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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; mevrouw 
Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

14 mei 2018 18:50 - De voorzitter opent de openbare zitting

14 mei 2018 18:52 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

14 mei 2018 18:54 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

14 mei 2018 18:54 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

14 mei 2018 18:54 - Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Uitgebreide Interpellatie: Unesco

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Uitgebreide Interpellatie: zijn 
fietssuggestiestroken een onderdeel van een volwaardige fietsinfrastructuur?

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: Een nieuwe moskee: een goed 
idee!

IR 4 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Beperkte Interpellatie: Voorstel tot het efficiënter 
afhandelen van administratie voor inwoners naar aanleiding van gerichte projecten van stad en 
aanverwante diensten
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Er wordt gevraagd om volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen:
“Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W – Kennisgeving van het 
besluit van de burgemeester d.d. 7 mei 2018.”
Artikel 134 quinquies N.Gem. W. bepaalt immers dat het sluitingsbesluit ter kennis gebracht wordt 
van de gemeenteraad op de eerste daaropvolgende zitting. Gezien het besluit dateert van 7 mei, is 
huidige zitting de eerste daaropvolgende.
De toevoeging van dit punt bij hoogdringendheid vereist, conform artikel 29 van het 
gemeentedecreet, een twee derde meerderheid van de aanwezige leden. De raad gaat over tot de 
stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt: 

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

Het punt wordt bijgevolg toegevoegd aan de agenda.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
17/5 vanaf 18 uur: infomoment Lange Munte – Beeklaan (OC Lange Munte)
18-21/5: sinksen 18 (volledig programma op www.sinksen.be)
19/5 om 17 uur: opening Overbekeplein 
27/5 om 10 uur: herdenking Leieslag
30/5-12/6: beachevents op Grote Markt 

-Mededelingen
Vandaag gebruiken we voor het eerst het nieuwe, mobiele stem- en geluidsregistratiesysteem. 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° ontwerpnota 4.0 van de intercommunale Leiedal
° de jaarrekening van de Stad en het OCMW, voor de raadsleden die dit op papier gevraagd hebben. 
Deze documenten werden vandaag ook naar alle raadsleden doorgemaild; dit in voorbereiding van 
de gemeenteraad van 11 juni.

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 16 april 2018. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 16 april 2018 zijn derhalve goedgekeurd.

-Discussie- en hamerpunten
Conform het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vóór de aanvang van 
deze zitting voor volgende punten een bespreking gevraagd (discussiepunten): 
9, 11, 13, 14, 15, 20 en 23.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 2, 3, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25 en 26.

Voor volgende punten wordt overgegaan tot de geheime stemming in openbare zitting: 4, 5, 6, 7 en 
8.

http://www.sinksen.be/
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OPENBARE ZITTING
uitgebreide interpellaties
19:03 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

19:05 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting

19:05 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Uitgebreide interpellatie: Unesco
IR 1 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Uitgebreide interpellatie: Unesco

Behandeld

Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Toelichting:
De stad Kortrijk is erkend als Unesco Creative city for Design. Fantastisch.

Een stevig dossier heeft geleid tot deze erkenning.

Alhoewel deze erkenning niet van harte is geïnitieerd geworden door de Stad Kortrijk is er terecht 
wel stevig mee uitgepakt .

Het woord design mag opnieuw worden uitgesproken.

Maar wie doet nu wat? Het is heel snel te stil geworden rond deze erkenning!

 

De erkenning dateert van een 6-tal maand geleden. Wat is er intussen gebeurd? Vanuit het Belgisch 
comité wordt gewaarschuwd dat zo’n titel moet worden verdiend en dat het gevaar bestaat dat de 
titel op termijn wordt afgenomen als onvoldoende invulling wordt gegeven (met verwijzing naar wat 
met Gent zou kunnen gebeuren).

 

We hebben onze troeven. We hebben topspelers op het vlak van productontwikkeling. Zowel 
Interieur als Designregio (met Interieur, Leiedal Howest, Voka en de stad Kortrijk), 
onderwijsinstellingen als ondernemingen, designers als creatieve beroepers zijn stevig verankerd in 
de regio.

Voka en Designregio zijn de voornaamste trekkers geweest voor het behalen van de titel. Terecht 
hebben zij al een eerste rondvraag gericht aan alle betrokkenen. Maar wie neemt nu het voortouw 
en wat doet de stad?

