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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; 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

16 april 2018 19:11 - De voorzitter opent de openbare zitting

16 april 2018 19:13 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Werftransport Rollegem - overleg 
Moeskroen

IR 2 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Beperkte Interpellatie: behandeling bezwaarschriften 
inzake belasting op het parkeren

IR 3 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: Vlastreffen aan de Verlaagde 
Leieboorden?



5/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Het wegwerken van een 
drempel in de vakantieketen

IR 5 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Beperkte Interpellatie: vraag omtrent de musea

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte Interpellatie: Sint-Vincentius.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
17/4 vanaf 19 uur: opening Hangar K

18/4 vanaf 13 uur: buitenspeeldag (oa az groeninge, kinderland, warande, …) 

19/4 vanaf 20 uur: openluchtcinema Kulak, Groene Mote

19-28/4: festival van Kortrijk

21/4 vanaf 20 uur: Night Air in De Kreun 

21/4 – hele dag: Heulse buitenspeeldag in Tinekesbos

22/4 – hele dag: Rommelmarkt Sint-Jan + Textival 

23/4 vanaf 15.30 uur: Startersevent ‘onderneem in Kortrijk’ in Hangar K

5/5 vanaf : opening Heuleplaats 

6/5 – hele dag: tuinmarkt Marke

-Mededelingen
Vanaf de gemeenteraad mei zal er een nieuw stem- en geluidsregistratiesysteem gebruikt worden. 
(Het betreft een mobiel systeem met meerdere stemmogelijkheden.)

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° Groene Sporen. Het groen-blauwe netwerk als basis voor gebiedsontwikkeling
° Uitnodiging jaarlijkse Kortrijkse Revue.

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 12 maart 2018. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 12 maart 2018 zijn derhalve goedgekeurd.

Naar aanleiding hiervan merkt raadslid Hannelore Vanhoenacker op dat haar fractie de vorige 
gemeenteraadszitting een draak van een gemeenteraad vond. Ze verwijst in dit verband ook naar het 
artikel van schepen Arne Vandendriessche, dat hij ten persoonlijke titel heeft geschreven. De fractie 
wenst tot een herwaardering van de gemeenteraad te komen en hoopt dat de laatste maanden voor 
het einde van de legislatuur op een constructieve manier kunnen verlopen.

Raadslid Steve Vanneste merkt op dat hij vanuit de Stad geen antwoord krijgt op zijn vragen i.v.m. 
het OCMW en dat zijn partij niet vertegenwoordigd is in het OCMW. De voorzitter vraagt hem zijn 
vragen op te lijsten en aan hem te bezorgen.
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-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): 5, 10, 11, 12, 13, 18, 
21, 22, 23 en 24.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19 en  20.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2018_GR_00087 - Decreet Lokaal Bestuur - Van rechtswege aanstelling algemeen directeur en financieel directeur - Aktename

1 2018_GR_00087 Decreet Lokaal Bestuur - Van rechtswege 
aanstelling algemeen directeur en financieel 
directeur - Aktename
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 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; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten
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 2018_GR_00069 - Decreet Lokaal Bestuur - Algemeen directeur en financieel directeur

Aanleiding en context
Voor punt 1 vervangt Steve Vanneste als jongste raadslid de algemeen directeur.

Het decreet Lokaal Bestuur voorziet dat er in elke stad één algemeen directeur en één financieel 
directeur is die ten dienste staat van zowel de Stad als het OCMW. In dit verband besliste de 
gemeenteraad in zitting van 12 maart 2018 om de stadssecretaris en de secretaris van het OCMW op 
te roepen om zich binnen de 30 dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur, 
alsook om de financieel beheerder van het OCMW op te roepen om zich binnen de 30 dagen 
kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. De oproep is gebeurd met aangetekend 
schrijven, d.d. 13 maart 2018.
De gemeenteraad keurde in dezelfde zitting de afsprakennota tussen de heer Geert Hillaert en de 
Stad goed. In deze afsprakennota is opgenomen dat de heer Geert Hillaert bij de eerste 
vacantverklaring/oproep na de publicatie van het decreet Lokaal Bestuur niet zal meedingen naar de 
functie van algemeen directeur.

Argumentatie
Conform artikel 583 §1 en §2 van het decreet Lokaal Bestuur stelt het college van burgemeester en 
schepenen na het verstrijken van de termijn van 30 dagen vast wie zich tijdig en ontvankelijk 
kandidaat heeft gesteld. Deze vaststelling zal gebeuren in de collegezitting van 16 april 2018.
Dit artikel bepaalt verder dat als maar één persoon zich tijdig kandidaat heeft gesteld, die persoon bij 
het verstrijken van de termijn van rechtswege aangesteld wordt als algemeen directeur, 
respectievelijk financieel directeur.
Op 26 maart 2018 ontving het college van burgemeester en schepenen de kandidaatstelling 
van mevrouw Nathalie Desmet voor het ambt van algemeen directeur door middel van een brief 
tegen ontvangstbewijs.
Op 27 maart 2018 ontving het college van burgemeester en schepenen de kandidaatstelling van de 
heer Johan Dejonckheere voor het ambt van financieel directeur door middel van een brief tegen 
ontvangstbewijs.

Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van de 
algemeen directeur en de financieel directeur.

Juridische grond

Artikels 581 t.e.m. 589 decreet Lokaal Bestuur

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikels 583 en 589 decreet Lokaal Bestuur

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1

Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van mevrouw Nathalie Desmet als algemeen 
directeur met ingang van 16 april 2018.
De salarisschaal van algemeen directeur gelijk te stellen aan de salarisschaal van stadssecretaris 
verhoogd met 30%.

Punt 2

Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van de heer Johan Dejonckheere als financieel 
directeur met ingang van 16 april 2018.
De salarisschaal van de financieel directeur gelijk te stellen aan de salarisschaal van de financieel 
beheerder verhoogd met 30%.

Bijlagen

 oproep kandidaatstelling financieel directeur J. Dejonckheere.pdf
 oproep kandidaatstelling algemeen directeur N. Desmet.pdf
 oproep kandidaatstelling algemeen directeur G. Hillaert.pdf
 kandidaatstelling financieel directeur, dd. 27.03.2018.pdf
 CV bij kandidaatstelling financieel directeur, dd. 27.03.2018.pdf
 Bevestiging geen kandidaat voor algemeen directeur nav eerste oproep, d.d. 09.04.2018.pdf
 kandidaatstelling algemeen directeur, dd. 26.03.2018.pdf
 CV bij kandidaatstelling algemeen directeur, dd. 26.03.2018.pdf

2 - 2018_GR_00085 - Bestuurszaken - waarnemend algemeen directeur en waarnemend financieel directeur - delegatie

2 2018_GR_00085 Bestuurszaken - waarnemend algemeen directeur 
en waarnemend financieel directeur - delegatie
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 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; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur
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Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00337 - Bestuurszaken - waarnemend financieel beheerder - delegatie

Aanleiding en context
Conform artikel 81 van het gemeentedecreet regelt de gemeenteraad de vervanging van 
de stadssecretaris en de financieel beheerder - vanaf de toepassing van de overgangsregeling 
decreet lokaal bestuur: algemeen directeur en financieel directeur - ingeval van afwezigheid of 
verhindering. Er wordt in ieder geval voorzien in een waarnemend algemeen directeur, 
respectievelijk financieel directeur als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of 
bij vacature van het ambt. Deze regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is delegeerbaar aan het 
college van burgemeester en schepenen. Daarnaast bepaalt artikel 81 van het gemeentedecreet 
uitdrukkelijk dat de gemeenteraad de effectieve aanstelling van een waarnemer kan toevertrouwen 
aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Argumentatie
Artikel 81 van het gemeentedecreet laat dus een zeer ruime lokale autonomie toe. Het is de 
bedoeling dat op maat van de eigen organisatie een regeling wordt uitgewerkt.

Het is belangrijk dat, in voorkomend geval, op een vlotte en snelle manier kan overgegaan worden 
tot de aanstelling van een waarnemer.

De gemeenteraad delegeerde reeds in zitting van 4 december 2017 de regelingsbevoegdheid voor de 
vervanging van de financieel beheerder, alsook de aanstelling van een waarnemend financieel 
beheerder in geval van afwezigheid, verhindering of vacature aan het college van burgemeester en 
schepenen.

Hierbij wordt voorgesteld, naar analogie met de financieel beheerder, de regelingsbevoegdheid 
voor de vervanging van de algemeen directeur en de aanstelling van een waarnemer te delegeren 
aan het college van burgemeester en schepenen. Tevens wordt voorgesteld om de beslissing van 4 
december 2017 betreffende de financieel beheerder te hernemen, vermits de functie van financieel 
beheerder vervangen wordt door financieel directeur.

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

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

De regelingsbevoegdheid voor de vervanging van de algemeen directeur, alsook de aanstelling van 
een waarnemend algemeen directeur in geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen 
directeur of vacature van het ambt te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Punt 2

De regelingsbevoegdheid voor de vervanging van de financieel directeur, alsook de aanstelling van 
een waarnemend financieel directeur in geval van afwezigheid of verhindering van de financieel 
directeur of vacature van het ambt te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

3 - 2018_GR_00088 - Juridische zaken. - Plaatsen van een zend- en ontvangststation voor telecommunicatie op de terreinen aan de Minister De Taeyelaan te KORTRIJK. - Principiële goedkeuring

3 2018_GR_00088 Juridische zaken. - Plaatsen van een zend- en 
ontvangststation voor telecommunicatie op de 
terreinen aan de Minister De Taeyelaan te 
KORTRIJK. - 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 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 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; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid
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Verontschuldigd:

de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
De BVBA TELENET GROUP wenst haar gelijknamige radionetwerk voor mobiele telecommunicatie 
verder uit te bouwen. Hiervoor zijn zij op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor de inplanting 
van een zend- en ontvangststation (hierna: basisstation).

Dit basisstation bestaat uit:

 een geheel van antennes in paneelvorm en straalverbindingsantennes,

 een of meerder technische kasten, al dan niet onderling verbonden met kabels en 
ondersteuningsstructuren, ofwel een lokaal van ongeveer 15m² voor de elektronische 
apparatuur,

 een geheel van optische en elektrische transmissielijnen,

 het geheel van nutsvoorzieningen nodig voor de goede werking van het basisstation,

 elk type antennedrager dat nodig is voor de goede werking van het basisstation.

De BVBA TELENET GROUP merkte de stadsgronden aan de Minister De Taeyelaan te Kortrijk aan als 
potentiële locatie. Meer bepaald zou het basisstation ter hoogte van de voetbalterreinen (die 
gebruikt worden door KSV KORTRIJK) komen.

Vanuit de stad werd nagevraagd of de appartementsgebouwen aan de Volksvertegenwoordiger De 
Jaegerelaan of de nabijgelegen transformatorsite overwogen werden. Echter komen deze twee 
locaties niet in aanmerking: de appartementsgebouwen zitten momenteel in een renovatieproject 
waardoor het plaatsen van een basisstation niet mogelijk is en de transformatorsite ligt te ver.

De directie MENS, bedrijfsvoering en RES hebben geen bezwaar tegen de voorgestelde locatie. Ook 
de voetbalclub KSV KORTRIJK kan akkoord gaan met de voorgestelde locatie.

Argumentatie
Om een vergunningsaanvraag te kunnen indienen dient de BVBA TELENET GROUP te beschikken over 
een overeenkomst met de stad, als grondeigenaar.

Het behandelen van de vergunningsaanvraag behoort tot de bevoegdheid van de gewestelijk 
stedenbouwkundige ambtenaar. De stad zal wel nog om formeel advies gevraagd worden binnen de 
vergunningsprocedure. Er zal ook, gezien de hoogte van het basisstation, een openbaar onderzoek 
binnen de vergunningsprocedure gevoerd worden.

Er wordt voorgesteld om te werken met een optie- en huurovereenkomst. In eerste instantie 
wordt een optie verleend aan de BVBA TELENET GROUP voor het plaatsen van het basisstation op de 
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gronden. BVBA TELENET GROUP kan gedurende een periode van drie jaar, behoudens opzeg van het 
optierecht door henzelf, ten allen tijde de optie lichten. Indien tijdens deze periode van drie jaar de 
optie niet gelicht wordt dient de stad haar uitdrukkelijke toestemming te verlenen omtrent een 
eventuele verlenging van het optierecht. Voor het optierecht is een jaarlijkse vergoeding van 350,00 
euro verschuldigd door de BVBA TELENET GROUP. Bij het lichten van de optie wordt de 
overeenkomst een huurovereenkomst. De jaarlijkse huurprijs zal 3.400,00 euro bedragen.

De belangrijkste bepalingen omtrent de optie zijn de volgende:

 de optieprijs bedraagt 350,00 euro per jaar;

 de optie wordt verleend voor een initiële periode van twaalf maanden, ingaand op de dag 
van de ondertekening van de overeenkomst;

 de optie wordt maximaal 2 maal stilzwijgend verlengd met telkens een jaar;

 na het verstrijken van de periode van 3 jaar (1 jaar + 2 jaar stilzwijgende verlenging) dient de 
BVBA TELENET GROUP de toestemming te vragen aan de stad voor een eventuele verlenging;

 de BVBA TELENET GROUP kan de optie ten allen tijde opzeggen mits een opzegtermijn van 1 
maand;

 BVBA TELENET GROUP kan ten allen tijde de optie lichten mits aangetekend schrijven;

 er dient minstens 1 maand te zitten tussen het lichten van de optie en de aanvang van de 
werken in kader van het oprichten van het basisstation;

 BVBA TELENET GROUP verkrijgt de toestemming om tijdens de duur van de optie alle 
vereiste vergunningen, goedkeuringen en andere toelatingen in eigen naam of in naam van 
de stad aan te vragen en te bekomen;

 BVBA TELENET GROUP krijgt de toelating om tijdens de duur van de optie alle 
voorbereidende tests, inspecties en studies op de gronden uit te voeren.

De belangrijkste bepalingen omtrent de huur, na het lichten van de optie door BVBA TELENET 
GROUP, zijn de volgende:

 de huurpijs bedraagt 3.400,00 euro per jaar en zal driemaandelijks (850,00 euro)  betaald 
worden;

 de huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd;

 de huurperiode bedraagt 9 jaar en kan daarna mits uitdrukkelijke toestemming van de stad 
verlengd worden met twee bijkomende periodes van elk 6 jaar;

 BVBA TELENET GROUP kan ten allen tijde de huurovereenkomst beëindigen mits een 
vooropzeg van 6 maanden, de vooropzeg bedraagt 3 maanden indien opgezegd wordt 
omwille van imperatieve, technische redenen of indien een bepaalde vergunning ingetrokken 
of herroepen wordt;

 het recht wordt verleend om het basisstation te installeren, onderhouden en exploiteren;
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 BVBA TELENET GROUP mag ten allen tijde, mits het in kennis stellen van de stad via 
aangetekend schrijven, het basisstation verbeteren en aanpassen rekening houdend met de 
wetenschappelijke, technische en technologische vooruitgang;

 voor het uitbreiden van de gehuurde oppervlakte dient de schriftelijke toestemming 
vanwege de stad bekomen te worden;

 er wordt toestemming verleend aan BVBA TELENET GROUP om op eigen kosten een aparte 
elektriciteitstoevoer ten behoeve van het basisstation te installeren en te gebruiken met 
hierin inbegrepen de aparte leidingen, kabels en tellers;

 BVBA TELENET GROUP verkrijgt de toestemming op eigen kosten een aardingsinstallatie en 
een beveiligingssysteem tegen blikseminslag te installeren;

 BVBA TELENET GROUP verkrijgt de toestemming om een sleutelkluis te installeren;

 BVBA TELENET GROUP krijgt de volledige, onbeperkte en permanente toegang tot de 
gehuurde gronden;

 BVBA TELENET GROUP blijft eigenaar van alle aangebrachte structuren;

 bij beëindiging van de overeenkomst staat BVBA TELENET GROUP in voor het verwijderen 
van alle aangebrachte infrastructuren (op uitdrukkelijke vraag hiertoe van de stad worden 
ook de ondergrondse structuren verwijderd);

 de BVBA TELENET GROUP verkrijgt de toelating om alle vergunningen, licenties en 
toelatingen aan te vragen die nodig zouden zijn voor de installatie, het gebruik, het 
onderhoud, de instandhouding, herstelling en aanpassing van het basisstation, inclusief 
telefoon- en elektriciteitsaansluitingen;

 de stad zal zijn medewerking verlenen indien dit vereist is voor het indienen en opvolgen van 
de aanvragen en het bekomen van de verguningen, licenties en toelatingen die hierboven 
vermeld zijn;

 bij verkoop van de gronden door de stad zal de stad de koper informeren over de 
overeenkomst en modaliteiten van de overeenkomst, de koper dient deze overeenkomst te 
respecteren, de stad zal uiteraard ook BVBA TELENET GROUP informeren over de verkoop 
van de gronden;

 er dient rekening gehouden te worden met het basisstation bij onderhoud van de gronden 
en er kunnen aldus geen werken uitgevoerd worden die het goed functioneren van het 
basisstation in het gedrang brengen, mochten er toch dergelijke werken moeten uitgevoerd 
worden dient de BVBA TELENET GROUP hier ten minste 3 maanden op voorhand van op de 
hoogte gebracht worden, indien het noodzakelijke werken of overmacht betreft mogen 
uiteraard onmiddellijk de nodige werken uitgevoerd worden;

 de BVBA TELENET GROUP kan de overeenkomst slechts aan een derde overdragen indien de 
stad per aangetekend schrijven hiermede haar akkoord geeft;

 de stad zal elke handeling of gebruik van de gronden door derden vermijden die op één of 
andere manier het goed functioneren van het basisstation in stand te houden en te 
respecteren, de BVBA TELENET GROUP van haar kant zal geen handeling stellen die het 
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gebruik van de gronden of de reeds bestaande installaties op deze gronden in het gedrang 
kan brengen;

 in geval van storingen of interferenties veroorzaakt door één der partijen zal de partij die de 
oorzaak hiervan is al het nodige doen of de nodige aanpassingen doorvoeren teneinde 
hieraan een einde te stellen;

 BVBA TELENET GROUP zal de Belgische- en Europese normen met betrekking tot 
elektromagnetische golven respecteren;

 de BVBA TELENET GROUP is aansprakelijk zowel tegenover derden als tegenover de eigenaar 
voor schade die het gevolg zou zijn van de aanwezigheid of van de werken van zijn 
basisstation en onderschrijft hiertoe ook een bijzondere verzekeringspolis toe.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de optie-en huurovereenkomst inzake 
het oprichten van een basisstation op de gronden aan de Minister De Taeyelaan met de BVBA 
TELENET GROUP.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

In eerste instantie is een optieprijs van 350,00 euro per jaar verschuldigd door de BVBA TELENET 
GROUP.

Bij het lichten van de optie dient een huurprijs van 3.400,00 euro door de BVBA TELENET GROUP 
betaald te worden.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

in te stemmen met de optie-en huurovereenkomst, zoals hierna, inzake het plaatsen van een 
basisstation (zendmast) op de gronden aan de Minister De Taeyelaan te 8500 KORTRIJK met de BVBA 
TELENET GROUP.

Bijlagen

 kadaster.pdf
 technische informatie.pdf
 fotosimulatie.pdf
 ontwerptekst.pdf
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4 - 2018_GR_00074 - Juridische Zaken (D.967) - Verlengen overeenkomst telecommunicatiestation op dak brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg 214/A te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

4 2018_GR_00074 Juridische Zaken (D.967) - Verlengen 
overeenkomst telecommunicatiestation op 
dak brandweerkazerne gelegen 
Doorniksesteenweg 214/A te 8500 
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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00438 - Juridische Zaken (D.967) - Vraag naar verlenging overeenkomst 
telecommunicatiestation op dak brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg 214/A te 8500 
Kortrijk. - Principiële goedkeuring

 2016_GR_00205 - Brandweerkazerne Kortrijk - Technische installaties op het dak van de kazerne. 
Huurovereenkomst. Verlenging - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 11 februari 2000, punt 4.5., ingestemd met de ingebruikgeving, 
aan de NV Mobistar, van de brandweerkazerne te Kortrijk, met het oog op het aanbrengen erop van 
GSM-antennes (en zenderkasten). De huurovereenkomst tussen de stad en de NV Mobistar werd 
ondertekend op 09 februari 2000.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 11 februari 2008, punt 8, werd er ingestemd met een nieuwe 
overeenkomst houdende het in huur geven van delen (22m² op het dak en 6m² geveloppervlakte met 
accessoire rechten) van het brandweergebouw, Doorniksesteenweg 214a te Kortrijk. Deze 
overeenkomst werd ondertekend op 29 juni 2008.
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De eerste verlenging van deze overeenkomst werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 
04 juli 2016. Het bijvoegsel aan de huurovereenkomst d.d. 29 juni 2008 werd ondertekend op 01 en 
29 september 2016. Deze verlenging van de overeenkomst loopt af op 13 november 2019.

