
motivering 

Lot 6 
 

Akkerland 2 98 90 Openbare verkoop 

Lot 7 
 

Weide 71 80 Openbare verkoop 

Lot 8 
 

Ingesloten akkerland 16 25 Onderhandse verkoop met 
motivering 

Lot 9 
 

Hoeve en aanpalende weide 2 30 89 Openbare verkoop 

 
 
Conform de geldende regelgeving hebben wij als openbaar bestuur deze gronden aangeboden aan 
de Vlaamse Landmaatschappij.  
 
De VLM heeft geantwoord dat zij het recht van voorkeur wensen uit te oefenen voor de loten 2, 3, 
5 en 6.  
 
De (onderhandse) verkoop door het OCMW aan de VLM wordt momenteel voorbereid door de 
Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Vastgoedtransacties kan het OCMW 
vertegenwoordigen in de akte indien de OCMW-raad dit uitdrukkelijk beslist.  

Beoordeling Notaris Philippe Stockman uit Moorslede werd in de zitting van 23 november 2017 aangesteld. De 
uitoefening van het voorkeurrecht van de VLM betekent dat enkel de loten 1 (smalle strook 
akkerland), 7 (weide) en 9 (hoeve) openbaar verkocht zullen worden.  

Financiële 
toetsing 

Budget Het voorkooprecht zal resulteren in een lichte daling van de opbrengsten 
met € 12.178, maar die zullen nog steeds ruimschoots boven het budget 
liggen. Dat bedrag is het verschil tussen de instelprijs van € 1.300.000 (bij 
de openbare verkoop) en de schattingsprijs van € 1.287.823 waaraan de 
VLM de percelen verwerft.  

Visum financieel 
directeur   

Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� raadsbeslissing van 23 november 2017 



Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt akte van het uitoefening van het voorkeurrecht door de Vlaamse 
Landmaatschappij voor de loten 2, 3, 5 en 6 uit de openbare voorkoop van de gronden in 
Moorslede zoals beslist in de zitting van 23 november 2017. 
 
De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van 
deze akte.  
 
De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening 
van de authentieke akte.  
 
De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij 
het overschrijven van de akte.  
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor sociale doeleinden. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 10 

Onderwerp Perceel parkgebied in Marke. Voorstel tot verkoop aan Natuurpunt.  

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het bestuur is eigenaar van een perceel langs de Markebekestraat in Marke. Dit perceel heeft een 
kadastrale oppervlakte van 28a 39ca en is gekadastreerd onder de zesde afdeling, sectie A, 
perceel 364k.  
 
Volgens het gewestplan ligt het perceel in parkgebied. Het GRUP regionaal stedelijk gebied 
Kortrijk wijzigt deze bestemming niet. De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of 
zijn bestemd om zodanig ingericht te worden dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun 
sociale functie kunnen vervullen.  
 
Het perceel wordt sinds 21 maart 1994 verpacht aan de heren Bart en Geert Holvoet. De 
jaarlijkse pacht bedraagt € 98,42. 

Beoordeling Natuurpunt wenst dit perceel aan te kopen voor de ontwikkeling van natuur- en parkgebied in 
Kortrijk. 
 
Natuurpunt heeft is bereid om het perceel aan te kopen aan de prijs van € 5 per vierkante meter 
of 14.195 euro voor de totale oppervlakte. Natuurpunt is eveneens bereid om het perceel aan te 
kopen met pachtrechten, de onderhandelingen met de pachter te voeren en de eindepacht-
vergoeding te betalen.  
 
Het perceel werd geschat door ’t Boerenhuys bvba uit Pittem.  
 
Er wordt voorgesteld om het perceel onderhands te verkopen aan Natuurpunt vzw met volgende 
motivering: 

• verkoop voor openbaar nut: de bestemming van het perceel is parkgebied. Natuurpunt 
verwerft het perceel met oog op de ontwikkeling van natuur- en parkgebied.  

• de prijs ligt hoger dan de geschatte waarde.  

Financiële 
toetsing 

Budget Deze verkoop was niet gebudgetteerd. Het betreft dus een bonus t.o.v. het 
desinvesteringsbudget.  

Visum financieel 
directeur  

Niet van toepassing 

Bijlagen � Schattingsverslag 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met verkoop aan vzw Natuurpunt van het perceel parkgebied, gelegen in de 
zesde afdeling van Kortrijk, sectie A, perceel 364k, met een kadastrale oppervlakte van € 28a 
39ca voor een bedrag van 14.195 euro.  
 
De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van 
deze akte. De verkoopprijs dient betaald te worden door middel van een overschrijving, binnen de 
3 maanden na de ondertekening van de akte.  
 
De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening 
van de authentieke akte.  
 
De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij 
het overschrijven van de akte.  
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor sociale doeleinden. 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 mei 2018 | punt 11 

Onderwerp Verpachting van het jachtrecht: voorstel tot goedkeuring lastenboek en aanstelling notaris. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling Openbare verpachting van het jachtrecht.  