 

Vandaar de vraag om een publiek debat te voeren en aanzetten te formuleren voor verdere acties. 
Het lijkt me logisch dat Designregio coördineert maar hebben zij voldoende mensen en middelen?

 

Vandaar enkele suggesties om een breed plan vast te leggen:
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1. Verbreed Designregio tot individuele ondernemingen, organisaties en onderwijsinstellingen 
zodat een breed platform wordt gecreëerd waarin iedereen kan participeren. Daardoor 
kunnen ook meer middelen verzameld worden, niet alleen van de stad maar ook van alle 
andere partners en overheden. Binnen Designregio wordt best een speciale coördinator 
aangeduid die het Unesco-programma opvolgt.

2. Neem onmiddellijk contact op met Rijsel om een reeks afspraken te maken in het kader van 
hun erkenning als Capitale internationale du design in 2020. Een samenwerking zoals in 2004 
(capitale Européenne de la culture) is aangewezen. Het wordt wel zeer dringend.

3. Het is aangewezen een vergelijkende studie te maken van wat in de andere erkende steden 
gebeurt inzake Design (180 steden in het netwerk van Unesco Creative city’s). Goede 
voorbeelden, samenwerkingen en gemeenschappelijke plannen kunnen bekeken worden.

4. Bijzondere aandacht zal moeten gaan naar de wijze waarop ook in onze regio de nieuwe 
technologieën worden ontwikkeld en de impact ervan op mogelijke Designinitiatieven. 
Eigenlijk moet systematisch het nieuwe Design-thinking worden geïmplementeerd. Het 
voorbeeld van Apple zegt alles: nieuw technologie in nieuwe toestellen met een unieke 
vorm. Deze filosofie moeten we in onze maakindustrie maar ook in onze digitale economie 
stimuleren. Hangar K is de perfecte uitvalsbasis voor nieuwe initiatieven terzake.

5. Overleg met al onze onderwijsinstellingen moet ons de nieuwe wegen van Design tonen. 
Wellicht moeten nieuwe opleidingen de vraag vanuit de economie volgen. Wat doen we op 
academisch niveau voor de productontwikkeling? Artificiële intelligentie? 3-D printing? 
Datamanagement? Etc...

6. Onze sterke maakindustrie mogen we zeker niet verwaarlozen. Vroeger is in samenwerking 
met Lille een “Futurotextiel” georganiseerd met groot succes. De formule bestaat nog altijd 
en dus wordt het tijd dat een nieuwe editie (met de nieuwste materialen en 
textieltoepassingen uit de regio) wordt georganiseerd. Ook in Textuur moet een 
gespecialiseerd centrum voor Hedendaags Textiel (-kunst en -design) worden opgestart.

7. Interieur is de moeder van zeer vele Design-initiatieven in onze regio en van de 
internationale uitstraling die Kortrijk daarmee heeft opgebouwd. Daarom zou aan deze 
Biënnale -in samenwerking met de gehele regio-een nieuwe boost moeten gegeven worden. 
De editie 2020 moet opgenomen worden in het programma van Lille. Overleg en 
ondersteuning van Interieur is een hoeksteen voor de Kortrijkse Design-uitstraling.

8. Het Design-museum is in Gent gevestigd. Een overleg is aangewezen. Gemeenschappelijke 
initiatieven zijn zeker mogelijk.

9. Ook het handelsapparaat in de Kortrijkse binnenstad kan gemobiliseerd worden om Design 
meer te integreren in hun dynamiek. Vroeger was al afgesproken dat K in Kortrijk city-
marketing -middelen zou inbrengen om samen met de gehele stad in de september- en 
oktober-periode rond Interieur alle vitrines speciaal in te richten. Gespecialiseerde Design-
winkels zouden bijzondere steun moeten krijgen. Studentenprojecten zouden beter in de 
binnenstad kunnen getoond worden. Etc...

10. Diverse toeristische initiatieven kunnen gekoppeld worden aan de Unesco-erkenning. 
Studiedagen, uitwisselingen, ereburgers, residenties, leerstoelen. Kortrijk moet fier zijn op 
haar bijzonder erkenning als creatieve stad!!
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11. Andere overheden moeten gemobiliseerd worden: Europees, Federaal, Regionaal, 
provinciaal, eurometropool.

 

Vele andere ideeën kunnen wellicht geformuleerd worden en verdienen steun.

Vandaar de vraag naar een publiek stedelijk engagement en een voluntaristische aanpak. 