De brandweerkazerne werd inmiddels om niet in gebruik gegeven aan de Hulpverleningszone Fluvia 
en dit tot 31 december 2019. In deze door de gemeenteraad in zitting van 15 februari 2016, punt 5, 
goedgekeurde overeenkomst werd in artikel 13 voorzien dat de afspraken tussen de stad en de NV 
Mobistar zullen gerespecteerd worden door de gebruiker van de brandweerkazerne.

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12 februari 2018, punt 9, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met een tweede verlenging van de 
huurovereenkomst d.d. 29 juni 2008 en dit tot en met 13 november 2022.

Argumentatie
De lopende huurovereenkomst verstrijkt pas op 13 november 2019, maar de N.V. Mobistar wenst 
tijdig te vernemen of dat verlenging ervan mogelijk is teneinde zo nodig tijdig op zoek te kunnen gaan 
naar een andere gepaste hoogbouw. Dit blijkt niet altijd evident te zijn en daarenboven moeten dan 
ook nog de nodige vergunningen bekomen worden. Het Team Gebouwen liet weten dat het op heden 
nog steeds onduidelijk blijft welke bestemming het gebouw zal krijgen, maar dat de huidige situatie 
vermoedeijk nog een 5tal jaren zal blijven bestaan. Er wordt dan ook voorgesteld om de eerste 
verlenging opnieuw te verlengen met drie jaar en dit tot en met 13 november 2022.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om deze tweede verlenging goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: geindexeerd initieel bedrag €8.447,15 per jaar (factuur d.d. 14/11/2017 
bedroeg €9.701,55) op budgetsleutel GBB-CBS 0410-00/7050999.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met een tweede verlenging van de huurovereenkomst om op het dak van de 
brandweerkazerne, een verbindingsstation voor radiocommunicatie met mobiele posten te installeren, 
in gebruik te nemen en te onderhouden d.d. 29 juni 2008 en dit tot en met 13 november 2022 en dit 
conform de bepalingen opgenomen in het ontwerp van bijvoegsel, waarvan de integerale tekst als 
bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 11feb2000.pdf
 Huurovereenkomst 09feb2000.pdf
 Beslissing gemeenteraad 11feb2008.pdf
 Huurovereenkomst 29juni2008.pdf
 Beslissing gemeenteraad 04juli2016.pdf
 Bijvoegsel huurovereenkomst 01en29sept2016.pdf
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 Beslissing gemeenteraad 15feb2016.pdf
 Gebruiksovereenkomst 18april2016.pdf
 Beslissing CBS 12feb2018.pdf
 ontwerp van bijvoegsel 2.pdf
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5 - 2018_GR_00075 - Juridische zaken. - Overeenkomst met VZW APACHE PRODUCTIONS inzake festival ALCATRAZ.  - Goedkeuren

5 2018_GR_00075 Juridische zaken. - Overeenkomst met 
VZW APACHE PRODUCTIONS inzake 
festival ALCATRAZ.  - 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_00363 - Alcatraz - Toestemming tot uitvoeren van nivelleringswerken op gronden naast 
SC Lange Munte - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het hard rock & metalfestival ALCATRAZ vindt sinds 2013 plaats in Kortrijk. Sedert 2015 vindt het 
festival plaats op de stadsgronden grenzend aan het sportcentrum Lange Munte. Het betreft de 
gronden kadastraal gekend 4e afdeling sectie C nummers 601 A en 602 A.

Voor het gebruik van de gronden werd een overeenkomst tussen de VZW ALCATRAZ CONCERTS en 
de stad gesloten. De essentie van deze overeenkomst was dat de VZW ALCATAZ CONCERTS op de 
gronden een omnisportveld zou aanleggen en in ruil voor deze aanleg een kosteloos gebruiksrecht 
gedurende 5 jaar (namelijk 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) verkreeg.

Argumentatie
Op heden is de VZW ALCATRAZ CONCERTS ontbonden. Doch er werd een nieuwe VZW opgericht die 
de organisatie van het festival ALCATRAZ overneemt, namelijk de VZW APACHE PRODUCTIONS. 
Gezien de overeenkomst met VZW ALCATRAZ CONCERTS echter voorziet in een beëindiging van 
rechtswege indien het festival niet meer door VZW ALCATRAZ CONCERTS georganiseerd wordt dringt 
zich een overeenkomst met de nieuwe organisator op.



33/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Gezien de VZW APACHE PRODUCTIONS de organisatie van het festival volledig overneemt en ook 
grotendeels uit dezelfde leden bestaat wordt ervoor gekozen om een nieuwe overeenkomst met de 
VZW APACHE PRODUCTIONS af te sluiten. Het was immers ook de geest van de initiële overeenkomst 
om een garantie te bieden dat het festival gedurende 5 jaar op de stadsgronden georganiseerd zou 
mogen worden. Deze nieuwe overeenkomst wordt dan ook afgesloten voor de resterende duur van de 
initiële overeenkomst met de VZW ALCATRAZ CONCERTS namelijk voor de jaren 2018 en 2019. Voor 
het overige worden de modaliteiten van de initiële overeenkomst overgenomen.

De belangrijkste bepalingen van de overeenkomsten zijn als volgt:

 het resterend gebruiksrecht, namelijk voor de jaren 2018 en 2019, wordt van de VZW 
ALCATRAZ CONCERTS overgedragen naar de VZW APACHE PRODUCTIONS;

 het betreft het kosteloos gebruik van de omnisportvelden kadastraal gekend 4e afdeling sectie 
C nummers 601 A en 602 A;

 VZW APACHE PRODUCTIONS krijgt de gronden in gebruik met als exclusief doel het 
organiseren van het jaarlijks festival ALCATRAZ en de inrichting van bijhorende camping;

 er kan gebruik gemaakt worden van de gronden telkens vanaf de derde week van juli tot en 
met de derde week van augustus, de gronden dienen gedurende deze periode vrij van enig 
ander gebruik te zijn;

 VZW APACHE PRODUCTIONS kan indien gewenst en op hun eigen vraag daartoe 
toestemming verkrijgen tot het zelf uitvoeren van twee maaibeurten op de betreffende 
gronden de week voorafgaand de ingebruikgeving;

 de overeenkomst neemt een einde van rechtswege indien het festival niet meer 
georganiseerd wordt door VZW APACHE PRODUCTIONS;

 VZW APACHE PRODUCTIONS verbindt zich ertoe om de nodige vergunningen aan te vragen in 
het kader van de organisatie van het festival en inrichting van de bijhorende camping en deze 
vergunningen na te leven, de overeenkomst stelt VZW APACHE PRODUCTIONS geenszins vrij 
van het aanvragen van de nodige vergunningen;

 tijdens de gebruiksperiode dienen de gronden onderhouden te worden als een goed huisvader 
door de VZW APACHE PRODUCTIONS, bij de ontruiming dienen de gronden volledig opgekuist 
te worden en in hun oorspronkelijke staat teruggebracht te worden door VZW APACHE 
PRODUCTIONS;

 alle eventuele beschadigingen aan de gronden zullen onmiddellijk aangerekend worden aan 
VZW APACHE PRODUCTIONS, zij zullen alle nodige voorzorgen nemen om elke mogelijke 
schade aan de gronden te voorkomen;

 gedurende de gebruiksperiode vallen alle schadegevallen, welke hun oorzaak vinden in de 
gebruikte gronden of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, exclusief ten last van VZW 
APACHE PRODUCTIONS, de stad wordt ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-
aansprakelijkheid gedurende de gebruiksperiode;

 VZW APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich toe om alle nodige verzekeringscontracten 
waaronder een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten en hiervan afschrift voor te 
leggen aan de stad voor de effectieve ingebruikname;

 VZW APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige 
voorzorgen te nemen zodat het gebruik van de gronden zo weinig mogelijk 
overlast/burenhinder met zich medebrengt;

 de stad of haar aangestelden hebben gedurende de gebruiksperiode steeds toegang tot de in 
gebruik gegeven gronden om deze te bezichtigen;

 VZW APACHE PRODUCTIONS kan geen van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst 
overdragen aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de stad.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst met de VZW APACHE 
PRODUCTIONS inzake het gebruik van de gronden kadastraal gekend 4e afdeling sectie C nummers 
601 A en 602 A, voor het organiseren van het festival ALCATRAZ in de jaren 2018 en 2019.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het gebruik wordt kosteloos toegestaan. Door de VZW ALCATRAZ CONCERTS werd het omnisportveld 
aangelegd in ruil voor een kosteloos gebruik gedurende vijf jaar namelijk 2015, 2016, 2017, 2018 en 
2019.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 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, S. Vanneste, C. Waelkens.

13 onthoudingen : L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de overeenkomst met de VZW APACHE PRODUCTIONS inzake het gebruiksrecht 
op de gronden kadastraal gekend 4e afdeling sectie C nummers 601 A en 602 A voor de organisatie 
van het festival ALCATRAZ in 2018 en 2019, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 getekende overeenkomst met VZW ALCATRAZ CONCERTS.pdf
 Gebruiksovereenkomst VZW APACHE PRODUCTIONS ed.pdf
 bijlage kadasterplan.pdf



 

 

OVEREENKOMST 
 

Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds VZW APACHE PRODUCTIONS 
 
[VERTEGENWOORDIGING] 
 
 
AANGEZIEN: 
 
Het hard rock & metalfestival ‘ALCATRAZ’ vindt sedert 2013 plaats in Kortrijk. Dit vanaf 2015 op de 
gronden van de stad Kortrijk grenzend aan het sportcentrum Lange Munte. Er werd hiertoe een 
overeenkomst tussen de VZW ALCATRAZ CONCERTS en de stad Kortrijk gesloten. In ruil voor de 
aanleg van een omnisportveld op de gronden kadastraal gekend 4e afdeling sectie C nummers 601 A 
en 602 A verkreeg de VZW ALCATRAZ CONCERTS het recht om gratis gebruik te maken van de 
gronden en dit gedurende 5 jaar (namelijk in de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019). 
 
Op heden is de VZW ALCATRAZ CONCERTS ontbonden, doch de organisatie van het festival 
ALCATRAZ is overgenomen door de VZW APACHE PRODUCTIONS. Er wordt overeengekomen om 
in navolging van de overeenkomst afgesloten met de VZW ALCATRAZ CONCERTS een kosteloos 
gebruiksrecht aan de VZW APACHE PRODUCTIONS te verlenen voor de resterende periode (jaren 
2018 en 2019) en dit conform de navolgende voorwaarden. 
 
 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 – In ruil voor de aanleg van een omnisportveld op gronden van de stad, kadastraal gekend 
4e afdeling sectie C nummers 601 A en 602 A, zoals aangeduid in bijlage, verkreeg de VZW 
ALCATRAZ CONCERTS het kosteloos gebruiksrecht op deze gronden voor de organisatie van het 
festival ALCATRAZ. Daar APACHE PRODUCTIONS op heden instaat voor de organisatie van het 
festival ALCATRAZ dient het gebruiksrecht naar hen overgedragen te worden. 
 
Artikel 2 – APACHE PRODUCTIONS zal voor de organisatie van de komende twee edities van het 
festival ALCATRAZ , namelijk in de jaren 2018 en 2019, kosteloos gebruik kunnen maken van het 
omnisportveld op de gronden kadastraal gekend 4e afdeling sectie C nummers 601A en 602A vanaf 
de derde week van juli tot en met de derde week van augustus (hierna: de gebruiksperiode), dit per 
loutere gedoogzaamheid, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of 
verhuring. De stad verbindt er zich toe dat gedurende deze gebruiksperiode de gronden vrij van enig 
ander gebruik zullen zijn. 
 
APACHE PRODUCTIONS kan indien gewenst en op hun eigen vraag daartoe toestemming verkrijgen 
tot het zelf uitvoeren van twee maaibeurten op de ingebruikgegeven gronden de week voorafgaand de 
ingebruikgeving. 
 
Deze overeenkomst zal van rechtswege een einde nemen indien het festival niet meer georganiseerd 
wordt door APACHE PRODUCTIONS. 
 
Artikel 3 – APACHE PRODUCTIONS krijgt de gronden in gebruik met als exclusief doel het 
organiseren van het jaarlijks festival ALCATRAZ en de inrichting van een bijhorende camping. 
 
Artikel 4 – APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich toe om de nodige vergunningen aan te vragen 
in het kader van de organisatie van het festival en inrichting van de bijhorende camping, en de 
voorwaarden daarin opgenomen na te leven. Deze overeenkomst stelt APACHE PRODUCTIONS 
geenszins vrij van het aanvragen van de nodige vergunningen. 
 
Artikel 5 – APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich toe om tijdens de gebruiksperiode de gronden 
te onderhouden als een goed huisvader. Bij de ontruiming dienen de gronden volledig opgekuist te 
worden en in hun oorspronkelijke staat teruggebracht worden. 
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Artikel 6 – APACHE PRODUCTIONS neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele 
beschadigingen aan de gebruikte gronden onmiddellijk aan haar (partij anderzijds) zullen 
aangerekend worden. 
APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om 
elke mogelijke schade aan gronden te voorkomen. 
 
Artikel 7 – APACHE PRODUCTIONS stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle 
schadegevallen, welke hun oorzaak vinden in de gebruikte gronden  of het gebruik dat ervan gemaakt 
wordt, exclusief ten hare (APACHE PRODUCTIONS) laste zijn; 
De stad wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende de 
gebruiksperiode. 
APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich in dit verband toe om alle nodige verzekeringscontracten 
waaronder een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten en hiervan afschrift voor te leggen 
aan de stad voor de effectieve ingebruikname. 
 
Artikel 8 – APACHE PRODUCTIONS verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige 
voorzorgen te nemen zodat het gebruik van de gronden zo weinig mogelijk overlast/burenhinder met 
zich medebrengt. 
 
Artikel 9 – De stad of haar aangestelden hebben gedurende de gebruiksperiode steeds toegang tot 
de in gebruik gegeven gronden om deze te bezichtigen. 

 
Artikel 10 – APACHE PRODUCTIONS neemt er akte van dat ze geen van de  rechten voortvloeiende 
uit onderhavige overeenkomst kan overdragen aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke 
toestemming vanwege partij enerzijds. 
 
 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op 
 
Partij anderzijds,   Partij enerzijds 
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6 - 2018_GR_00096 - Straatmeubilair - Overeenkomst betreffende het leveren, plaatsen en onderhouden van informatiedragers te Kortrijk - Goedkeuren

6 2018_GR_00096 Straatmeubilair - Overeenkomst 
betreffende het leveren, plaatsen en 
onderhouden van informatiedragers 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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 12-13 december 2005 besliste de gemeenteraad om de voorwaarden (bestek M.I.D. 
896) en de wijze van gunnen (algemene offerteaanvraag) vast te stellen voor het "leveren, plaatsen 
en onderhouden van informatiedragers te Kortrijk". In zitting van 11 april 2006 besliste het college 
van burgemeester en schepenen om deze opdracht te gunnen aan JCDecaux. De betekening van de 
opdracht gebeurde op 28 april 2006.

De opdracht die een looptijd heeft van 12 jaar, voorziet in de levering, plaatsing en onderhoud van 
volgende informatiedragers:
- 85 nieuwe stadsplanborden
- 10 informatieborden van 8 m²
- 23 borden in de ondergrondse parking Veemarkt
- 7 borden in de ondergrondse parking Schouwburg
- 1 ledwall.

Met uitzondering van de ledwall beschikt JCDecaux over publiciteitsrechten op bovenvermelde 
informatiedragers. In ruil daarvoor werden volgende compensaties voor de Stad voorzien:
- een jaarlijks te betalen vergoeding van 120.800 euro, jaarlijks te indexeren
- affichage voor de stad: 
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* op de stadsplanborden: aanmaak van een stadsplan (actualisatie om de 6 jaar) en, drukken en 
ophangen van 2m² thema-affiches 1x14 dagen per jaar op de publiciteitszijde
* op 8m²-borden: drukken 8m² affiches om de 14 dagen voor de roterende zijde en drukken 8m² 
affiches 1xper jaar voor de vaste zijde.

Ten gevolge van de niet-plaatsing of wegname van reeds geplaatste informatiedragers buiten de wil 
om van JCDecaux, kon en kan JCDecaux haar publiciteitsrechten niet op alle contractueel voorziene 
informatiedragers uitoefenen. JCDecaux heeft hierdoor heel wat inkomsten moeten derven en 
bijkomende kosten moeten dragen voor een totaal bedrag van 177.640,67 euro.
JCDecaux heeft wel steeds de jaarlijkse vergoeding volledig betaald.

Argumentatie
Met brief van 20 februari 2018 stelt JCDecaux dat het economisch evenwicht van het contract 
betreffende de informatiedragers reeds aanzienelijk verstoord werd ingevolge de eenzijdige 
wijzigingen door de Stad, m.n de niet-plaatsing of wegname van informatiedragers wat tot een 
aanzienlijk inkomstenverlies leidt.

Ter compensatie van het verstoorde contractuele evenwicht stelt JCDecaux het volgende voor aan de 
Stad:

1. Een reductie van de bestaande 2m² borden naar 45 stuks. De borden zijn voorzien van een vaste 
publicitaire zijde (zonder rotatie) en een zijde voor de communicatie van de Stad. De 4 bestaande 
8m² borden blijven onveranderd. (In het bestek waren er initieel 10 voorzien, maar ze nooit allemaal 
geplaatst kunnen worden.)
en
2. Een verlenging van de overeenkomst met 2 jaar, rekening houdend met de reeds bestaande 
winstderving en de drastische reductie van de affichageborden.

Dit als compensatie van de inkomsten die JCDecaux heeft moeten derven voor een totaal bedrag van 
177.640,67 euro.

JCDecaux wijst er ook op dat het college van burgemeester en schepenen een gelijkaardige 
redenering heeft toegepast bij haar beslissing van 29 mei 2017 m.b.t. de schuilhuisjes, in het 
bijzonder de wijziging van de compensatie en, de levering en plaatsing van bushokjes in de 
stationsomgeving.

Het is inderdaad zo dat conform artikel 7 van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
van toepassing op huidige opdracht betreffende informatiedragers, de aanbestedende overheid, in 
casu de Stad, steeds het recht heeft om de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen, voor zover 
het voorwerp ervan onveranderd blijft en, zo nodig, mits een rechtmatige compensatie.
De opdracht werd inderdaad door de Stad eenzijdig gewijzigd, evenwel zonder het voorwerp te 
veranderen, in die zin dat JCDecaux nooit alle in de opdracht voorziene informatiedragers heeft 
kunnen plaatsen.
Gelet op de financiële consequenties die deze wijzigingen met zich meebrengen en de verstoring van 
het contractueel evenwicht, kan er in toepassing van bovenvermeld artikel 7 gesteld worden dat het 
"nodig" is in een rechtmatige compensatie te voorzien. Deze compensatie kan verschillende vormen 
aannemen. Hoewel de meest voorkomende een geldelijke vergoeding of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn zijn, is het niet uitgesloten dat de compensatie gebeurt onder de vorm van een 
verlenging van het contract.
Ook het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een overheidsopdracht of een 
concessieovereenkomst tijdens de uitvoering ervan mag gewijzigd worden op voorwaarde dat:
- de voorwaarden die gewijzigd worden, niet zouden geleid hebben tot toelating van andere 
inschrijvers dan die welke oorspronkelijk waren toegelaten of tot de keuze voor een andere offerte 
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dan die waarvoor oorspronkelijk was gekozen, indien zij in het oorspronkelijk bestek zouden 
opgenomen geweest zijn
- de opdracht niet "in belangrijke mate" wordt uitgebreid tot diensten die oorspronkelijk niet in de 
opdracht waren opgenomen
- het economisch evenwicht van de overeenkomst niet wordt gewijzigd in het voordeel van de 
opdrachtnemer op een wijze die door de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht niet was 
bedoeld.
In casu is aan deze voorwaarden voldoen.