Feitelijke 
aanleiding 

In het Vlaams Gewest wordt de jacht geregeld door het jachtdecreet van 24 juli 1991. Artikel 7 
van het jachtdecreet beschouwt het jachtrecht als een bijkomend recht aan het eigendomsrecht. 
De eigenaar van de grond is dus eigenaar van het jachtrecht. Het jachtrecht omvat de 
bevoegdheid om het wild te bemachtigen en te beschermen en om zijn recht te laten naleven.  
 
De grondeigenaar kan :  
- zelf jagen, 
- of aan derden de toelating geven om op zijn grond te jagen en zelf het jachtrecht behouden, 
- of via een overeenkomst het jachtrecht verhuren aan derden. 
 
De pachter van landbouwgrond is geen huurder van het jachtrecht tenzij dit uitdrukkelijk in de 
overeenkomst werd bepaald. In de pachtovereenkomsten afgesloten door het OCMW Kortrijk 
wordt bepaald dat het jachtrecht geen deel uit maakt van de pacht.  
 
Artikel 11 van het jachtdecreet bepaalt dat het jagen op domeinen van de staat, het gewest, de 
provincies, de gemeente, de OCMW’s en de kerkfabrieken alleen geoorloofd is na een openbare 
aanbesteding. 
 
Volgens het OCMW-decreet van 19 december 2008 is de raad bevoegd om te beslissen over het 
principe van de verpachting van het jachtrecht, alsook de voorwaarden ervan vast te stellen, de 
duur en de minimumprijs waartegen het recht verhuurd zal worden 

Beoordeling Op 21 juni 2013 werd het jachtrecht op de goederen van het OCMW opnieuw voor vijf jaar 
verpacht. Deze termijn verstrijkt op 30 september 2018 en er moet dus een nieuwe aanbesteding 
uitgeschreven.  
 
Goedkeuring lastenboek. 
 
Het gaat in het totaal om 594 ha 80 a 27 ca verdeeld in 39 loten, die mogelijks in aanmerking 
komen om te bejagen, uiteraard op voorwaarde dat ze behoren tot een groter jachtareaal. Op dit 
ogenblik zijn daarvan 36 loten verpacht, wat jaarlijks ongeveer € 6.625 opbrengt. 
 
Aanpassen van het jachtplan op grondgebied Kortrijk.  
 
Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartenbank 
http://www.geopunt.be. Hieruit is gebleken dat verschillende (recente) ruimtelijke ontwikkelingen 
in Kortrijk zoals begraafplaatsen, woonwijken, groenpolen,… opgenomen zijn in de jachtplannen. 
 
Het gaat om percelen van de stad en om percelen van het OCMW waarvoor geen aanbesteding 
van het jachtrecht is gebeurd en die toch zijn ingekleurd als jachtgebied.  
 
Aansluitend op het antwoord van schepen Bert Herrewyn op de interpellatie van gemeenteraadslid 
Mattias Vandemaele over de jachtgebieden in Kortrijk op 16/11/2017 hebben de stad en het 
OCMW een inventaris gemaakt van de eigendommen van stad en OCMW die in jachtgebied liggen. 
Hieruit is gebleken dat o.m. het Tinekesbos in Heule, stadsgroen Ghellinck in Bissegem, 
stadsgroen Marionetten en verschillende begraafplaatsen zijn ingekleurd als jachtgebied. 
 
Samen met de stad wordt voorgesteld om de percelen op Kortrijkse grondgebied die niet in de 
aanbesteding van het jachtrecht zitten, te schrappen uit het register. In de stad wordt dit dossier 
voorgelegd aan het college op 15 mei 2018.  
 
Bij de betrokken Wildbeheereenheden is er begrip voor het initiatief van de stad en het OCMW om 
het jachtplan in die zin te laten aanpassen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing. 



Wetten en 
reglementen 

� jachtdecreet van 24 juli 1991 
� OCMW-decreet van 19 december 2008 

Eerdere 
beslissingen 

� raadsbeslissing van 18 april 2013 i.v.m. de verpachting van het jachtrecht. 

Bijlage � ontwerp lastenboek openbare verpachting 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist om aan aanvraag in te dienen tot aanpassing van het jachtplan bij de 
arrondissementscommissaris en dit voor de percelen van het OCMW op Kortrijks grondgebied die 
niet zijn opgenomen in de aanbesteding van het jachtrecht.  
 
De raad keurt het lastenboek voor de openbare verpachting van het jachtrecht goed.  
 
De raad stelt notaris Ann Daels uit Bellegem aan op de openbare verpachting van het jachtrecht 
te organiseren en de akte te verlijden.  
 
De raad stelt de voorzitter en de algemeen directeur aan om haar te vertegenwoordigen in de 
akte.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 
 