Tevens dient rekening gehouden te worden met de aard van de overeenkomst, meer specifiek de 
bijzondere vergoedingswijze. De vergoeding van JCDecaux voor het leveren, plaatsen en onderhouden 
van de informatiedragers bestaat in een exploitatierecht, m.n. het recht om publiciteit te voeren op de 
informatiedragers en dit gedurende een eerder lange termijn die moet toelaten om de gedane 
investeringen terug te verdienen. Wanneer dan dit exploitatierecht gereduceerd wordt (onder de vorm 
van minder informatiedragers) wat leidt tot een verstoring van het contractueel evenwicht, is het 
duidelijk dat de meest aangewezen compensatie bestaat uit een verlenging van het contract. De 
duurtijd van het contract vormt immers een belangrijk aspect van de vergoeding.

Met de verlenging van het contract wil de Stad JCDecaux compenseren voor de wijzigingen tijdens de 
duur van de opdracht en het daarmee gepaard gaand verlies. De duur van deze verlenging moet in 
verhouding staan tot de wijzigingen van de opdracht.

Er dient nog op gewezen te worden dat de markt betreffende het straatmeubilair de laatste jaren fel 
gewijzigd is. Men richt zich voornamelijk op de echt grote steden, zoals Antwerpen. Het is dan ook 
niet evident voor een stad als Kortrijk om gunstige voorwaarden te verkrijgen, en al zeker niet 
wanneer het dossier betreffende het straatmeubilair opgesplitst wordt in twee, m.n. informatiedragers 
en schuilhuisjes. Het is dan ook aangewezen om op termijn beide dossiers samen te brengen.

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
Ter compensatie van het verstoorde contractuele evenwicht tussen de Stad en JCDecaux volgende 
wijzigingen aan de overeenkomst betreffende de informatiedragers goed te keuren:

Een reductie van de bestaande 2m² borden naar 45 stuks, zoals opgenomen in bijgevoegde lijst. De 
borden zijn voorzien van een vaste publicitaire zijde (zonder rotatie) en een zijde voor de 
communicatie van de Stad. Het behoud van de 4 bestaande 8m² borden
en
Een verlenging van de overeenkomst, en dit voor een duur van 2 jaar.
Dit als compensatie van de inkomsten die JCDecaux heeft moeten derven voor een totaal bedrag van 
177.640,67 euro.
Voor zover niet wordt afgeweken door onderhavige beslissing blijven de overige voorwaarden van de 
overeenkomst betreffende de informatiedragers ongewijzigd.

Bijlagen
 GRbesluit 12-13 december 2005.pdf
 CBSbesluit 11.04.2006.pdf
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 vraag van de stad Kortrijk 03.06.2016.pdf
 voorstel JCDecaux 20.02.2018.pdf
 berekening winstderving.pdf
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7 2018_GR_00080 Immobiliën (immo 2011/017) - 
Gebruiksovereenkomst voor realisatie 
elektriciteitskabine in nog op te richten 
stadsgebouwtje op de site kasteelpark 
gelegen Heulsekasteelstraat te K.-Heule. - 
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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02721 - Immobiliën (immo 2011/017) - Onderhandse verkoop stadsgrond en 
ingebruikgeving stadsgebouw voor plaatsen van cabines door Eandis  - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 05 oktober 2011, punt 44, principieel 
ingestemd met de volgende principes met betrekking tot distributiecabines op stadsgronden en in 
stadsgebouwen:

1° Stadsgrond waarop een cabine staat of moet komen, wordt aangekocht tegen een prijs te bepalen 
door het Aankoopcomité of de Ontvanger van het Registratiekantoor, op voorwaarde dat de restgrond 
nog waarde heeft voor de stad;
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2° Voor cabines in stadsgebouwen wordt er een gebruiksovereenkomst afgesloten met uitdrukkelijke 
bepaling dat de verplaatsing van gedeelde cabines op kosten van Eandis zal gebeuren, tenzij dit 
expliciet wordt gevraagd door de stad om tot een optimalisatie van het gebouw over te kunnen gaan.

In toepassing van deze principes werd in zitting van 25 september 2017 van het college van 
Burgemeester en Schepenen, punt 9, principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door 
de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, 
ingestemd met de ingebruikgeving van een deel van een nog op te richten stadsgebouwtje voor de 
oprichting van een cabine Heulsekasteelstraat te K.-Heule aan Eandis.

Eandis heeft het ontwerp van gebruiksovereenkomst voor akkoord ondertekend en terug aan de stad 
overgemaakt. De gebruiksovereenkomst is van onbepaalde duur (beëindiging kan steeds in onderling 
overleg) en er werd geen vergoeding gevraagd, aangezien de verplaatsing van de cabine op vraag 
van de stad plaatsvindt. Eandis staat in voor de realisatie van de cabine, terwijl het gebouwtje door de 
stad zal opgetrokken worden.

 

Argumentatie
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met de ingebruikgeving 
voor onbepaalde duur aan Eandis van een nog op te richten stadsgebouwtje op de kasteelsite te 
Heule voor de oprichting van een cabine en het ontwerp van gebruiksovereenkomst hiervoor goed te 
keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen inkomsten, geen uitgaven voor de stad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van een deel van een nog op te richten stadsgebouwtje voor 
de oprichting van een cabine Heulsekasteelstraat te K.-Heule en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt door Communicatie en Recht, 
waarvan de tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Foto.pdf
 Beslissing CBS d.d. 05okt2011.pdf
 Beslissing CBS d.d. 25sept2017.pdf
 Plannen.pdf
 akkoord GASELWEST.pdf
 gebruiksovereenkomst.pdf
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8 - 2018_GR_00090 - Immobiliën (immo 2018/003) - Ingebruikgeving 305m² stadsgrond gelegen Walle te Kortrijk. - Goedkeuren

8 2018_GR_00090 Immobiliën (immo 2018/003) - 
Ingebruikgeving 305m² stadsgrond 
gelegen Walle 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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Stad is eigenaar van een perceel grond gelegen Walle dat kadastraal gekend is Kortrijk, 4de 
afdeling, sectie D, nr. 9/K5 met een oppervlakte van ongeveer 300m². In het verleden was er hierop 
een speelpleintje georganiseerd, maar door de geringe oppervlakte dient dit niet meer als speelruimte 
en zal er verder in de straat een speelruimte voor de buurt ingericht worden.

De school vzw BEMOK, begeleidingscentrum en school voor kinderen met gedrags- en emotionele 
problemen en/of autismespectrumstoornis, heeft naast de hoofdvestiging in Walle nr. 115 "Veerhuis", 
een tweede vestiging verderop in de straat in Walle 141 "Klokhuis" geopend. Het gebruik van het 
perceeltje stadsgrond zou voor de afdeling "Klokhuis" een grote meerwaarde betekenen. Samen met 
"Nester" en "Speelbomen" zou er een nieuwe invulling gegeven worden door het plaatsen van een 
aantal speelelementen, zoals klimmuur, speelberg, vuurkring, hut, ... waardoor er naast de klassieke 
speelplaats, een groene speelruimte ten voordele van de kinderen wordt gerealiseerd.

Na positief advies van Forum II, werd er door Communicatie en Recht, een ontwerp van 
gebruiksovereenkomst opgemaakt. Het perceel wordt voor onbepaalde duur in gebruik gegeven aan 
de vzw BEMOK en dit vanaf 16 april 2018. Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend, het terrein 
zal door en op kosten van de school ingericht, eventueel afgesloten en verder onderhouden worden.
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Het ontwerp van gebruiksovereenkomst werd op 15 maart 2018 door vzw BEMOK voor akkoord 
ondertekend.

Argumentatie
De ingebruikgeving van het betreffende perceeltje stadsgrond aan het aanpalende schooltje om het in 
te richten als groene speelruimte voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een 
autismespectrumstoornis behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. De gebruiker zal ook 
instaan voor het onderhoud van het perceel.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen inkomsten voor en geen uitgaven door de Stad. Er wordt geen vergoeding aan de school 
aangerekend, in ruil zal de school instaan voor de inrichting, eventuele afsluiting en het verdere 
onderhoud van het perceeltje stadsgrond.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van het perceeltje stadsgrond palend aan het schoolgebouw 
Walle nr. 141 te Kortrijk aan vzw BEMOK in functie van de realisatie van een groene speelruimte voor 
de schoolgaande kinderen en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst opgemaakt door Communicatie en Recht,waarvan de integrale tekst als bijlage 
bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 gebruiksovereenkomst.pdf
 Kadastrale gegevens.pdf
 Foto.pdf
 Vraag vzw BEMOK.pdf
 Voorstel van inrichting.pdf
 akkoord vzw BEMOK.pdf
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9 - 2018_GR_00091 - Immobiliën. - Kosteloze overname grond (2018/006) Hof ter Walle/Wallemolenstraat/Doorniksesteenweg te KORTRIJK. - Goedkeuren

9 2018_GR_00091 Immobiliën. - Kosteloze overname grond 
(2018/006) Hof ter 
Walle/Wallemolenstraat/Doorniksesteenw
eg 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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met brief dd. 18.07.2017 liet het agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen weten een aantal 
wegvakken te willen overdragen aan de stad.

Meer bepaald gaat het om 470 meter gewestwegenis gelegen Hof ter Walle, Wallemolenstraat en 
Doorniksesteenweg te 8500 KORTRIJK, deel van de percelen kadastraal gekend geweest 4e afdeling, 
sectie D, nummers 42 K en 42 E, met een totale oppervlakte van 6 709,00 m².

Argumentatie
Het agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, wenst de wegenis 
over te dragen daar deze enkel nog een lokale functie heeft en niet meer kadert binnen het 
Structuurplan Vlaanderen.

De directie Ruimte en Economische stadsontwikkeling kan akkoord gaan met de overname van de 
gronden.

De kosteloze grondoverdracht zal gerealiseerd worden via een overdrachtsbesluit van de Vlaamse 
Regering. Dit overdrachtsbesluit kan opgemaakt worden na akkoord vanwege de stad met de 
overdracht van de wegenis.
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Het komt aan de gemeenteraad toe om akkoord te gaan met de kosteloze overname van de wegenis.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De wegenis wordt kosteloos overgedragen aan de stad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van 470 meter wegenis met een totale oppervlakte van 6 
709,00m² gelegen Hof ter Walle/ Wallemolenstraat/ Doorniksesteenweg jegens de Vlaamse Overheid 
- Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer West-Vlaanderen zoals aangeduid op het plan 
met nummer 1M3D8J G 120642 00.

Bijlagen
 brief dd. 18.07.2017.pdf
 plan.pdf

19:58 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
10 - 2018_GR_00079 - Immobiliën (immo 2013/004) - Onderhandse verkoop van 222m² stadsgrond gelegen Doenaertstraat te Kortrijk en dit in functie van de regularisatie van de buitenruimte van het indoorspeelpark "Woopahoo". - Goedkeuren

10 2018_GR_00079 Immobiliën (immo 2013/004) - 
Onderhandse verkoop van 222m² 
stadsgrond gelegen Doenaertstraat te 
Kortrijk en dit in functie van de 
regularisatie van de buitenruimte van het 
indoorspeelpark "Woopahoo". - 
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 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 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 
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heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_03318 - Immobiliën (immo 2013/004) - Onderhandse verkoop aan de aanpalende 
eigenaar van 222m² stadsgrond deel uitmakend van het openbaar domein gelegen langsheen de 
Doenaertstraat te Kortrijk. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 20 april 2011 een 
stedenbouwkundige vergunning verleend aan de NV Immo Pottelberg om een polyvalente zaal te 
verbouwen naar een indoorspeelpark. In deze vergunning was het advies van de Dienst 
Brandvoorkoming d.d. 05 april 2011 voorwaardelijk gunstig. Een van de bemerkingen van de 
brandweer was dat er geen attracties toegelaten waren in de afgeloten buitenruimte, die als 
evacuatieweg werd beschouwd. Na een nieuw bezoek van de brandweer werd in een brief d.d. 30 
november 2011, een toelichting van het brandvoorkomingsverslag gegeven waarbij de bemerking 
over het verbod van speeltoestellen moet gelezen worden als 'geen attracties toegelaten in de 
verharde evacuatiezone tussen de buitendeuren van het gebouw en de nooddeuren in de 
buitenomheining.' De buitenruimte werd in die zin ingericht, maar de speeltoestellen en de gewijzigde 
evacuatiewegen werden niet in de verleende stedenbouwkundige vergunning opgenomen, waardoor 
een regularisatie zich opdringt.

Naar aanleiding van een opmeting om de grens van het privaat en publiek domein te bepalen ter 
plaatse, werd er vastgesteld dat het aangelegde terras, 222 m² stadsgrond behorend tot het 
openbaar domein heeft ingenomen. Dit perceel werd aangeduid op het opmetingsplan d.d. 12 februari 
2013 opgemaakt door landmeter I. Wyseur.

Er werd vastgesteld dat de ingenomen grond niet meer nuttig was voor de stad en kon verkocht 
worden in functie van de regularisatie van de buitenruimte bij het indoorspeelpark "Woopahoo." Bij 
gebrek aan reactie door meester Ivan Coppens, syndicus van de vereniging van mede-eigenaars van 
het bouwcentrum Pottelberg, heeft het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 
november 2017 principieel ingestemd met de onderhandse verkoop van 222m² grond aan de eigenaar 
van het indoorspeelpark "Woopahoo", de NV Immo Pottelberg, na desaffectatie, tegen een 
verkoopprijs van €100 per m² te verhogen met alle kosten verbonden aan de verkoop (opmetingplan, 
bodemattest, aktekosten, ...) en mits regularisatie van de stedenbouwkundige vergunning voor de 
buitenruimte (vluchtwegen en speeltoestellen.)

Een ontwerp van akte verkoop werd opgemaakt door notaris K. Devaere.

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 
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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 nodig voor de realisatie van de buitenruimte, die in de 
stedenbouwkundige vergunning werd aangeduid als evacuatieweg voor het indoorspeelpark 
"Woopahoo", maar ook gebruikt wordt als buitenterras. Bovendien is deze grond niet meer nuttig als 
openbaar domein en kan deze verkocht worden aan de eigenaar van het aanpalende indoorspeelpark 
"Woopahoo", de NV Immo Pottelberg. De eventuele andere aanpalende eigenaar, de vereniging van 
mede-eigenaars van het bouwcentrum Pottelberg, heeft geen interesse getoond in de aankoop van de 
strook stadsgrond.

Er wordt een verkoopprijs van €100 per m² voorgesteld. Deze prijs wordt, bij toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel, als eenheidsprijs gehanteerd bij elke verkoop aan aangelanden door de stad.

De 222m² stadsgrond is momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moet dus eerst nog 
gedesaffecteerd worden door de gemeenteraad. De geplande groenzone in het BPA zal langs deze 
zijde van de Doenaertstraat niet gerealiseerd worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: 222m² grond x €100 per m² of €22.200.

Budgetsleutel: 2018/GBB-CBS/0119-04/2202000/IE-12.

Ook de opmetingskosten ten bedrage van €302,5 moeten door de koper terugbetaald worden aan de 
stad.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 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, M. 
Seynaeve, C. Waelkens.

13 nee-stemmen : L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan tot de desaffactatie van 222m² grond gelegen Doenaertstraat te Kortrijk van het 
openbaar naar het privaat domein van de stad Kortrijk.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 222m² grond gelegen Doenaertstraat te 8500 
Kortrijk aan de eigenaar van het aanpalend indoorspeelpark "Woopahoo", de NV Immo Pottelberg en 
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dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Devaere, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 ontwerp van akte verkoop.pdf
 Kadastrale gegevens.pdf
 Stedenbouwkundige vergunning.pdf
 Brandvoorkomingsadvies en toelichting.pdf
 Foto.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Beslissing CBS 20nov2017.pdf
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11 2018_GR_00081 Voetgangerstunnel Kortrijk Weide - SVP 
Kortrijk Weide - Overeenkomst tussen 
Infrabel en de stad Kortrijk voor de bouw 
van een voetgangerstunnel bij Kortrijk 
Weide  - 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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stadsdeel Kortrijk Weide en de schoolcampus in de omgeving van de Karel de Goedelaan zijn in 
volle ontwikkeling.

Om deze stadsdelen functioneel en veilig met elkaar te verbinden voor fietsers en voetgangers wenst 
de stad Kortrijk een voetgangerstunnel te realiseren onder spoorlijn 66.

Om de bouw van deze voetgangerstunnel mogelijk te maken wordt voorzien in een overeenkomst 
tussen Infrabel en de stad Kortrijk.

Het voorwerp van de overeenkomst behelst de toestemming van Infrabel aan de stad Kortrijk om op 
de gronden van Infrabel een voetgangerstunnel te bouwen. Verder omvat de overeenkomst de 
wederzijdse rechten en plichten voor de studie, bouw, eigendom en beheer & onderhoud van deze 
tunnel waarvoor Kortrijk initiatiefnemer en bouwheer is.

Argumentatie
Binnen de overeenkomst zijn volgende principes vervat:
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Algemeen:

 Voor de realisatie van de tunnel wenst Kortrijk gebruik te maken van een door Infrabel reeds 
geplande totale spooronderbrekening (3e weekend oktober 2018). Deze spooronderbreking in 
combinatie met reeds geplande werken door Infrabel aan de bovenliggende 
spoorinfrastructuur, leveren een aantal voordelen op (bv. vermijden kosten 
spooronderbreking, vervangbussen, werken aan bovenliggende infrastructuur,...) en zijn 
bijgevolg kostenbesparend.

 De werken omvatten de tunnel, de tunnelmond en de bijhorende toegangsinfrastructuur en 
de omgevingsaanleg + alle werken die er verband mee houden (nustleidingen, openbare 
verlichting, herprofileren van de spoortaluds,...).

 Stad Kortrijk treedt op als bouwheer van de tunnel en aanhorende infrastructuur en voorziet 
in de nodige coördinatie en afstemming met de werken gepland door Infrabel aan de 
bovenbouw.

 Tussen Infrabel en de stad Kortrijk worden afspraken vastgelegd inzake taakverdeling (bv. 
noodzakelijke studies, coördinatie nutsmaatschappijen, vergunningsaanvragen, aanbesteding, 
veiligheidscoördinatie,...), goedkeuring van de opdrachtdocumenten (o.a. bestek) en toezicht 
op de werken.

Kosten:

 De kosten voor de realisatie van de tunnel zijn ten laste van de stad Kortrijk (bouwheer).
 Infrabel financiert de geplande werken aan de spoorinfrastructuur.
 Er worden geen kosten aangerekend voor een spooronderbreking of beheer tijdens de 

uitvoering van de werken.
 Bij beslissing tot uitvoering (gunning) zullen door Infrabel toezichtskosten aangerekend 

worden.
 Infrabel doet voor wat betreft de voetgangerstunnel op haar eigendom afstand van recht tot 

natrekking en rekent hiervoor geen vergoeding aan.

Eigendom, beheer en onderhoud:

 De voetgangerstunnel wordt voor het gedeelte onder spoorlijn 66 gebouwd op grond 
eigendom van Infrabel. Infrabel doet hierbij afstand tot natrekking.

 Infrabel gaat akkoord dat de tunnel als publieke doorgang zal functioneren.
 als algemeen principe staat Infrabel in voor het beheer van de ruwbouw van de tunnel. 

Kosten hiertoe worden doorgerekend aan de stad Kortrijk.
 Stad Kortrijk staat in voor het (dagelijks) onderhoud en beheer m.b.t. de afwerking van de 

tunnel en alle aanhorigheden. Dit omvat o.a. openbare verlichting, afwerking, winterdienst, 
politietoezicht, beplanting, straatmeubilair,...

 de weg in de tunnel wordt ingelijfd in de 'kleine wegenis' en blijft behoren tot het openbaar 
domein van Infrabel.

Aansprakelijkheid:

 Tussen Infrabel en de stad Kortrijk worden de aansprakelijkheden gedefinieerd tijdens de 
uitvoering van de werken alsook bij beheer en onderhoud.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Overeenkomst omvat de toestemming vanwege Infrabel tot het bouwen van de voetgangerstunnel 
onder spoorlijn 66 en alle modaliteiten die hiermee gepaard gaan.
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Pas bij beslissing tot uitvoering (ic. CBS-beslissing tot gunning en uitvoering van de werken) zullen de 
toezichtskosten waarvan sprake in deze overeenkomst geactiveerd worden. Het financieel visum voor 
deze toezichtskosten wordt opgenomen bij de CBS-beslissing tot gunning en uitvoering van de 
werken.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

31 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, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve.

3 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Waelkens.

1 onthouding : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen Infrabel en de Stad Kortrijk voor de bouw van 
de voetgangerstunnel Kortrijk Weide onder spoorlijn 66, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst Infrabel-Stad Kortrijk voor voetgangerstunnel 

Weide_versieGR_ondertekening.docx
 Bijlage 1 Grondplan.pdf
 Bijlage 1 Snedes.pdf
 Bijlage 2 Raming toezichtskosten Infrabel.pdf
 Bijlage 2 Raming toezichtskosten Infrabel_detail.pdf
 Bijlage 3_eigendomsplan.pdf
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12 - 2018_GR_00082 - Voetgangerstunnel Kortrijk Weide - SVP Kortrijk Weide - Overeenkomst tussen Universiteit Gent en Stad Kortrijk tot gebruik van de gronden Karel de Goedelaan als werfzone voor de bouw van de voetgangerstunnel Kortrijk Weide - Goedkeuren

12 2018_GR_00082 Voetgangerstunnel Kortrijk Weide - SVP 
Kortrijk Weide - Overeenkomst tussen 
Universiteit Gent en Stad Kortrijk tot 
gebruik van de gronden Karel de 
Goedelaan als werfzone voor de bouw van 
de voetgangerstunnel Kortrijk Weide - 
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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het realiseren van de geplande voetgangerstunnel tussen Kortrijk Weide en de onderwijscampus 
aan de Karel de Goedelaan is een aanzienlijke werfzone noodzakelijk.

De tunnelconstructie moet in de nabijheid van de definitieve locatie geprefabriceerd worden. Tijdens 
een volledige spooronderbreking (actueel gepland 3e weekend van oktober 2018) wordt de 
tunnelconstructie op haar definitieve locatie geschoven.

Omdat de beschikbare ruimte aan de kant van Kortrijk Weide (tussen zwembad in aanbouw en de 
fuifzaal) beperkt is, wordt geopteerd om de werfzone aan de kant Karel de Goedelaan te organiseren.

 

Argumentatie
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UGent kocht recent een perceel aan gelegen tussen de Karel de Goedelaan en de spoorweg. Doordat 
UGent pas in de loop van 2019 de werken aan haar nieuwbouw opstart (Vegitech), is dit terrein 
beschikbaar voor de voorbereiding en realisatie van de voetgangerstunnel.

Algemene principes overeenkomst

Ugent geeft van 1 mei 2018 tot 30 november 2018 een deel van haar perceel kostenloos in 
gebruik aan de Stad Kortrijk. Hiertoe wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin zijn 
volgende elementen vervat:

 Gebruik in functie van voorbereiding en realisatie van de tunnel.
 Opmaak van een plaatsbeschrijving voorafgaand aan de werken.
 UGent stelt recente bodemattesten ter beschikking. Eventuele bodemverontreining tengevolge 

van de gebruik van de site zijn ten laste van de stad Kortrijk.
 Ingebruikgeving van 1/5/18 t.e.m. 30/11/18, eventueel verlengbaar.
 De ingebruikgeving gebeurt kostenloos.
 modaliteiten rond het gebruik van het perceel (bv. energie, schade,...)
 afspraken rond staat van het perceel bij het verlaten van de site.
 afspraken over de nodige verzekeringen.
 ...

Bepalingen sloop loodsen op de site

Op het terrein van UGent bevinden zich enkele loodsen. De loods gelegen tegen het spoor wordt in 
opdracht van Howest ontmanteld tegen eind april 2018. De zone die hierdoor vrij komt is de minimum 
ruimte noodzakelijk voor de realisatie van de tunnel. Op het terrein bevinden zich nog een 
aantal andere te slopen loodsen. Stad Kortrijk en UGent komen overeen om het bestek en de 
gunningsprocedure voor de voetgangerstunnel uit te breiden met een optie 'sloop loodsen'. Mits het 
slopen van deze loodsen kan een ruimere/comfortabelere werfzone ontstaan. Specifiek rond dit 
onderdeel omvat de overeenkomst volgende elementen:

 de sloop van de loodsen wordt als optie toegevoegd tot het bestek en de gunningsprocedure.
 Stad Kortrijk treedt op als aanbestedende overheid en doorloopt de gunningsprocedure.
 UGent beslist binnen de gunningsprocedure om de optie voor het onderdeel 'sloop loodsen' al 

dan niet uit te voeren.
 Alle kosten verbonden aan het onderdeel 'sloop loodsen' zijn ten laste van UGent.
 UGent voorziet in het indienen van een sloopvergunning.
 UGent levert het bestek aan voor dit onderdeel alsook een sloopinventaris (incl. 

asbestinventaris).
 Voor beide onderdelen (tunnel en loods) wordt één veiligheidscoördinator aangesteld. De 

kosten hiervan worden pro rato gefactureerd aan de Stad Kortrijk of UGent.
 toezicht op de werken.
 ...

Tijdelijke en definitieve verbinding tussen tunnel en K. de Goedelaan

Gelijktijdig met de bouw van de nieuwe onderzoeksfaciliteit Vegitech (2019-2020) zal UGent voorzien 
in de aanleg van een verharde verbinding tussen de tunnel en de Karel de Goedelaan. Deze 
verbinding krijgt een publiek gebruik.

In de periode tussen ingebruikname van de tunnel en de nieuwe verbinding over het terrein van 
UGent, zullen UGent en Stad Kortrijk in onderling overleg bepalen hoe een tijdelijke fiets- en 
voetgangersverbinding kan gerealiseerd worden. Waar mogelijk gebeurt dit over de bestaande 



76/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

betonverharding aanwezig op het terrein. Eventuele kosten (bv. voorlopige verhardingen, herras-
afscheidingen,...) zullen door de stad Kortrijk gedragen worden.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Terrein wordt kostenloos ter beschikking gesteld aan de Stad Kortrijk.

Alle kosten mbt de tot de bouw van de tunnel (incl. werfinrichting, verzekeringen,...) vormen 
onderdeel van een aparte beslissing binnen de te doorlopen gunningsprocedure tot aanstelling van 
een aannemer voor de bouw van de voetgangerstunnel..

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

31 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, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve.

3 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Waelkens.

1 onthouding : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en UGent voor 
het gebruik van de gronden gelegen aan de Karel de Goedelaan als werfzone voor de bouw van de 
voetgangerstunnel Kortrijk Weide, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst Ugent-StadKortrijk_tunnel Kortrijk Weide_versieGR_ondertekend Ugent.pdf
 Bijlage 1_plan perceel en werfzone.pdf
 Bijlage 2_masterplan Vegitech.pdf
 Bijlage 3_bodemattesten.pdf
 Bijlage 4_meetrapport sloop.pdf
 overeenkomst UGent.pdf
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13 2018_GR_00083  Voetgangerstunnel Kortrijk Weide - SVP 
Kortrijk Weide - Overeenkomst tussen 
Howest en Stad Kortrijk voor de bouw van 
de voetgangerstunnel Kortrijk Weide - 
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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stadsdeel Kortrijk Weide en de schoolcampus in de omgeving van de Karel de Goedelaan zijn in 
volle ontwikkeling.

Om deze stadsdelen functioneel en veilig met elkaar te verbinden voor fietsers en voetgangers wordt 
een voetgangerstunnel gebouwd onder het spoor tussen beide stadsdelen. De tunnelmond kant Karel 
de Goedelaan wordt deels gerealiseerd op grond eigendom van Howest.

De tunnel is ook belangrijk voor de bereikbaarheid van Howest en brengt een duidelijke meerwaarde 
mee voor de studenten van Howest (verbinding tussen diverse schoolgebouwen aan beide zijden van 
het spoor). Vanuit die optiek zal Howest  financieel bijdragen tot de realisatie van deze verbinding. 
Binnen het bestuurscomité van Howest werd hieromtrent op 7/3/2018 een beslissing genomen.

Argumentatie
Tussen Howest en Stad Kortrijk wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

Binnen de overeenkomst zijn volgende principes vervat:
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eigendomssituatie

 De tunnelmond kant Karel de Goedelaan wordt deels gerealiseerd op grond eigendom van 
Howest.

 Howest geeft hiervoor toestemming aan de stad Kortrijk.
 Howest doet afstand van recht tot natrekking.
 Howest rekent geen vergoeding aan.
 tunnel kent openbaar karakter en is bestemd voor publieke doorgang.

realisatie

 de bouw van de tunnel wordt voorzien in de loop van het academiejaar 2018-2019.
 de tunnel wordt tevens een plaats waar de partners op de site (Hangar K, UGent, Howest, 

PTI,...) nieuwe technologie op de wanden kunnen uittesten. Dit wordt in een later stadium en 
met een afzonderlijke overeenkomst uitgewerkt.

 in afwachting van de nieuwe verharding tussen de tunnelmond en de Karel de Goedelaan 
(gronden UGent), zullen partijen in onderling overleg bepalen hoe een tijdelijke zachte 
verbinding kan gerealiseerd worden (bv. via aanpalend perceel).

Financiële bijdrage

 Howest voorziet in een financiële bijdrage voor de bouw van de tunnel.
 De bijdrage bedraagt 1/3 van de totale kostprijs met een maximum van 500.000 € incl. btw
 De betaling gebeurt in 2 schijven: 250.000 € bij eerste verzoek en restbedrag (max. 250.000 

€) bij eindafrekening.

Onderhoud en beheer

 Stad Kortrijk voorziet in het onderhoud en beheer van de tunnel een aanhorigheden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Howest voorziet in een financiële bijdrage van 1/3 van de totale kostprijs van de tunnel met een 
maximum van 500.000 € incl. btw.

Deze bijdrage zal op 2 momenten betaald worden:
- 250.000 € op eerste verzoek van de stad Kortrijk - inkomst te voorzien op begrotingsjaar 2018.
- restbedrag met een maximum van 250.000 € bij eindafrekening - inkomst te voorzien op 
begrotingsjaar 2019.

Binnen het bestuurscomité van Howest werd dd 7/3/2018 de beslissing genomen tot financiële 
participatie.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

31 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. 
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Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. 
Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve.

3 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Waelkens.

1 onthouding : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en Howest voor 
de bouw van de voetgangerstunnel Kortrijk Weide, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst Howest-Stad Kortrijk_voetgangerstunnel Kortrijk Weide_versieGR_ondertekend 

Howest.pdf
 Bijlage 1 - eigendomskaart.pdf
 Bijlage 2 Grondplan.pdf
 Bijlage 2 Snedes.pdf
 overeenkomst Howest.pdf
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Staf
20:17 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
14 - 2018_GR_00078 - Noodplanning: aansluiting bij de opdrachtencentrale BE-ALERT - Overeenkomsten - Goedkeuren

14 2018_GR_00078 Noodplanning: aansluiting bij de 
opdrachtencentrale BE-ALERT - 
Overeenkomsten - 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
BE-ALERT is de nieuwe "tool", aangeboden door het crisiscentrum, voor het alarmeren van de 
bevolking in noodsituaties.

Via BE-ALERT kan de burger op verschillende kanalen gealarmeerd worden: dit kan via gesproken 
berichten naar vaste of mobiele telefoon, SMS, e-mail, fax en sociale media. Hiervoor dienen de 
burgers zich vooraf te registreren via www.be-alert.be.

Het is eveneens mogelijk om, door het crisiscentrum en bij reële noodsituaties, een ALERT-SMS naar 
een afgebakende, geografische zone te verzenden. Hiervoor dienen de burgers zich niet vooraf te 
registreren via www.be- alert.be. De SMS'en  zijn gratis.

De HVZ Fluvia kan, na overleg met het crisiscentrum, gezamenlijk inschrijven voor de 14 gemeentes 
van onze zone. De verantwoordelijkheid en beslissing tot alarmering blijft bij de burgemeester.

De functionaliteiten van BE-ALERT zijn in het bijzonder interessant bij incidenten zoals evacuaties 
waarbij we op korte termijn iedereen in een bepaalde straal rond een gaslek of oude vliegtuigbom 
kunnen alarmeren. 
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Er bestaan verschillende types van abonnementen:

1. Type 1: alarmering van de brede bevolking.

 vooraf geregistreerde burgers worden automatisch gealarmeerd via telefoon, GSM, mail, fax 
(bijv. per gemeente of aantal gemeentes mits afspraken en toekennen rechten in BE-ALERT);

 bijkomend kunnen alle GSM's binnen een bepaalde zone gealarmeerd worden zonder 
voorafgaandelijke registratie (systeem 'Alert SMS') en

 enkel voor overheden.

Kostprijs type 1: 

 € 1.100 per jaar + éénmalige activering van € 100 (BTW excl.);
 14 gemeentes: € 15.400 per jaar + éénmalige activering van € 1.400 (BTW excl.), totaal: € 

16.800 (BTW excl.) en
 indien de 14 gemeentes gezamenlijk inschrijven via HVZ worden overlappende 

abonnementsgelden terugbetaald aan betrokken gemeentes.

2. Type 2: alarmering groepen (bijv. B.I.N.) op basis van vooraf gedefinieerde lijsten.

 ook toegankelijk voor hulpdiensten en
 ook mogelijk voor type 1 abonnement.

Kostprijs type 2: 

 € 1.100 per jaar + éénmalige activering van € 100 (BTW excl.)
 communicatiekosten excl., systeem 'Alert SMS' uitgezonderd en
 bestelbon en facturatie kan via HVZ Fluvia. Budget desgevallend te voorzien in 2018

De jaarlijkse kostprijs voor BE-ALERT in de stad Kortrijk wordt geraamd op € 5.000.
Hierin zitten volgende kosten begrepen:

 € 100 (excl. BTW) - éénmalige activatie- en opleidingskost;
 € 1.100 (excl. BTW) - jaarabonnement en
 het overige budget wordt vrijgehouden voor de communicatiekosten (spraakoproepen of 

sms'en). De gewaarborgde prijs per communicatie-eenheid zonder bestelling vooraf bedraagt 
€ 0,10 (excl. BTW).

Argumentatie
Omdat de gemeentes Menen, Wevelgem, Anzegem, Waregem en PZ Grensleie reeds aangesloten zijn, 
net als 50% van de West-Vlaamse gemeentes, werd op de zoneraad van 22 december 2017 beslist 
door HVZ Fluvia om ook als zone in te stappen in de nieuwe tool en akkoord te gaan met de 
gezamenlijke inschrijving in BE-ALERT (type 1) via HVZ Fluvia en de vooropgestelde procedure.

In dit verband worden 2 overeenkomsten ter goedkeuring voorgelegd. Tevens wordt verzocht Dhr. 
Maertens Frank, zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia deze overeenkomsten te laten 
ondertekenen namens de stad Kortrijk. 

Het betreft in het bijzonder:

1. de "Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd 
door het Crisiscentrum) en de Hulpverleningszone  Fluvia, optredend namens de stad Kortrijk". Deze 
overeenkomst heeft betrekking op de verschillende werkinstrumenten die door het Crisiscentrum als 
opdrachtcentrale ter beschikking gesteld worden aan de partners in het veiligheidsdomein. Het betreft 
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de werkinstrumenten die ter ondersteuning van noodplanning en crisisbeheer worden uitgewerkt (bv. 
het alarmeringssysteem BE-Alert, het crisisbeheersysteem ICMS, een contact center...), maar die 
evenwel buiten dit domein een mogelijke toepassing kennen.
Met de ondertekening van deze overeenkomst wil men het snelle gebruik ervan vergemakkelijken, dit 
in het kader van de voorbereiding op noodsituaties.
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

2.  de "BE-ALERT OVEREENKOMST" is een overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Veiligheid (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum) en de Hulpverleningszone Fluvia, optredend 
namens stad Kortrijk. Het betreft de aansluiting bij de opdrachtcentrale vanwege de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor de levering van het webportaal voor de alarmeringvan en 
de informatie aan de bevolking: BE-ALERT. BE-Alert is een alarmeringsplatform, waarmee de overheid 
met verschillende technologieën de bevolking en sleutelactoren rechtstreeks kan alarmeren en/of 
informeren.
Met de ondertekening van deze overeenkomst wil men de gebruiksvoorwaarden van BE-ALERT 
definiëren.
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 

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

Financiële informatie
Budgetsleutel: 2018/04.01.13/0480.02/6150015/IE-GEEN

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | 
Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden 
vereenvoudigt
Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | 
Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 "de overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door 
het Crisiscentrum) en de Hulpverleningszone Fluvia, optredend namens stad Kortrijk" goed te keuren 
en opdracht te geven aan de zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia om deze 
overeenkomst te ondertekenen, namens de stad Kortrijk.

 

Punt 2
"de overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door 
het Crisiscentrum) en de Hulpverleningszone Fluvia, optredend namens stad Kortrijk. Aansluiting bij 
de opdrachtencentrale vanwege de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor de levering 
van het webportaal voor de alarmering van en de informatie aan de bevolking: BE-ALERT " goed te 
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keuren en opdracht te geven aan de zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia om deze 
overeenkomst te ondertekenen, namens de stad Kortrijk.

Bijlagen
 Overeenkomst algemeen ANZ.docx
 Overeenkomst specifiek BE-Alert ANZ.docx
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Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
15 - 2018_GR_00089 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting. 

15 2018_GR_00089 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Verslag en toelichting. 
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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 15 mei 2018 stelt Imog het jaarverslag en het 
activiteitenverslag over 2017 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei 2017.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
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uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

16 - 2018_GR_00097 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene vergadering van 15 mei 2018. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

16 2018_GR_00097 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Algemene vergadering van 
15 mei 2018. Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat.
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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 22 maart 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Imog op 15 mei 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 
De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei 2017. 
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst

8. Toelichting activiteiten 2017

9. Mededeling :

 uittreding provincie 31.12.2018
 verlenging intercommunale 09/09/2019

10. Varia

---

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala 
als vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
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Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente 
statutair beschikt, overschreden kan worden en dat de gemeenteraad voor iedere algemene 
vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per vertegenwoordiger.
Sinds de kapitaalsverhoging, beslist op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 
2016, beschikt de stad over 73.201 aandelen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 15 mei 2018.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen van 15 mei 2018, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 3
De heer Sliman You-Ala (alle) 73.201 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
 Imog-Activiteitenverslag 2017.pdf
 Imog-jaarverslag 2017.pdf
 Gecoordineerde Imog-statuten 16 mei 2017.pdf
 uitnodiging - mail 22-03-2018.pdf

Planning en Openbaar Domein
17 - 2018_GR_00027 - Addendum bij beheersovereenkomst Leiewerken uit 2012 - deel1 (dossier 12-275299) en beheersovereenkomst Leiewerken deel2  - Overeenkomst en addendum met Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) i.v.m. het overdragen van beheerstaken en openbare verlichting in het kader van de Leiewerken (deel 2) - Goedkeuren

17 2018_GR_00027 Addendum bij beheersovereenkomst 
Leiewerken uit 2012 - deel1 (dossier 12-
275299) en beheersovereenkomst 
Leiewerken deel2  - Overeenkomst en 
addendum met Waterwegen en Zeekanaal 
NV (W&Z) i.v.m. het overdragen van 
beheerstaken en openbare verlichting in 
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het kader van de Leiewerken (deel 2) - 
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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 14/05/2012 keurde de Gemeenteraard de beheersovereenkomst deel 1 (fase 1)met W&Z goed. In 
2015 werden de Leiewerken (fase 2-5) met de opening van de Budabrug afgerond. In de periode 
2015 tot voorjaar 2017 werden nog een aantal aanvullende (herstellings)werken uitgevoerd door 
W&Z.

Aansluitend werd een beheersovereenkomst deel 2 opgemaakt die voortbouwt op de principes en 
modaliteiten vastgelegd in 2012. Uitzondering hierop zijn de openbare verlichtingspunten.

De overeenkomst deel 2 en het addendum bij deel 1 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Gemeenteraad.

Argumentatie
Fase 2-5 Leieweken

In uitvoering van de fase 2 t.e.m. 5 van de Leiewerken doortocht Kortrijk werden door W&Z zowel op 
gronden van de Stad als van W&Z werken uitgevoerd. Dit betreft:

 Vlaskaai, Nijverheidskaai en Fabriekskaai (op linker oever)
 Havenkaai, Handelskaai (deels) en Ijzerkaai (op rechter oever)
 Westelijke rin tussen de Zandstraat en de Meensesteenweg
 Budabrug en omgeving

Deze werken zijn uitgevoerd en betaald door W&Z en behoren toe aan W&Z.
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Opname in het dagelijks onderhoud en beheer door de Stad Kortrijk

Deze wegenis en aanhorigheden betreffen straten, fietspaden, voetpaden en groenelementen die 
volledig verweven zijn met het stedelijk verkeersnet en in hoofdzaak een functie vervullen in dit kader, 
eerder dan een functie in het kader van het beheer van de waterweg.

Het is dan ook logisch, te verantwoorden en het meest efficiënt dat het dagelijks beheer en 
onderhoud van deze wegen opgenomen wordt in het normale beheer van het geheel van het stedelijk 
openbaar domein en uitgevoerd wordt door de Stad Kortrijk en ook ten laste van de Stad Kortrijk.

Openbare verlichting

Voor wat betreft de openbare verlichtingspunten werd overeengekomen dat W&Z deze kostenloos 
overdraagt aan de stad Kortrijk. Dit wordt ook zo toegepast voor de verlichtingspunten vervat in de 
overeenkomst (deel 1) uit 2012 (zie hiervoor addendum). Deze overdracht maakt het mogelijk om het 
dagelijks onderhoud en beheer effeciënter en sneller uit te voeren (bv. tussenkomst storingen, 
opvolging schadegevallen,...). Ook het vervangen van de verlichtingspunten (structureel onderhoud 
en beheer) op termijn kan  opgenomen worden binnen het algemeen beleid en beheer van de stad 
Kortrijk wat voordelen biedt (bv. keuze type armatuur, versnelde overschakeling op LED,...).

Algemene principes

Voorliggende overeenkomst omschrijft de omvang de beheerstaken en legt de modaliteiten hiervoor 
vast. Hierbij wordt voortgebouwd op de overeenkomst (deel 1) uit 2012:

 Per deelzone worden de elementen beschreven die onder de overeenkomst vallen.
 Structurele onderhouds- en herstellingswerken zijn ten laste van W&Z.
 Dagdagelijks onderhoud en beheer is ten laste van de Stad Kortrijk.
 Het dagelijks onderhoud en beheer van de Budabrug en Collegebrug vallen ten laste van 

W&Z. Dit betreft o.a. de verlichting, vervangen van de slijtlaag op de brug zelf,...
 Kortrijk neemt het verkeerstechnisch en politioneel toezicht ten hare laste.
 Kortrijk meldt aan W&Z de schadegevallen die een structurele herstelling inhouden.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Cf. overeenkomst deel 1 Leieweken wordt ook voor deel 2 geen specifiek budget voorzien. Het beheer 
valt onder de budgetten van het normale beheer van de totaliteit van de stadswegenis en het 
openbaar domein. Idem voor wat betreft de openbare verlichting.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst (deel 2) met Waterwegen en Zeekanaal NV 
betreffende het uitoefenen van de beheerstaken door de Stad Kortrijk en overdracht van openbare 
verlichting op de wegenis en aanhorigheden langsheen de westelijke ring (Burg. Lambrechtlaan) en 
op beide oevers van de Leie tussen de Ronde van Vlaanderenbrug en de Overleiestraat (op 
linkeroever) en de Damkaai (op rechteroever), zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan adddendum 1 bij de overeenkomst (deel 1 uit 2012) betreffende het 
uitoefenen van beheerstaken door de Stad Kortrijk op de wegenis en aanhorigheden van de 
Diksmuidekaai, in het Albertpark en op de nieuwe Dambrug tot aan de rotonde van de Minister 
Libaertlaan met inbegrip van een gedeelte van de Ijzerkaai en Damkaai, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst beheerstaken fase 2 leiewerken_2018.pdf
 addendum bij overeenkomst Leiewerken fase 1_2018.pdf
 overeenkomst beheerstaken fase 2 Leiewerken 2018.pdf
 addendum overeenkomst Leiewerken fase 1 2018.pdf
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Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
20:35 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
18 - 2018_GR_00092 - samenwerkingsovereenkomst De Poort - SOK - Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst De Poort- SOK-  Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk in kader van Marktverhuurkantoor - Goedkeuren

18 2018_GR_00092 samenwerkingsovereenkomst De Poort - 
SOK - Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk - 
Addendum bij 
samenwerkingsovereenkomst De Poort- 
SOK-  Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk in 
kader van Marktverhuurkantoor - 
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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00173 - Samenwerkingsovereenkomst De Poort - Samenwerkingsovereenkomst tussen 
het Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en De Poort 
vzw voor wonen en werk - Goedkeuren

Aanleiding en context
In 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB 
SOK en De Poort vzw voor wonen en werk (goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 juli 2014). 
Daarin werd onder meer de opstart van een ‘stedelijk verhuurkantoor’ vooropgesteld. Ondertussen is 
het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (MVK) operationeel. Dit addendum regelt de uitbouw en de 
samenwerking rond de uitbouw van het MVK.

Argumentatie



128/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Deze samenwerkingsovereenkomst kadert in de uitvoering van Plan Nieuw Kortrijk voor de realisatie 
van een betaalbare stad en geeft verder ook uitvoering aan de stedelijke renovatiestrategie die op 10 
maart 2014 door de gemeenteraad van de stad Kortrijk werd goedgekeurd.

De strategische doelstelling is het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid 
van het woonpatrimonium in de stad.

Deze strategische doelstelling houdt onder meer volgende operationele doelstelling in:

- versterking en coördinatie van de renovatiebegeleiding

- stimulering doorstroming van de huurders van De Poort naar andere segmenten;

- kwaliteit van het patrimonium structureel verhogen

In dit kader is tussen partijen afgesproken dat de stad, het AGB SOK en SVK De Poort een 
gezamenlijke strategie en plan van aanpak ontwikkelen voor het stimuleren van de doorstroming 
binnen de huurmarkt. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw en 
het samenwerkingsverband Kortrijk Huurt.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (hierna AGB SOK) en De Poort vzw voor wonen en werk (hierna 
SVK) hebben op 6 juli 2016 samen het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (hierna MVK) opgericht.

Huidige overeenkomst regelt de ondersteuning van het MVK en de samenwerking tussen de betrokken 
organisaties rond welbepaalde doelstellingen.

 Kortrijk Huurt

‘Kortrijk Huurt’ is een verzamelnaam van verschillende organisaties die werkzaam zijn in het 
begeleiden van huurders naar een kwalitatieve woning. Het omvat onder meer het SVK en het MVK. 
Zowel het SVK als het MVK huren woningen van eigenaars om die op hun beurt onder te verhuren aan 
kandidaat-huurders van hun doelgroep. Verdere samenwerking met andere organisaties wordt niet 
uitgesloten.

Verder werkt Kortrijk Huurt actief mee om de woningleegstand in Kortrijk terug te brengen.

SVK en MVK engageren zich om huurwoningen in portefeuille van Kortrijk Huurt aan te brengen. Zo 
kunnen ook woningen die te duur geworden zijn voor het SVK, doorgeschoven worden naar het MVK. 
Daarnaast worden woningen uit de private markt huurmarkt geprospecteerd. De prospecties worden 
gezamenlijk door SVK en MVK uitgevoerd.

Er zijn tevens afspraken tussen SVK en MVK voor de inschrijvingen van nieuwe huurders. Beiden 
huren panden, maar de prijsklasse is complementair. Het SVK hanteert een bepaalde bovengrens in 
huurprijs. De wachtlijst is divers: het SVK werkt zoals wettelijk bepaald voor SVK, vanuit een 
puntensysteem. Het MVK gaat chronologisch tewerk volgens inschrijvingen.

Tussen de verschillende partijen die samenwerken onder het label Kortrijk Huurt zullen onderlinge 
samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld in de geest van de bestaande samenwerkings-
overeenkomst. De samenwerking is erop gericht om jaarlijks 25 woningen toe te kunnen voegen aan 
de portefeuille van het MVK.

Ondersteuning door de stad Kortrijk

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget voorziet Stad Kortrijk in de 
periode 2015- 2019 een totale bijdrage van € 350.000 voor de opstart en exploitatie van het MVK. 
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Voor 2018 wordt hiervan de laatste schijf van € 50.000 uitbetaald. Vanaf 2019 wordt gerekend op een 
structurele bijdrage die op basis van de evaluatie en voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst 
van 2014 nader bepaald zal worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

33 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, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, S. Vanneste, C. Waelkens.

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW 
Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en De Poort vzw voor wonen en werk goed te keuren, 
zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 addendum samenwerkingsovereenkomst Stad-OCMW-De Poort-SOK-MVK.pdf
 20140527 -samenwerkingsovereenkomst 2014_2019 vzw de Poort - versie Brecht.doc



Samenwerkingsovereenkomst   

 

Addendum bij “Samenwerkingsovereenkomst tussen het Stadsbestuur Kortrijk, het OCMW 
Kortrijk, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en De Poort vzw voor wonen en werk” 

 
Tussen  de stad Kortrijk, met maatschappelijke zetel: Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, gekend onder 
ondernemingsnummer 0207.494.678, vertegenwoordigd door de burgemeester, Vincent Van 
Quickenborne en de algemeen directeur, Nathalie Desmet ;  
 
En  OCMW Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de voorzitter, Philippe De 
Coene en de algemeen directeur, Nathalie Desmet ;  
 
En  De Poort vzw voor wonen en werk, met maatschappelijke zetel: Damastweverstraat 3 te 8500 
Kortrijk, gekend onder ondernemingsnr. 0432.220.320, vertegenwoordigd door de heer Rik Desmet, in 
zijn hoedanigheid van voorzitter ;  
 
En   AGB SOK, autonoom gemeentebedrijf met maatschappelijke zetel: Grote Markt 54 te 8500 
Kortrijk, gekend onder ondernemingsnr. 0267.307.650, vertegenwoordigd door de heer Wout 
Maddens, in zijn hoedanigheid van voorzitter, en de heer Rudolphe Scherpereel, in zijn hoedanigheid 
van bestuurder ; 
 
En      het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw, met maatschappelijke zetel: Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 
gekend onder ondernemingsnr. 0660.709.263, vertegenwoordigd door de heer Wout Maddens, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter, en de heer Rik Desmet, in zijn hoedanigheid van ondervoorzitter 
 
 
 

samen ‘PARTIJEN’ genoemd 
 
 
WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:  

 
In 2014 sloten PARTIJEN een samenwerkingsovereenkomst af met het oog op de samenwerking rond 
bepaalde doelstellingen (samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 juli 
2014). De samenwerkingsovereenkomst kadert in de uitvoering van het Plan Nieuw Kortrijk voor wat 
betreft de realisatie van een ‘betaalbare stad’. 
De strategische doelstelling is het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid 
van het woonpatrimonium in de stad. 
Deze strategische doelstelling houdt onder meer volgende operationele doelstelling in: 

- versterking en coördinatie van de renovatiebegeleiding 
- stimulering doorstroming van de huurders van De Poort naar andere segmenten; 
- kwaliteit van het patrimonium structureel verhogen  

 
In dit kader is tussen partijen afgesproken dat vooraleer woningen uit de portefeuille van De Poort 
worden genomen de stad, het SOK en De Poort een gezamenlijke strategie en plan van aanpak 
ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw en het 
samenwerkingsverband Kortrijk Huurt. 
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Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (hierna AGB SOK) en De Poort vzw voor wonen en werk (hierna 
De Poort) hebben op 6 juli 2016 samen het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (hierna MVK) opgericht.  
Huidige overeenkomst regelt de ondersteuning van het MVK en de samenwerking tussen de betrokken 
organisaties rond welbepaalde doelstellingen.  
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  
 
artikel 1. concept Kortrijk huurt 
PARTIJEN lanceren het concept ‘Kortrijk huurt’. Het is een verzamelnaam van verschillende organisaties 
die werkzaam zijn in het begeleiden van huurders naar een kwalitatieve woning.  
Het omvat onder meer: het sociaal verhuurkantoor (De Poort vzw voor wonen en werken, hierna ‘SVK’) 
en het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (MVK Kortrijk vzw, hierna ‘MVK’). Zowel het SVK als het MVK 
huren woningen van eigenaars om die op hun beurt onder te verhuren aan kandidaat-huurders van hun 
doelgroep.  
Ook de Woonclub Kortrijk schaart zich onder dit label.  
De inspanningen zijn erop gericht ook de nieuwe Huisvestingmaatschappij Wonen Regio Kortrijk hierbij 
te betrekken en de woningen van de partners zoveel mogelijk onder te brengen in dit label. Verder 
werkt KORTRIJK HUURT actief mee om de woningleegstand in Kortrijk terug te brengen. 
 
artikel 2. grenzen tussen SVK en MVK  
PARTIJEN leggen de grenzen tussen woningen voor het SVK en het MVK vast op basis van verschillende 
criteria, onder andere de markthuurprijs van het type woning:  

Type woning grens 

Studio 400 

1 slk 400 

2 slk 450 

3 slk 500 

Nieuwbouw 500 

De vermelde grens is de maximum verhuurprijs (prijs die de huurder betaalt) per maand voor het SVK 
(prijspeil 2016 – via indexatie van de huurprijzen). De woonentiteiten met een hogere markthuurprijs 
worden verhuurd via het MVK. De gemelde markthuurprijzen zijn richtprijzen. Het directiecomité kan 
uitzonderingen maken . Uitzonderingen worden ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd.  
 
artikel 3. opbouw portefeuille huurwoningen  
PARTIJEN engageren zich om huurwoningen in portefeuille van KORTRIJK HUURT aan te brengen. Zo 
kunnen ook woningen in portefeuille van de PARTIJEN, die te duur geworden zijn voor het SVK, 
doorgeschoven worden naar het MVK.  
Daarnaast worden woningen uit de private markt huurmarkt geprospecteerd. De prospecties worden 
gezamenlijk door SVK en MVK uitgevoerd.  
 
artikel 4. doelstellingen  
Tussen de verschillende partijen die samenwerken onder het label Kortrijk Huurt zullen onderlinge 
samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld in de geest van de huidige samenwerkings-
overeenkomst. 
De samenwerking tussen AGB SOK en de Poort is erop gericht om jaarlijks 25 woningen toe te kunnen 
voegen aan de portefeuille van het MVK. 
 
artikel 5. ondersteuning door stad Kortrijk  
Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stads- en OCMW-budget voorziet Stad Kortrijk 
in de periode 2015- 2019 een totale bijdrage van € 350.000 voor de opstart, als volgt uit te keren € 
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130.000 in 2015 aan het SOK, € 50.000 in 2016 aan het MVK, € 50.000 in 2016 aan het MVK, € 70.000 
in 2017 aan het MVK en € 50.000 in 2018 aan het MVK.  Deze bijdrage is voorzien voor coördinatie MVK 
en financiële en administratieve ondersteuning van het MVK.  
Vanaf 2019 wordt gerekend  op een structurele bijdrage die op basis van de evaluatie en voortzetting 
van de overeenkomst nader bepaald zal worden. 
In het kader van huidig addendum is er geen bijkomende steun voor De Poort. De Poort factureert 
rechtstreeks aan het MVK op basis van prestaties overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst AGB 
SOK, De Poort en het MVK.  
 
artikel 6. rapportering 
In het verlengde van de genoemde rapportering in artikel 5 van de samenwerkingsovereenkomst zal 
ook het MVK rapporteren over de gerealiseerde werking in het voorbije jaar ten laatste 1 april na het te 
evalueren werkingsjaar. Op basis van deze rapportage zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden conform 
artikel 8. 
 
artikel 7. slotartikel 
De overige artikelen van de basis samenwerkingsovereenkomst zoals de conflictbehandeling en duur 
van de overeenkomst zijn onverminderd van toepassing op de samenwerking tussen de partijen. 
 
Opgemaakt te Kortrijk, op ../../…., in 5 exemplaren, voor elke partij één.  
 

 
 
 

Namens de stad Kortrijk :  
 
 
 
Vincent Van Quickenborne,       Nathalie Desmet,  
Burgemeester        Algemeen Directeur 
 
 
 
 

Namens het OCMW Kortrijk :  
 
 

 
Philippe De Coene,        Nathalie Desmet,  
Voorzitter        Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 
 

Namens vzw De Poort :  
 
 

 
Rik Desmet,  
Voorzitter 
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Namens AGB SOK :  
 
 
 
 
Wout Maddens,        Rudolphe Scherpereel, 
Voorzitter        Bestuurder 
 
 
 
 
 

Namens Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw :  
 
 
 
 
Wout Maddens,        Rik Desmet,  
Voorzitter         ondervoorzitter 
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Planning en Openbaar Domein
20:39 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19 - 2018_GR_00095 - RUP Grote Wallebeek - Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Wallebeek - Goedkeuren

19 2018_GR_00095 RUP Grote Wallebeek - Ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan Grote 
Wallebeek - 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00044 - RUP Grote Wallebeek - Voorontwerp - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het RUP Grote Wallebeek wordt opgemaakt ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Kortrijk, 
definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 26 april 2007.

Het voorliggende RUP ‘Grote Wallebeek’ is een RUP ter realisatie van:

 De bestemming en inrichting van het woongebied Walle binnen de contour van het EI, deel 
ten noorden van de R8;

 De inrichting van een bufferbekken bij de Grote Wallebeek. Het bufferbekken is voorzien 
binnen het kader van de afkoppeling van het pompstation ter hoogte van de E17 en de 
afkoppeling van de Klakkaertsbeek. Het doel van het bufferbekken is het vertraagd afvoeren 
en het tijdelijk bergen van het extra hemelwater afkomstig van deze afkoppelingswerken om 
te vermijden dat de Grote Wallebeek overbelast wordt en wateroverlast zou veroorzaken in 
het centrum van Kortrijk.
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Plangebied:

De begrenzing van het plangebied van het RUP komt overeen met het noordelijk deel van de 
verkeerswisselaar “Kortrijk-Zuid” (of het EI). Het plangebied ligt als een eiland binnen de 
infrastructuren van deze verkeerswisselaar en de R8, die de zuidelijke grens vormt.

De omtrek van de verkeerswisselaar bestaat uit opgehoogde bermen die het plangebied fysiek 
omwallen en begrenzen. De straat Walle is de enige uitweg uit het omringde gehucht. Binnen de 
verkeerswisselaar takt deze straat af in vier doodlopende armen die ook allemaal dezelfde naam 
dragen.

Argumentatie
Toekomstvisie Walle

Uit de conceptstudie ‘Waterbeheersing gebied Grote Wallebeek’ is gebleken dat de binnenkant van de 
verkeerswisselaar het EI op basis van stedenbouwkundige en hydraulische randvoorwaarden de 
optimale locatie voor een waterbufferbekken is. De bestemming van de zone waar het bufferbekken 
wordt gepland, is volgens het gewestplan bestemd als ‘gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s’, alsook voor een beperkt deel bestemd als ‘Woongebied’. Conform het GRS Kortrijk beslist de 
stad Kortrijk dat deze bestemming achterhaald is en ook niet meer wenselijk is op deze locatie. Hierbij 
werden de nodige argumenten in het RUP afgewogen (kader ruimtemonitor ondernemen Zuid-West-
Vlaanderen, bereikbaarheid site, bestaande open en groene ruimte, bouwkundig erfgoed).

Planopties RUP Grote Wallebeek

1. Afweging nieuwe bestemming voor niet-gerealiseerde KMO-zone Walle

De stad wenst de bestemming te wijzigen naar ‘gemeenschapsvoorziening en openbaar nut’ om de 
realisatie van het bufferbekken mogelijk te maken. Er zijn immers overstromingsrisico’s voor het 
centrum van Kortrijk door de afkoppeling van het pompstation op de E17 en de Klakkaertsbeek. Met 
de afkoppeling van het pompstation van de E17 zal de afgekoppelde regenwaterafvoer terecht komen 
in de Wallebeek. De Wallebeek dreigt door dit grotere debiet problemen te geven in het centrum dat 
stroomafwaarts langs de beek is gelegen. De aanleg van een nieuw waterbufferbekken biedt hierop 
een antwoord. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen wordt het algemeen belang 
van dergelijke waterbeheersingswerken benadrukt. Een nabestemming van de niet-gerealiseerde 
KMO-zone als ‘gemeenschapsvoorziening en openbaar nut’ in functie van waterbeheersingswerken 
kadert binnen het algemeen belang. Het nieuwe waterbufferbekken kan ingepast worden in de 
bestaande open en groene ruimte en blijft een afstandsbuffer t.o.v. de nadelige milieueffecten van het 
verkeer op de verkeerswisselaar. Naast een gebruik als bufferbekken zullen de overstroombare velden 
ook ingezet worden voor begrazing door dieren van de tuinbouwschool (PTI). Het bufferbekken krijgt 
dus een multifunctioneel karakter, waarbij de tuinbouwschool instaat voor het beheer ervan.

2. Andere programmatische keuzes

De aanleg van het bufferbekken op deze locatie biedt ook een antwoord op enkele aanvullende 
potenties:

 Gronden van AWV en stad Kortrijk (woongebied) herbestemmen naar gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Rekening houdende met de nadelige 
milieueffecten van de verkeerswisselaar, het EI en de R8 is het bouwen van bijkomende 
woningen niet gewenst.

 De Wallehoeve zal kunnen worden gebruikt om andere gemeenschapsactiviteiten van het PTI 
te huisvesten.



136/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Op basis van de grafische interpretatie van het gewestplan zullen enkele woningen die zich 
vandaag binnen de KMO-zone bevinden zone-eigen gemaakt worden.

 Enkele bestaande niet-woonfuncties die aanwezig zijn in het gebied zullen een geëigende 
bestemming krijgen (bv. wonen in de ruime zin).

 Vastleggen van openbare wegenis.

Voorontwerp RUP

De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 9 januari 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 aangepast. Eén van deze 
aanpassingen bestaat uit de doorvertaling van het waterbufferbekken naar de voorschriften en het 
verordenend grafisch plan. In de plenaire vergadering werd gevraagd om de inrichting van het 
bufferbekken als voornaamste doelstelling van het RUP ook in de voorschriften te beschrijven. Door 
aan de locatie van het geplande bufferbekken de specifieke bestemming ‘zone voor 
waterbufferbekkens, groen en landbouw’ toe te kennen, wordt de inrichting ervan verankerd in het 
RUP.

In functie van de aanleg van het waterbufferbekken wordt een zone van circa 2 ha. in het plangebied 
met als gewestplanbestemming ‘zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s’ geschrapt. Dit is 
inhoudelijk gelinkt aan het RUP ‘Marke Torkonjestraat’, dat reeds definitief werd goedgekeurd. In het 
RUP ‘Marke Torkonjestraat’ werd aangegeven dat de RUP-procedure voor het RUP ‘Grote Wallebeek’ 
opgestart werd, waarbij een zone van circa 2ha gewijzigd zou worden naar een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut in functie van de aanleg van een waterbufferbekken. 
Het geschrapte gebied werd ingeruild voor een bijkomende aansnijding voor KMO-zone in het RUP 
‘Marke Torkonjestraat’. Het verband tussen beide ruimtelijke uitvoeringsplannen werd in de 
toelichtingsnota van het voorliggende RUP opgenomen.

Aan de straat Walle en zijn vier doodlopende armen werd de bestemming ‘zone voor openbare 
wegenis’ toegekend. Dit is een wijziging t.o.v. het voorontwerp waarin de meest zuidelijke arm de 
overdruk ‘Aslijn voor wegenis’ kreeg. De in private eigendom zijnde doodlopende armen werden in 
functie van de heraanleg van de wegenis naar de stad overgedragen. Deze heraanleg kadert in het 
project ‘Waterbeheersingswerken Grote Wallebeek’. Voor de grondoverdracht werden eenzijdige 
overeenkomsten opgemaakt die nog geformaliseerd moeten worden. Verder werd er aan de 
voorschriften voor de zone voor openbare wegenis toegevoegd dat een rechtstreekse ontsluiting van 
Walle op de R8 of het verkeerscomplex Kortrijk-zuid onmogelijk is.

Het plangebied van het RUP is volledig gelegen binnen het projectgebied van het complex project K-
R8, dat wordt voorbereid. Om de verkeersdoorstroming en -veiligheid in de regio Kortrijk te 
verbeteren, hebben alle betrokken overheden beslist om samen mogelijke oplossingen uit te werken 
voor aanpassingen aan het hogere wegennet in de regio Kortrijk. Het complex project zit op dit 
moment in de verkenningsfase. Naast het complex project wordt in de toelichtingsnota van het 
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voorliggende RUP aandacht besteed aan de bouwvrije strook langs de R8 en het EI. In het Koninklijk 
Besluit van 4 juni 1958 betreffende de bouwvrije stroken langs autosnelwegen worden beperkingen 
opgelegd voor de breedte van dertig meter aan weerszijden van het domein langs de autosnelweg. 
Het is in die stroken verboden te bouwen, te herbouwen of bestaande bouwwerken te verbouwen. 
Dat verbod geldt niet voor instandhoudings- en onderhoudswerken. Voorbij de tiende meter, gemeten 
van de grens van het domein van de autosnelweg, kan de wegbeheerder afwijkingen toestaan. Ter 
illustratie werd een afbeelding met daarop de 10m en 30m grenslijn aan de toelichtingsnota 
toegevoegd. Betreffende de bouwvrije stroken zal het college via een nota verzocht worden een 
beslissing te nemen om bijkomende juridische expertise te verkrijgen inzake deze materie.

Met het oog op de woonkwaliteit werd er in de plenaire vergadering aandacht gevraagd voor de 
verhouding tussen het wonen en de nevenfuncties. De kwaliteit van het wonen moet in de zone voor 
wonen in ruime zin gewaarborgd worden en er moet vermeden worden dat andere functies het wonen 
verdrukken. In de voorschriften werd dit onderschreven door in het hoofdgebouw de nevenfuncties 
tot minder dan de helft van het totale bruto-vloeroppervlakte van het volledige hoofdgebouw te 
beperken. Nevenfuncties in bijgebouwen en niet-woonfuncties zullen afgewogen worden op basis van 
de goede ruimtelijke ordening. Verder werd in de voorschriften het aantal bouwlagen voor de 
woongebouwen vastgelegd op maximum 2 bouwlagen met een derde bewoonbare bouwlaag in de 
dakverdieping, waarbij de maximale bruto-hoogte van de bouwlagen verordenend zijn.

Betreffende de concrete inrichting van het waterbufferbekken werd er door de GECORO een aantal 
vragen naar voor geschoven. Deze vragen worden aan het studiebureau voor verder onderzoek 
overgemaakt. Tevens wordt rekening gehouden met het ontwerp van het bufferbekken in het RUP. Zo 
werd in de voorschriften voor de zone voor waterbufferbekkens, groen en landbouw opgenomen dat 
reliëfwijzigingen mogelijk zijn.

Verder werden een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd, zoals het verwijderen van het symbool 
‘bestaande bedrijven’ dat geen meerwaarde had voor het RUP, het aanpassen van het symbool voor 
de waardevolle gebouwen en het bijwerken van de ruimtebalans.

Voorlopige vaststelling

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

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP ‘Grote Wallebeek’ bevat een verordend 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.

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.
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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.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

Bijlagen
 20180403-RUP-Kortrijk-Grote-Wallebeek-ontwerp-voorlopige-vaststelling.pdf
 RUP_34022_214_00013_00001_GP_Ontwerp &reg;.pdf
 RUP_34022_214_00013_00001_RPC_Ontwerp &reg;.pdf
 20161220 - ontheffingsbeslissing.pdf
 verslag en adviezen plenaire vergadering.pdf

Axel Weydts
Beheer Openbaar Domein
20 - 2018_GR_00076 - B.O.D. Roterijstraat 2018 - 2017/1369 - Heraanleg voetpaden Roterijstraat - Voorwaarden en wijze van gunnen

20 2018_GR_00076 B.O.D. Roterijstraat 2018 - 2017/1369 - 
Heraanleg voetpaden Roterijstraat - 
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 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 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur
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Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks wordt een bestek uitgeschreven voor het vernieuwen van de voetpaden in diverse straten van 
Kortrijk. De keuze van de locatie van het vernieuwen van de voetpaden is gebaseerd op een scorelijst 
van de Kortrijkse voetpaden. In die scorelijst wordt rekening gehouden met diverse factoren, gaande 
van het aantal inwoners, aanwezigheid van openbare plaatsen, aanwezigheid van bushaltes, aantal 
meldingen die in de loop der jaren werden ontvangen, etc. Op basis van deze scorelijst kwam de 
Roterijstraat in aanmerking om dit jaar het voetpad en de parkeerstrook te vernieuwen.

Argumentatie
Daarnaast zijn de distributienetten nog bovengronds aangelegd, wordt de Roterijstraat nog door een 
enkele waterleiding gevoed en dienen Telenet en Proximus nog nieuwe leidingen aan te leggen in een 
deel van de Roterijstraat.

Bij het samenbrengen van deze verschillende argumenten werd besloten om de nutsleidingen te 
renoveren en aansluitend de voetpaden en de parkeerstroken te vernieuwen.

Hierbij leggen we het dossier "Heraanleg voetpaden Roterijstraat - bestek B.O.D. Roterijstraat 2018 - 
2017/1369" ter goedkeuring voor.

Het V&G-plan wordt opgemaakt door de firma Vecobo.

Deze opdracht ramen we op een totaalbedrag van 216 883,82 euro inclusief BTW.

Juridische grond
Conform de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten kiezen we 
als plaatsingsprocedure voor een openbare procedure.

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

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
A 2018.314

Budgetsleutel:
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2018/GBB-CBS/0200-01/2240000/IE-14 - uitgave: 216.883,82 EUR - beschikbaar: binnen SIB RES is 
er onvoldoende budget, binnen de groep IE-14 / Ruimte / rubriek wegenis is er voldoende budget

Bjorn Deleu
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Heraanleg voetpaden Roterijstraat", zoals ze vervat zijn in het 
"bestek B.O.D. Roterijstraat 2018 - 2017/1369", opgemaakt door het team Beheer openbaar domein, 
vast te stellen.

Punt 2
Conform de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten een beroep 
te doen op een openbare procedure als plaatsingsprocedure.

Bijlagen
 Bijlage C - Plan bestaande toestand.pdf
 Bijlage D - Plan ontworpen toestand.pdf
 Bijlage E - Technisch Verslag.pdf
 Bijlage F - Conformverklaring Technisch Verslag.pdf
 20171369_Raming.xls
 20171369_2018_03_05_Bestek - Model 3P.pdf

Raadscommissie 3
Arne Vandendriessche
Communicatie en Recht
20:49 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21 - 2018_GR_00094 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst met  S&R Kortrijk-Zwevegem NV - wijziging DBFMO-contract  - Goedkeuren

21 2018_GR_00094 Campus Kortrijk Weide- DBFMO 
overeenkomst met  S&R Kortrijk-
Zwevegem NV - wijziging DBFMO-contract  
- 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; 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 Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
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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; mevrouw 
Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00026 - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - stopzetting 
concurrentiedialoog - organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
addendum samenwerkingsovereenkomst Kortrijk Zwevegem  - Voorwaarden en wijze van gunnen

 2016_CBS_02154 - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - Gunning

Aanleiding en context
Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad 
Kortrijk, gemeente Zwevegem en S&R Kortrijk - Zwevegem NV (hierna S&R) voor de realisatie van 
een nieuw zwembadcomplex Kortrijk en een nieuw zwembadcomplex Zwevegem. 
De DBFMO-overeenkomst en de bijlagen werden reeds goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting 
van 25 januari 2016 punt 26.
De eigenlijke DBFMO-overeenkomst werd ondertekend op 8 augustus 2016.

Naar aanleiding van een principiële nota van S&R en bijkomende vragen van de Stad Kortrijk werd 
tussen beide partijen onderhandeld, wat resulteerde in een wijziging van de DBFMO-overeenkomst.

 

Argumentatie
De wijziging bevat volgende aspecten:

1. Uitbreiding aanbod
Het pret- en dierenpark Bellewaerde plant in het voorjaar 2019 de opening van een groot waterpark, 
Bellewaerde Aquapark, in Ieper. Om in concurrentie te kunnen treden met dit nieuwe Aquapark wenst 
S&R van bij de opening van het zwembadcomplex te Kortrijk het aanbod te versterken door de 
toevoeging van 2 extra glijbanen bovenop de reeds 3 voorziene glijbanen, een uitbreiding van de 
horeca-inrichting en een extra attractie in de kinderwereld.
Deze versterking van het aanbod geeft geen aanleiding tot een hogere werkingssubsidie. Het 
resulteert wel in een hogere investering en bijgevolg in een hogere lening. Op basis daarvan wordt de 
publieke waarborg verhoogd met een bedrag van 1 miljoen euro. In de DBFMO-overeenkomst is 
bepaald dat maximum 100% van het kapitaalgedeelte van de lening met bijhorende kosten gedekt 
wordt door een publieke waarborg.
Gelet op het grotere aanbod worden de tarieven voor de individuele recreatieve zwembeurt verhoogd 
met 0,50 euro, excl. BTW, met uitzondering van het tarief voor de kinderen van 0-3 jaar dat 0 euro 
blijft.

2. Vervroegde exploitatie van de zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein
De DBFMO-overeenkomst voorziet in de uitbating van de zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein door 
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S&R vanaf de dag na het afleveren van het beschikbaarheidscertificaat voor het zwembadcomplex te 
Kortrijk. Het is voor de Stad evenwel niet evident om de vacatures voor de huidige zwembaden tot 
dan in te vullen. S&R werd bereid gevonden om het zwembad Abdijkaai integraal te exploiteren vanaf 
17 april 2018 en het zwembad Lagaeplein vanaf 1 september 2018 en dit volgens het systeem van 
open boekhouding. Daarvoor wordt een éénmalige managementvergoeding aangerekend van 50.000 
euro, excl. BTW voor beide zwembaden samen. De Stad en S&R zullen te goeder trouw een 
betalingssystematiek uitwerken om de lasten zo laag mogelijk te houden. Beiden werken een systeem 
van prefinanciering uit op basis van de éénmalige managementvergoeding.
Tot de opening van het zwembadcomplex te Kortrijk blijven de openingsuren, de tarieven en de 
abonnementsformules in beide zwembaden behouden zoals ze zijn vastgesteld door de Stad. Pas na 
de opening van het nieuwe zwembadcomplex in Kortrijk gelden de afspraken zoals opgenomen in de 
DBFMO-overeenkomst.
Tevens werd bedongen dat het zwembad Abdijkaai toegankelijk zal zijn voor het publiek vanaf 1 juni 
2018 bij goed weer en dit tussen 11u en 19u.

3. Ter beschikking stellen van personeel
Gezien het niet evident is om de vacatures voor de huidige Kortrijkse zwembaden in te vullen, zal S&R 
zich inspannen om, volgens de noden van de Stad, personeel ter beschikking te stellen dat ingezet 
wordt in de bestaande zwembaden van de Stad, die niet door S&R worden overgenomen. De Stad 
betaalt enkel de kosten terug die S&R zelf maakt (alle loonaspecten, sociaal secretariaat, kledij, 
boekhouding, …) onverminderd het bepaalde dat hierna volgt. De facturatie geschiedt 
maandelijks. Stad en S&R zullen te goeder trouw een betalingssystematiek uitwerken om de lasten zo 
laag mogelijk te houden. Beiden werken een systeem van prefinanciering uit, zoals opgenomen onder 
punt 2. Het is de bedoeling dat deze personeelsleden later doorstromen naar de zwembaden die door 
S&R worden uitgebaat. Enkel wanneer het personeelslid niet kan doorstromen ten gevolge van 
ontslag op eigen verzoek of ten gevolge van ontslag door S&R omwille van gegronde redenen, kan 
S&R een recruteringskost aanrekenen aan de Stad ten bedrage van 3.000 euro, excl. BTW per 
personeelslid.

4. Publiciteit en naamvermelding
De naam van het zwembad wordt aangebracht op het zwembadcomplex zelf. De nieuwe commerciële 
naam van S&R, zijnde Lago, wordt niet geafficheerd op de gevel, maar wel op vlaggenmasten in de 
directe omgeving van het zwembadcomplex die ter beschikking gesteld worden door de Stad.

5. Uitpas
De Stad wenst ook in het nieuw zwembadcomplex het principe van de Uitpas toe te passen. S&R zal 
hier te goeder trouw aan meewerken. Er wordt uitgegaan van ongelimiteerd sportzwemmen en 
gelimiteerd recreatiezwemmen met de Uitpas.

6. Beurtenkaarten
Op vraag van de Stad worden twee bijkomende abonnementsformules aangeboden voor 
sportzwemmers:
- een 50-beurtenkaart tegen 99 euro
- een 200-beurtenkaart tegen 250 euro.
De kaarten zijn op naam, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar en gelden in alle Kortrijkse publieke 
zwembaden.

7. Parkeerbeleid
In de DBFMO-overeenkomst waren enkel richttarieven opgenomen voor de parking Kortrijk Weide. Dit 
wordt nu verder gepreciseerd.
De tarieven op parking Kortrijk Weide worden verlaagd voor de bezoekers aan het zwembad.
De volgende tarieven (incl. BTW) zullen bij de opening van het zwembadcomplex in Kortrijk gelden:
- 0 tot 1,5 uren: 1 euro voor de sportzwemmers
- vanaf 1,5 uur tot 4,5 uren: 3 euro voor de recreatieve zwemmers
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- vanaf 4,5 uren worden de tarieven geleidelijk opgetrokken.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Er wordt voorzien in een verhoging van de stadswaarborg met 1 miljoen euro. Daartoe wordt, van 
zodra de stukken beschikbaar zijn, een afzonderlijk gemeenteraadsdossier voorgelegd.

Er is opgenomen dat beiden een systeem van prefinanciering zullen uitwerken wat betreft de 
vervroegde overname van de zwembaden en het ter beschikking stellen van personeel op basis van 
de verschuldigde éénmalige managementvergoeding.

Budgetsleutel uitbetaling éénmalige managementvergoeding ten bedrage van 50.000 euro, excl. BTW: 
2018/GBB-CBS/0740-03/6492000/IE-GEEN 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

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

Punt 1

21 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.

16 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste, C. 
Waelkens.

Punt 2

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, M. 
Seynaeve, C. Waelkens.

15 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste. 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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De wijziging nr. 1 aan de DBFMO-overeenkomst tussen stad Kortrijk, gemeente Zwevegem en S&R 
Kortrijk Zwevegem NV goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
In te stemmen met de uitbetaling van de éénmalige managementsvergoeding ten bedrage van 50.000 
euro, excl. BTW aan NV S&R Kortrijk-Zwevegem, Geldenaaksebaan 329 te 3001 Leuven.

Bijlagen
 SR KORTRIJK - WIJZIGING NR1 _ Aanpassing definitief.pdf
 principiele nota S&amp;R.pdf



BIJLAGE 24 - WIJZIGING NR . 1  AAN DE DBFMO-OVEREENKOMST   

TOT ONTWERPEN, BOUWEN, FINANCIEREN, ONDERHOUDEN EN UITBATEN VAN 

 EEN NIEUW ZWEMBADCOMPLEX d.d. 08 augustus 2016 

 

1. De STAD KORTRIJK, met bestuurszetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met 

ondernemingsnummer 0207.494.678 , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college 

van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester en xxx, algemeen directeur handelend in hun gezegde hoedanigheid, in 

uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet; 

 

Hierna de “Opdrachtgever” of de “Stad Kortrijk” genoemd. 

 

EN 

 

1. De NV S&R KORTRIJK-ZWEVEGEM, met vennootschapszetel aan de Geldenaaksebaan 

329, 3001 Leuven, KBO nr. 0667.791.649, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee 

bestuurders, zijnde ACH Build nv, vertegenwoordigd door ELCM bvba, vast vertegenwoordigd 

door Eric Leskens én Innopa nv, vast vertegenwoordigd door Jan De Wit 

 

 

Hierna de “Opdrachtnemer” genoemd. 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

De Stad Kortrijk is Opdrachtgever van de Opdrachtnemer in de DBFMO-overeenkomst tot ontwerpen, 

bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex afgesloten op 8 

augustus 2016; Hierna verder aangeduid als de “DBFMO-Overeenkomst”. 

De Stad Kortrijk en de Opdrachtnemer wensen in onderhavige wijziging bijkomende contractuele 

afspraken te maken én de bestaande DBFMO-Overeenkomst hiermee te wijzigingen. 

Deze wijziging heeft geen betrekking op de contractuele verhouding tussen de Gemeente Zwevegem en 

de Opdrachtnemer welke onverminderd behouden blijft. 

 

EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

1. UITBREIDING AANBOD 
 

1.1 Versterking aanbod 

De Opdrachtnemer verbindt er zicht toe  het aanbod in het Zwembadcomplex Kortrijk te versterken door 

de toevoeging van een Black Hole glijbaan, een Turbo glijbaan, een uitbreiding van de horeca inrichting 

en een extra attractie in de kinderwereld. 
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Deze versterkingen van het aanbod werden uitvoerig besproken met de vertegenwoordigers van de 

Stad Kortrijk zodat geen nadere beschrijving noodzakelijk is. 

Deze versterkingen van het aanbod zullen samen met het origineel aanbod klaar zijn op de 

Beschikbaarheidsdatum. 

 

1.2 Verhoging Publieke Waarborg 

Deze versterking van het aanbod geeft geen aanleiding tot een hogere Bruto-Werkingssubsidie. 

De Stad Kortrijk verbindt zich er wel toe de Publieke Waarborg, zoals opgenomen onder artikel 2.3 van 

deel 2 en bijlage 7 van de DBFMO-overeenkomst en goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad 

Kortrijk in zitting van 14 november 2016, punt 19 te verhogen  met een bedrag van 1 miljoen Euro 

(1.000.000 Euro). Dit maakt dat de Stad Kortrijk zich garant stelt voor een totaal bedrag van 

33.176.175,00 Euro tegenover de Security Agent, tot zekerheid en voldoening van de verplichtingen 

van de Opdrachtnemer onder het deel Zwembadcomplex Kortrijk zoals bepaald in de DBFMO-

overeenkomst. Deze verhoging van de Publieke Waarborg zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

de Gemeenteraad van de Stad Kortrijk.  

 

1.3 Tarief 

Het tarief voor de individuele recreatieve zwembeurt, zoals opgenomen in bijlage 20 Managementplan 

bij de DBFMO-overeenkomst wordt verhoogd met 0,5 Euro excl. BTW, met uitzondering van het tarief 

voor de kinderen van 0-3 jaar dat 0,00 euro blijft. 

De tarieven zijn dan als volgt: 

Sport- en recratiebad  inwoners Kortrijk-Zwevegem niet-inwoners Kortrijk-Zwevegem 

kinderen 0-3 jaar  €0,00    €0,00 

kinderen 4-15 jaar  €7,00    €7,70 

volwassenen 16+ jaar  €9,50    €10,40 

studenenten 16-25 jaar,  €8,90    €9,70 

65+ en andervaliden 

 

2. VERVROEGDE EXPLOITATIE VAN DE ZWEMBADEN ABDIJKAAI EN 

LAGAEPLEIN 
 

2.1 Vervroegde uitbating 

De DBFMO-overeenkomst voorziet in de uitbating van de zwembaden Abdijkaar en Lagaeplein door de 
Opdrachtnemer vanaf de dag nà het afleveren van het Beschikbaarheidscertificaat voor het 
Zwembadcomplex Kortrijk . In dit artikel van onderhavige wijziging wordt bepaald dat de uitbating door 
de Opdrachtnemer wordt vervroegd en worden de modaliteiten hiervan bepaald. 
 
Vanaf de dag na het afleveren van het Beschikbaarheidscertificaat gelden de bestaande afspraken van 
de DBFMO-overeenkomst zowel met betrekking tot de exploitatie als de vergoeding. 
 
Tot de opening van het Zwembadcomplex Kortrijk blijven de openingsuren, de tarieven en 

abonnementsformules in de beide zwembaden behouden, zoals ze zijn vastgesteld door de Stad Kortrijk. 

Na de opening gelden de tarieven en abonnementsformules overeengekomen in de DBFMO-

Overeenkomst zoals later aangevuld in onderhavige wijziging. 
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2.2 Zwembad Abdijkaai 

De Opdrachtnemer zal het zwembad Abdijkaai integraal exploiteren vanaf 17 april 2018.  Vanaf die 

datum zal het zwembad Abdijkaai geëxploiteerd worden volgens het systeem van de open boekhouding 

zoals opgenomen in de DBFMO-overeenkomst met dien verstande dat dit zwembad voor het publiek 

vanaf 1 juni 2018 bij goed weer toegankelijk zal zijn én dit tussen 11 en 19 uur. 

2.3 Zwembad Lagaeplein 

De Opdrachtnemer zal het zwembad Lagaeplein integraal exploiteren vanaf 1 september 2018. Vanaf die 

datum zal het zwembad Lagaeplein geëxploiteerd worden overeenkomstig het systeem van de open 

boekhouding zoals opgenomen in de DBFMO-overeenkomst.  

2.4 Open boek 

De Opdrachtnemer zal voor deze vervroegde exploitatie de directe kosten (personeel, energie, 

chemicaliën, …) voor de beide zwembaden in “open boek” doorfactureren aan de Stad Kortrijk. 

Daarboven is een éénmalige managementvergoeding verschuldigd van 50.000 Euro exclusief BTW voor 

de vervroegde exploitatie van beide zwembaden samen.  

Partijen zullen te goeder trouw een betalingssystematiek uitwerken om de lasten zo laag mogelijk te 

houden. Beide partijen werken een systeem van prefinanciering uit op basis van de 

managementvergoeding die éénmalig zal worden gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 

kalenderdagen. 

Hierover worden de nodige afspraken gemaakt in het Overlegcomité. 

 

3. TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSONEEL 
 

De Opdrachtnemer zal zich inspannen om, volgens de noden van de Stad Kortrijk, personeel ter 

beschikking te stellen aan de Stad Kortrijk dat ingezet wordt in de bestaande zwembaden van de Stad 

Kortrijk waarvan de exploitatie niet door de Opdrachtnemer wordt overgenomen.  

Dit personeel zal door de Opdrachtnemer worden aangeworven tegen de arbeidsvoorwaarden (loon, 

verlof, ziekte, arbeidsongevallen, …) die gelden bij de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer oefent het 

werkgeversgezag uit én zal deze personeelsleden door middel van een dienstverleningsovereenkomst 

aan de Stad Kortrijk ter beschikking stellen.  

De Stad Kortrijk betaalt enkel de kosten terug die de Opdrachtnemer zelf maakt (alle loonaspecten, 

sociaal secretariaat, kledij, boekhouding, …) onverminderd het bepaalde dat hierna volgt. De facturatie 

geschiedt maandelijks. Partijen zullen te goeder trouw een betalingssystematiek uitwerken om de lasten 

zo laag mogelijk te houden. Beide partijen werken een systeem van prefinanciering uit. In dit verband 

verwijzen we naar punt 2.4, tweede alinea. 

Het is de bedoeling dat deze personeelsleden nadien doorstromen naar de zwembaden die door de 

Opdrachtnemer worden uitgebaat.  

Indien het personeelslid niet kan doorstromen ten gevolge van ontslag op verzoek van het personeelslid 

zelf of ten gevolge van ontslag door de Opdrachtnemer omwille van gegronde redenen, zal de 

Opdrachtnemer een recruteringskost mogen aanrekenen aan de Stad Kortrijk gelijk aan 3000 Euro 

(excl. BTW) per personeelslid. Deze wordt afzonderlijk gefactureerd en is betaalbaar binnen de 30 

kalenderdagen. 
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In het Overlegcomité zullen de nadere afspraken worden gemaakt. 

 

4. PUBLICITEIT EN NAAMVERMELDING 
 

De Opdrachtnemer doet enkele visuele voorstellen voor een zwembadnaam welke wordt aangebracht op 

het Zwembadcomplex Kortrijk. Op basis van deze voorstellen bereidt het Overlegcomité een dossier voor 

voor het college van burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk. 

De nieuwe commerciële naam van de Opdrachtnemer, zijnde LAGO, wordt niet geafficheerd op de gevel 

van het Zwembadcomplex Kortrijk maar wel op vlaggenmasten in de onmiddellijke omgeving van het 

Zwembadcomplex Kortrijk die ter beschikking gesteld worden door de Stad Kortrijk.  De effecten van 

deze promotie worden opgevolgd en mogelijk bijgestuurd na voorstel van het Overlegcomité. 

 

5. UITPAS 
 

De Stad Kortrijk wenst gebruik te maken van het Uitpas-principe. De Opdrachtnemer zal hieraan te 

goeder trouw meewerken. Er wordt uitgegaan van ongelimiteerd sportzwemmen met de Uitpas en 

gelimiteerd recreatiezwemmen met de Uitpas. De werking van de Uitpas zal na 6 maanden worden 

geëvalueerd in het Overlegcomité en zal op basis van deze evaluatie, indien nodig, worden bijgestuurd.  

 

6. BEURTENKAARTEN  
 

Vanaf de opening van het nieuwe Zwembadcomplex Kortrijk zullen twee bijkomende 

abonnementsformules worden aangeboden voor ‘sportzwemmers’: 

 Een 50-beurtenkaart tegen 99 Euro die in alle Kortrijkse publieke zwembaden zal gelden; 

 

 Een 200-beurtenkaart tegen 250 Euro die in alle Kortrijkse publieke zwembaden zal gelden; 

Deze abonnementen zijn op naam en hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. 

De prijzen worden aangepast overeenkomstig de bepalingen onder de DBFMO-overeenkomst. 

7. PARKEERBELEID 
 

De Stad Kortrijk zal de tarieven op de parking Kortrijk Weide verlagen voor bezoekers aan het zwembad. 

De volgende tarieven (incl. BTW) zullen bij de opening van het Zwembadcomplex Kortrijk gelden: 

 0 tot 1,5 uren : 1 EUR voor de doelgroep ‘sportzwemmers’ 

 

 Vanaf 1,5 uur tot 4,5 uren : 3 EUR voor de doelgroep ‘recreatieve zwemmers’ (cfr. 1.3) 

 

 Vanaf 4,5 uren worden de tarieven geleidelijk opgetrokken. 
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De investeringskost in hard- en software-aanpassingen aan de installatie van Parko AGB, om dit tarief-

onderscheid t.o.v. de andere gebruikers van parking Kortrijk Weide te realiseren, wordt volledig 

gedragen door de Opdrachtnemer. 

Indien de bezoekersaantallen in het Zwemcomplex Kortrijk lager uitvallen dan voorzien in het 

businessplan zoals opgenomen als bijlage bij de DBFMO-overeenkomst, zal in de schoot van het 

Overlegcomité  een voorstel van aanpassing van tarieven geformuleerd worden. Het komt dan aan de 

Gemeenteraad toe om, op voorstel van de Raad van Bestuur van Parko AGB, over dit voorstel te 

beslissen. 

 

8. SLOTBEPALINGEN 
 

8.1 Verhouding met de DBFMO-overeenkomst 

Onderhavige bijakte betreft een wijziging van de DBFMO-overeenkomst. Alle wederzijdse rechten en 

verplichtingen bepaald in de DBFMO-overeenkomst blijven tussen Partijen behouden tenzij hiervan 

wordt afgeweken in huidige bijakte.  Bij tegenstrijdigheid primeert onderhavige wijziging boven de 

DBFMO-overeenkomst met inbegrip van de Bijlagen 1 tot 23. 

De begrippen in onderhavige wijziging hebben dezelfde betekenis als onder de DBFMO-overeenkomst, 

tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in onderhavige wijziging. 

Partijen verklaren dat onderhavige wijziging voldoet aan de bepalingen van de DBFMO-overeenkomst 

inzake wijzigingen. 

8.2 Bijlage 24 

Onderhavige overeenkomst wordt als Bijlage 24 gevoegd bij de DBFMO-overeenkomst. 

* 

* * 

Opgemaakt te Kortrijk op …. in evenveel exemplaren als er partijen zijn én elke partij verklaart een 

exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor de Stad Kortrijk: 

 

burgemeester  
 
 
 
algemeen directeur 

 

Voor de Opdrachtnemer: 

 

ACH Build NV 
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Innopa NV 
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Philippe De Coene
ICT
20:53 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
22 - 2018_GR_00084 - Smart Flanders project - Open Data Charter - Goedkeuren

22 2018_GR_00084 Smart Flanders project - Open Data Charter 
- 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; 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 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; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders project, een  ondersteuningsprogramma van de 
Vlaamse Regering, met als doel de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
voor Brussel te steunen in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op 
de ontsluiting van real-time open data en is erop gericht samenwerking tussen steden onderling en 
actoren uit de quadruple helix te stimuleren.

Het Smart Flanders project ( https://smart.flanders.be)  startte in januari 2017 en loopt tot eind 2019. 
Naast het opstellen van het Open Data Charter, werkt men rond data piloten (https://datapiloten.be) en 
kennisuitwisseling tussen de steden.

Het Plan Nieuw Kortrijk, meer bepaald in engagement 10: "Een stadsbestuur dat transparant en sober is"  
haalt ook de ambitie aan data ter beschikking te stellen in het kader van de Open Stad Kortrijk. Verder is 
de ambitie ook opgenomen in het beleidsplan ‘digitale stad Kortrijk 2015-2019’ “pt 9.2. ter beschikking 
stellen van open data”. 

%20https://smart.flanders.be/
https://datapiloten.be/parking
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Op kortrijk.be/opendata staan al verschillende datasets ter beschikking. Tal van sets zijn eerder statisch 
maar de parkeerdata en data over de meldingen worden (bijna) real-time bijgewerkt en liggen al in de lijn 
van het Open Data Charter.

Argumentatie
In het kader van dit charter verwijst de term "data" naar gegevens die door, over of in de stad gemeten, 
verzameld of gegenereerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types data:

1. Gegevens verzameld door de stad, geregeld volgens het Decreet Hergebruik van 
Overheidsinformatie (2007) en volgens de definitie van ‘bestuursdocumenten’ die hierin 
gehanteerd wordt.

2. Gegevens verzameld in opdracht van de stad waarvan het eigenaarschap, gebruik en delen 
geregeld wordt via concessies, lastenboeken, contracten en dergelijke meer.

3. Gegevens verzameld door (private) partijen buiten controle van de stad, waarvoor er op zoek 
gegaan wordt naar samenwerking.

Wat het eerste type data betreft aligneert dit charter zich met het vernoemde decreet en worden er 
principes uitgesproken rond standaardisering en samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

Voor het tweede soort data worden er concrete ambities uitgesproken om het eigenaarschap, gebruik en 
delen van deze gegevens op een duurzame manier te regelen en dienen de principes in dit licht gelezen 
te worden.

Wat het derde type data betreft, stelt dit charter als doel een aantal ‘best practices’ en basisprincipes aan 
te reiken die nuttig kunnen zijn in gesprekken met derde partijen, zowel op technisch als strategisch 
niveau. Waar de stad geen rechtstreekse impact heeft, worden de volgende principes gehanteerd als 
basis voor een dialoog met derde partijen die data capteren.

Wanneer er naar open data verwezen wordt, hanteert het charter de definitie zoals geformuleerd op 
http://opendefinition.org. Deze stelt dat open wil zeggen dat gegevens vrij toegankelijk zijn, gebruikt, 
verwerkt en gedeeld mogen worden door eenieder en voor elk doel. Hieronder vallen geen 
persoonsgegevens of privacy-gevoelige data, noch data waarvan de ontsluiting bestaande regelgeving zou 
overtreden. Data worden gepubliceerd in open en machine-leesbare formaten zoals bvb JSON, XML, CSV, 
etc.

Het Open Data Charter bevat 20 principes:

1. Open by default : standaard als open ter beschikking

2. Comply or explain: beargumenteren als niet opgensteld 

3. Only once:  slechts één keer verzamelen

4. Ontsloten in kader van transparantie en het maximaal hergebruik 

5. Dialoog met alle partijen die data verzamelen wordt aangemoedigd 

6. inzetten op data-hygiëne (via metadatering)  

7. metadatering “zo dicht mogelijk” bij de originele bron 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016299&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016299&datum=&geannoteerd=false&print=false
http://opendefinition.org/
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8. actief inzetten op opleiding en kennisdeling omtrent open data 

9. open en machine- leesbare formaten en standaarden. 

10. Linked Open Data 

11. aandacht voor de kwaliteit van de data  

12. web als primair publicatieplatform 

13. vertraging tussen een meting in de echte wereld en de representatie in de data zo klein mogelijk 
houden en relevante historiek ook publiceren. 

14. samenwerking over bestuurslagen heen 

15. automatisch laten stromen naar het Vlaams Open Data Portaal 

16. een beperkte set van licenties waaronder data gepubliceerd worden  

17. De dialoog met mogelijke hergebruikers 

18. duurzaamheid nastreven 

19. bij aanbestedingen en bij heronderhandeling van bestaande concessies en overeenkomsten 
aandacht besteed aan regelingen omtrent open data

20. De partijen die dit charter ondertekenen engageren zich ertoe de principes die erin vervat staan 
uit te dragen binnen hun eigen organisatie (en daarbuiten).

 

De stad kan kan op eigen tempo acties ondernemen en inplannen die de principes uit de 
intentieverklaring in de praktijk omzetten. Zo kunnen we deze princpes op kortere termijn toepassen bij 
nieuwe projecten die opstarten waar datastromen ter beschikking komen en die aansluiten bij het Plan 
Nieuw Kortrijk en Beleidsplan Digitale Stad Kortrijk 2015-2019. Op die manier gaan we stap voor stap 
vooruit, bouwen we ervaring op en kunnen kosten ook beperkt worden. Op langere termijn moeten de 
principes systematisch ingewerkt worden in werkprocessen, bestekken, procedures,...

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
het Open Data Charter goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Open Data Charter Smart Flanders
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Open Data Charter v1.0 - 20 Principes 

Kader 
Dit charter is opgesteld in kader van het Smart Flanders project, een ondersteuningsprogramma                         
van de Vlaamse Regering, uitgevoerd door imec, met als doel de 13 Vlaamse centrumsteden en                             
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel te steunen in hun ontwikkeling tot smart                       
cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op de ontsluiting van real-time open                           
data en is erop gericht samenwerking tussen steden onderling en actoren uit de quadruple                           
helix te stimuleren.  
 
Data vormen de basis van innovatieve Smart City-oplossingen en zijn een conditio sine qua non                             
voor elke nieuwe app of dienst die men zich in stedelijke context kan inbeelden. Wanneer deze                               
gegevens opengesteld worden zodat burgers, kleine en grote bedrijven, het middenveld en                       
andere geïnteresseerde partijen ze ook kunnen hergebruiken, wordt dit potentieel                   
gemaximaliseerd. 
 
In dit charter worden 20 principes uitgesproken die erop gericht zijn data op een duurzame                             
manier te ontsluiten, met het oog op die transparantie en het maximaliseren van hergebruik                           
door derde partijen. Meer duiding en details bij deze principes en hun context worden gegeven                             
in een begeleidend document. 
 
De partijen die dit charter ondertekenen spreken de ambitie uit om in de toekomst deze                             
principes maximaal toe te passen en als kader te gebruiken om een meer coherent en                             
gezamenlijk beleid rond open data vorm te geven. 

Doelgroep 
De principes in dit charter werden besproken en vastgelegd door de 13 centrumsteden, de                           
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en imec.  
 
Het charter is echter open voor iedereen en er wordt actief nagestreefd andere partijen het                             
charter ook te laten ondertekenen. In eerste instantie gaat dit om de leden van de Smart                               
Flanders klankbordgroep, overheidsbedrijven en commerciële spelers die deze principes willen                   
uitdragen, geëngageerde steden die geen deel uitmaken van de Smart Flanders stuurgroep en                         
andere overheden. 
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Afbakening Open Data 
Het is belangrijk bij de start van dit charter een aantal kernconcepten goed af te bakenen.                               
Hierom worden volgende definities gehanteerd: 
 
Data: In het kader van dit charter verwijst de term data naar gegevens die door, over of in de                                     
stad gemeten, verzameld of gegenereerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen                       
drie types data: 

1. Gegevens verzameld door de stad, geregeld volgens het Decreet Hergebruik van                     
Overheidsinformatie (2007) en volgens de definitie van ‘bestuursdocumenten’ die hierin                   
gehanteerd wordt.  

2. Gegevens verzameld in opdracht van de stad waarvan het eigenaarschap, gebruik en                       
delen geregeld wordt via concessies, lastenboeken, contracten en dergelijke meer.  

3. Gegevens verzameld door (private) partijen buiten controle van de stad, waarvoor er op                         
zoek gegaan wordt naar samenwerking. 

 
Wat het eerste type data betreft aligneert dit charter zich met het vernoemde decreet en                             
worden er principes uitgesproken rond standaardisering en samenwerking tussen de                   
verschillende bestuursniveaus.  
 
Voor het tweede soort data worden er concrete ambities uitgesproken om het eigenaarschap,                         
gebruik en delen van deze gegevens op een duurzame manier te regelen en dienen de principes                               
in dit licht gelezen te worden. 
 
Wat het derde type data betreft, stelt dit charter als doel een aantal ‘best practices’ en                               
basisprincipes aan te reiken die nuttig kunnen zijn in gesprekken met derde partijen, zowel op                             
technisch als strategisch niveau. Waar de stad geen rechtstreekse impact heeft, worden de                         
volgende principes gehanteerd als basis voor een dialoog met derde partijen die data capteren. 
 
Open: Wanneer er naar open data verwezen wordt, hanteren we de definitie zoals                         
geformuleerd op http://opendefinition.org. Deze stelt dat open wil zeggen dat gegevens vrij                       
toegankelijk zijn, gebruikt, verwerkt en gedeeld mogen worden door eenieder en voor elk doel.                           
Hieronder vallen geen persoonsgegevens of privacy-gevoelige data, noch data waarvan de                     
ontsluiting bestaande regelgeving zou overtreden. Data worden gepubliceerd in open en                     
machine-leesbare formaten zoals bvb JSON, XML, CSV, etc. 
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Principes  
 

1. Open by default: data die door, in of over de stad gecapteerd worden, worden                           
standaard als open data ter beschikking gesteld voor hergebruik. 

 
2. Comply or explain: wanneer data niet opengesteld worden, dient er een                     

beargumenteerde verklaring te worden gegeven waarom dit zo is.  
 

3. Only once: gegevens worden slechts één keer verzameld en zo dicht mogelijk bij de                           
bron gepubliceerd (decentraal).  

 
4. Data worden ontsloten in kader van transparantie en het maximaal stimuleren van                       

hergebruik, zowel niet-commercieel als commercieel. 
 

5. Dialoog met alle partijen die data verzamelen wordt aangemoedigd en actief opgezet,                       
op initiatief van het aanspreekpunt voor open data dat binnen de stad wordt                         
aangeduid.  

 
6. Er wordt ingezet op een goede interne data-hygiëne met een databeheer- en                       

datadocumentatie-beleid (via metadatering) als uitgangspunt.  
 

7. Om domeinexpertise te bewaken wordt er op gericht metadatering “zo dicht                     
mogelijk” bij de originele bron te laten gebeuren.  

 
8. Om tot een goede metadatering en datahygiëne te komen wordt er actief ingezet op                           

opleiding en kennisdeling omtrent open data.  
 

9. Data worden maximaal gestructureerd en gepubliceerd volgens open en machine-                   
leesbare formaten en standaarden.  

 
10. Bij het aanmaken van nieuwe databronnen wordt ingezet op Linked Open Data, zeker                         

voor authentieke bronnen en datasets die veel gedeeld worden (ook tussen overheden).  
 

11. De kwaliteit van de data die ontsloten wordt is gelijk aan de kwaliteit die volstaat voor                               
het interne gebruik van de gegevens (binnen de diensten van de stad).  
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12. Het web wordt gebruikt als primair publicatieplatform en er wordt een decentrale                       
publicatie van data nagestreefd.  

 
13. Er wordt geambieerd de vertraging tussen een meting in de echte wereld en de                           

representatie in de data zo klein mogelijk te houden en relevante historiek ook als                           
open data te publiceren. 

 
14. Om datadeling te automatiseren wordt maximale aansluiting gezocht bij interne en                     

externe initiatieven en samenwerking over bestuurslagen heen actief nagestreefd.  
 

15. Er wordt maximaal ingezet om data (via metadatering) automatisch door te laten                       
stromen naar het Vlaams Open Data Portaal en zo naar het federaal, Europees en                           
eventueel andere open data portalen. 

 
16. Er wordt gestreefd naar een beperkte set van licenties waaronder data gepubliceerd                       

worden die open, internationaal bruikbaar en machine-leesbaar zijn.  
 

17. De dialoog met mogelijke hergebruikers van data wordt actief aangegaan.  
 

18. De partijen die data publiceren streven duurzaamheid na en engageren zich geopende                       
data te onderhouden, minstens zo lang als deze voor intern gebruik beschikbaar moeten                         
zijn.  

 
19. Er wordt in aanbestedingen en bij heronderhandeling van bestaande concessies en                     

overeenkomsten aandacht besteed aan regelingen omtrent open data en er wordt                     
ingezet hier rond bewustwording te creëren binnen de relevante diensten.  

 
20. De partijen die dit charter ondertekenen engageren zich ertoe de principes die erin                         

vervat staan uit te dragen binnen hun eigen organisatie (en daarbuiten).  
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Aanvullende punten
Vragen en interpellaties
20:58 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
20:59 Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: 
Werftransport Rollegem - overleg Moeskroen

IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Werftransport Rollegem - overleg Moeskroen

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Moeskroen liet optekenen dat het half maart een 
onderhoud had met het Kortrijkse stadsbestuur aangaande de plannen rond het werftransport aan de 
Klijtberg in Rollegem.  Het aangekondigde tracé dat via de Schreiboomstraat in Rollegem zou lopen, 
heeft immers ook een belangrijke impact op de mobiliteit in Moeskroen.

In de pers viel te lezen dat het Moeskroense stadsbestuur allerminst opgezet is met de plannen die 
door het Kortrijkse stadsbestuur werden uitgerold.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Wat was de aanleiding om nu pas over te gaan tot overleg, na de communicatie van het CBS 
van Kortrijk?  Op wiens uitnodiging heeft het overleg plaatsgevonden?  Wie was uitgenodigd 
en wie was aanwezig?  Wat was de specifieke agenda?  Met welk doel werd het overleg 
aangevat?

2. Wat was de inhoud van het overleg?  Welke elementen zijn aan bod gekomen? Welke 
conclusies trekt stad Kortrijk uit de bespreking?

3. Welke afspraken zijn gemaakt?  Hoe en op welke termijn zullen deze worden uitgevoerd? 
Welke punten van discussie blijven er over?  Welke gevolgen heeft dit voor het dossier van 
het werftransport rond de Klijtberg in Rollegem?

4. Is er verder overleg voorzien met het stadsbestuur van Moeskroen? Welke knelpunten blijven 
er over?  In welke mate zal het stadsbestuur rekening houden met de bezwaren van 
Moeskroen?

5. Tijdens de vorige gemeenteraadszitting liet een grote delegatie inwoners van Rollegem 
verstaan niet akkoord te gaan met de voorliggende plannen.  'Kortrijk spreekt' in de praktijk 
als het ware. Is de visie van het Kortrijkse stadsbestuur over het werftransport rond de 
Klijtberg in Rollegem intussen veranderd?  Met andere woorden: Is er nu capaciteit (geld, 
mankracht, ...) om de alternatieven te onderzoeken?  Welke pistes worden nu verkend?  Hoe 
zal het toekomstige overleg met alle belanghebbenden verder worden gestructureerd?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn 

Gemeenteraadslid CD&V
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vrijdag 16 maart 2018

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Bert Herrewyn, 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.

21:02 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
21:03 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Beperkte Interpellatie: 
behandeling bezwaarschriften inzake belasting op het parkeren

IR 2 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Beperkte Interpellatie: behandeling bezwaarschriften inzake belasting op het parkeren

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
Toelichting:
In het CBS van 19 maart (pt. 38) werd een bezwaarschrift inzake belastingen op het parkeren 
behandeld. Los van de concrete feiten, is mij opgevallen dat de indiener van het bezwaarschrift enkele 
elementen aanhaalde die, indien ze gegrond zijn, mijn inziens een precedentwaarde kunnen hebben. 
Zo beroept hij zich op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen om te stellen dat de wettelijk voorziene 
procedure niet werd gevolgd. Hij maakt verder ook de bedenking dat er mogelijks sprake is van 
belangenvermenging als de voorzitter van het AGB Parko bij de behandeling van het bezwaar 
aanwezig is als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen. Hij vraagt, naast 
de opheffing van de parkeerbelasting, een duidelijk antwoord op zijn grieven.

Het bezwaar wordt door het CBS ontvankelijk en gegrond verklaard. Over de grieven inzake de 
procedure wordt in de beslissing evenwel niets vermeld.

Kan het CBS verduidelijken of er al dan niet een verkeerde procedure werd gevolgd en of de voorzitter 
van Parko, in zijn hoedanigheid van schepen van mobiliteit, al dan niet aanwezig mag zijn op de 
behandeling van bezwaarschriften. 

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Filiep Santy en het bijhorend antwoord van 
schepen Kelly Detavernier en schepen Axel Weydts, 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.

21:07 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
21:08 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
21:09 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 
Vlastreffen aan de Verlaagde Leieboorden?

IR 3 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: Vlastreffen aan de Verlaagde Leieboorden?

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
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Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

Niemand kan ontkennen dat het verlagen van de Leieboorden een schot in de roos is voor zowel 
Kortrijkse als niet-Kortrijkse bewoners. We hebben al enkele dagen mooi weer gehad, waardoor vele 
mensen hun plaats innamen aan en op  de verlaagde Leieboorden.

Met als doel, van de Verlaagde Leieboorden, mensen terug samen te krijgen , wordt het 
gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geweerd.

Nu lezen we in de kranten dat het evenement "Vlastreffen" zich vanaf dit jaar zal verplaatsen naar de 
verlaagde Leieboorden.

Vlastreffen is een mooi evenement dat ook heel wat mensen aantrekt en zeker zijn verdiensten heeft.

Alleen stellen wij vanuit onze bezorgdheid volgende vragen :

1. Wat wordt er juist wel en wat niet toegelaten op de vernieuwde locatie?
2. Worden er maatregelen getroffen bij dergelijke evenementen en andere om ervoor te zorgen 

dat deze mooie locatie ongeschonden blijft?

 

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van 
schepen Kelly Detavernier, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR3) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:11 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Het wegwerken van een drempel in de 
vakantieketen

IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Het wegwerken van een drempel in de vakantieketen

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De zomer staat voor de deur en dus gaan heel wat van onze Kortrijkse kinderen en jongeren 
binnenkort weer op kamp met de jeugdbeweging of nog snel op bos-, zee- of vredesklassen om het 
schooljaar af te sluiten. Vaak zijn er naast de kosten om deel te nemen nog andere kosten die 
gemaakt moeten worden om te kunnen deelnemen. Denken we maar aan veldbedden, slaapzakken, 
zaklampen, valiezen,… Een hoop extra kosten die zeker voor wie het al niet makkelijk heeft een zware 
financiële last vormen. Zeker als je weet dat deze spullen maar één of enkele keren per jaar zullen 
gebruikt worden.

Er is heel wat onderzoek dat de positieve gevolgen van vakantie onderschrijft. Het is dus belangrijk 
dat we zo veel mogelijk drempels in de vakantieketen kunnen wegwerken. Het moet de ambitie van 
deze stad zijn dat geen enkel kind meer ‘toevallig ziek is op de dag van vertrek’ en dat elk kind en 
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elke jongere volop kan participeren aan (meerdaagse) uitstappen in het kader van de schoolloopbaan 
of het vrijetijdsaanbod. De stad doet daarvoor al tal van inspanning (bravo!).

Groen stelt voor om een ‘deelsysteem’ uit te werken om dit soort ‘vakantiespullen’ die noodzakelijk 
zijn om deel te nemen aan meerdaagse uitstappen in de vrije tijd of in de schooltijd uit te werken. Dat 
kan een uitleendienst voor vakantiespullen zijn (via het OCMW of A’kzie) maar evengoed een 
deelplatform waarop het particuliere aanbod en vraag bij elkaar worden gebracht. Onder welke vorm 
dat moet gebeuren kunnen de organisaties in het middenveld en de specialisten van het OCMW best 
zelf uitmaken.

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend 
antwoord van schepen Philippe De Coene, 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.

21:16 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
21:17 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Beperkte 
Interpellatie: vraag omtrent de musea

IR 5 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Beperkte Interpellatie: vraag omtrent de musea

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
Toelichting:
Vragen omtrent het museumbezoek en –beleid in Kortrijk

In 1302 is in de voorbije zes jaar niets geïnvesteerd. Hoe evolueren de laatste jaren de 
bezoekerscijfers (individuele bezoekers, groepen en klassen) en de inkomsten?

Texture is nog maar enkele jaren open. Nu schijnen de bezoekerscijfers en inkomsten al achteruit te 
gaan. Klopt dat? En zoja, hoe zal de stad hierop gepast reageren?

Christine Depuydt

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Christine Depuydt en het bijhorend antwoord 
van schepen Ann Vandersteene, 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.

21:21 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
21:22 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte 
Interpellatie: Sint-Vincentius.

IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte Interpellatie: Sint-Vincentius.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
St Vincentius
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Onder de naam “Atelier Kortrijk 2025” wordt aangekondigd dat de site van het rusthuis St Vincentius 
in 2017 is aangekocht en nu gedurende 2jaar tijdelijk zal gebruikt worden door later voor te stellen 
bewoners.
De waarheid is anders. In 2012 is de aankoop al gerealiseerd wetende dat het rusthuis zou worden 
overgebracht naar de Houtmarkt. Vanaf 2011 is door de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent een Masterplan gemaakt. 6 jaar later beslist het SOK dat “de bevolking mag 
meedenken” en dat delen van de site aan verschillende gebruikers voor korte termijn ( meer dan 2 
jaar!) zullen ter beschikking gesteld worden (een hotelfunctie, een restaurant, een zorginstelling maar 
ook een tentoonstellingsruimte...).

Het betreft uiteraard een unieke site: midden het historische Kortrijk, tussen het Begijnhof, de OLV - 
Vrouwekerk, het museum 1302, het vroegere arrondissementscommissariaat (nog altijd eigendom van 
de stad..), enkele beschermde panden en met het Begijnhofpark als verbindend element.
Daarenboven naadloos aansluitend op het commerciële centrum aan de ene kant en de Leieboorden 
aan de andere kant.

De mogelijkheden zijn enorm: bewoning voor jongeren, stadsbibliotheek, museumcircuit, uitbreiding 
academie, beeldhouwpark, ondergrondse parking, kiosk...

Vandaar de vraag: heeft de stad gedurende die 6 jaar enige voorbereiding getroffen om een zinvolle 
privaat-publieke invulling te geven aan deze site?
Is verder gewerkt geworden op het masterplan van 2012?

Het dossier is dermate bepalend voor de verdere ontwikkeling van het centrum dat met bekwame 
spoed moet verdergewerkt worden en alle mogelijkheden moeten open gehouden worden voor een 
komende beleidsploeg om accuraat te handelen. Is het wel verantwoord nu jarenlang gebruik toe te 
staan waardoor toekomstige ontwikkelingen worden gehypothekeerd?

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Stefaan De Clerck en het bijhorend antwoord 
van schepen Wout Maddens, 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 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Opvolging voorbije 
gemeenteraden.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Opvolging voorbije gemeenteraden.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel brengt twee zaken aan in opvolging van voorbije gemeenteraden :

- statiegeldalliantie : 
  Tijdens de raadscommissie heeft schepen Bert Herrewyn bevestigd dat de stad heeft laten weten dat 
Kortrijk toetreedt tot de statiegeldalliantie.

- T-tip :
  Raadslid David Wemel vraagt of de communicatie naar de hogere overheden reeds gebeurd is. Hij 
mocht nog geen kopie ontvangen van deze brieven.
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Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat dit wordt nagezien en dat raadslid David Wemel kopie mag 
verwachten van zodra beschikbaar.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Werken Venning.
IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Werken Venning.

Behandeld
Indiener(s):
Marc Lemaitre
Toelichting:
Raadslid Marc Lemaitre merkt op dat de werken op de Venning die reeds lange tijd bezig zijn nu stil 
liggen. De bewoners beginnen hun geduld te verliezen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de stad ermee bezig is.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Hondenweide.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Hondenweide.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of het mogelijk is om in Marke een hondenweide aan te 
leggen. Als mogelijke locatie wordt het terrein onder de brug R8 ter hoogte van Ter Doenaert 
gesuggereerd.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat er momenteel een overzichtskaart gemaakt wordt met 
aanduiding van de blinke vlekken. Dit zal mee opgenomen worden.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Buurtparking Mellestraat.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Buurtparking Mellestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat reeds 2 jaar geleden beloofd werd om het maaien aan de 
buurtparking Mellestraat mee op te nemen in de planning. De buurtbewoners vragen naar de stand 
van zaken.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal opnemen.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Mandatenlijst schepenen en kabinetsmedewerkers.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Mandatenlijst schepenen en kabinetsmedewerkers.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt om de mandatenlijst van de schepenen en de 
kabinetsmedewerkers, die in het kader van de transparantie opgenomen zijn op de website, te 
actualiseren.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne benadrukt dat Kortrijk de enige centrumstad is in 
Vlaanderen die dit doet en alle vergoedingen publiek maakt. De opdracht was reeds gegeven om dit 
te actualiseren, maar de aangifte diende pas tegen eind maart te gebeuren. De actualisatie zal dus 
eerstdaags beschikbaar zijn. De burgemeester suggereert ook om op initiatief van het bureau van de 
fractieleiders, hetzelfde te doen voor alle gemeenteraadsleden.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Alain Cnudde: Examens 
stadsmedewerkers.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Alain Cnudde: Examens stadsmedewerkers.

Behandeld
Indiener(s):
Alain Cnudde
Toelichting:
Raadslid Alain Cnudde merkt op dat recent een examen werd uitgeschreven op C-niveau. Ook 
medewerkers die nu betaald worden op D-niveau maar werk verrichten op C-niveau hebben daaraan 
deelgenomen. Deze mensen slagen niet altijd in het examen. Is het stadsbestuur bereid om de 
procedures te herbekijken en eerder op talenten en effectieve prestaties aan te werven dan wel op 
diploma? Of bestaat daartoe reeds een aanzet?

Schepen Arne Vandendriessche antwoordt dat in de vacatures nu steeds om welbepaalde diploma's of 
evenwaardige ervaring wordt gevraagd. Een procedure blijft verder noodzakelijk.

Raadslid Alain Cnudde vraagt of het dan niet voldoende kan zijn dat men reeds werk verricht op het 
bepaalde niveau en daar gunstig op beoordeeld is.

Dit dient verder bekeken te worden vanuit HR.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: File aan Engelse 
Wandeling en oprit Ring via Bissegem.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: File aan Engelse Wandeling en oprit Ring via Bissegem.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste herhaalt zijn vraag in verband met files aan Engelse Wandeling (kruispunt 
met Pottelberg) en stelt dat er zich eenzelfde probleem voordoet om de Ring op te raken via 
Bissegem. Hij vraagt of er al een oplossing in zicht is.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de vraag onmiddellijk werd overgemaakt aan het Gewest. Ze 
hebben beloofd om het te bestuderen, maar hij heeft nog geen concreet antwoord gekregen.

16 april 2018 21:57 De voorzitter opent de besloten zitting
16 april 2018 22:09 De voorzitter sluit de zitting