Antwoord

De raad hoort de uitgebreide interpellatie van de raadslid Stefaan De Clerck en het bijhorend 
antwoord van burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname 
van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als 
bijlage bij het dossier in e-decision.

19:09 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

19:10 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Uitgebreide Interpellatie: zijn 
fietssuggestiestroken een onderdeel van een volwaardige fietsinfrastructuur?

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Uitgebreide Interpellatie: zijn fietssuggestiestroken een onderdeel van een volwaardige fietsinfrastructuur?

Behandeld

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Wanneer nieuwe wegen aangelegd worden, wordt vaak nog steeds voorrang gegeven aan de auto. 
Het stop-principe wordt door de stadscoalitie dan wel naar voor geschoven als toe te passen principe 
maar in de feiten zien we nog al te vaak dat waar afgescheiden fietspaden mogelijk zijn er toch 
gekozen wordt voor gemengd verkeer met fietssuggestiestroken. 

Groen is van mening dat fietssuggestiestroken een aantal grote nadelen hebben:

-      Het is veel gevaarlijker voor fietsers dan afgescheiden fietspaden.

-      Fietssuggestiestroken hebben eigenlijk geen juridisch statuut en zorgen voor moeilijk leesbare 
verkeerssituaties (zeker voor kinderen en jongeren).

-      Fietsers moeten gewoon mee aanschuiven tussen de auto’s (is erg onaantrekkelijk i.f.v. het 
fietscomfort en is bovendien ongezond).

-      Fietssuggestiestroken vertragen de fietsers t.o.v. vrijliggende fietspaden.

Steeds meer proberen lokale besturen het aantal fietssuggestiestroken te beperken tot het absoluut 
strikt noodzakelijke. Soms is er geen alternatief voor handen en hebben deze stroken weldegelijk hun 
nut. Voor de rest moeten we maximaal streven naar vrijliggende fietspaden.
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De Fietsersbond sprak zich onlangs kritisch uit over de heraanleg van de Pottelberg waar opnieuw 
gekozen wordt voor fietssuggestiestroken terwijl er plaats genoeg is voor een volwaardig fietspad. De 
Fietsersbond benadrukt dat de fietsers volwaardige weggebruikers zijn en dat dat ook moet blijken 
uit de heraanleg van wegen. 

Ook de heraanleg van Heuleplaats is wat fietsveiligheid betreft absoluut geen vooruitgang. De 
fietsers worden ingezet als levende verkeersremmers en als er een bus aan de halte staat dan 
moeten de fietsers gewoon mee wachten in de uitlaatgassen van de bussen.

Daarom volgende vragen:

-      Waarom passen we het stop-principe niet consequent toe?

-      Hoe evalueren we de heraangelegde plekken Heuleplaats en Pottelberg als stadsbestuur? 

-      Komt er van deze plekken ook een evaluatie door de fietsende gebruikers?

-      Is de stad bereid om deze situaties aan te passen bij een negatieve evaluatie door de gebruikers?

-      Is de stad bereid om bij toekomstige projecten fietssuggestiestroken zo veel als mogelijk te 
weren?

Antwoord

De raad hoort de uitgebreide interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend 
antwoord van schepen Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van 
de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in 
e-decision.

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19:14 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

19:16 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

19:16 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
1 - 2018_GR_00108 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting

1 2018_GR_00108 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - 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 
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Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, 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 Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 19 juni 2017 stelt Psilon het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2017 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

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

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Tiene Castelein 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
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Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).

2 - 2018_GR_00110 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

2 2018_GR_00110 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Algemene vergadering - 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 Stefaan Bral, 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 Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
Per brief van 10 april 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Psilon op 19 juni 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.

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 vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017

1.1. Verslag van de raad van bestuur

1.2. Verslag van de commissaris

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017

3. Kwijting van bestuurders en commissaris

4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen, voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies
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Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke 
Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 19 juni 2018.

Punt 2

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

 20180320 voorstel derde statutenwijziging conform Decreet Lokaal Bestuur.pdf
 20160614 gecoordineerde statuten.pdf
 20180410 b uitnodiging AV.pdf
 Jaarrekening Psilon 2017 V003.pdf
 Jaarverslag Psilon 2017.pdf

3 - 2018_GR_00109 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

3 2018_GR_00109 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - 
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 Stefaan Bral, 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 Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
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heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Per brief van 21 maart 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon op 19 juni 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.

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 vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Enig agendapunt: voorstel tot wijziging van de statuten (wijzigingen art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 
19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en toevoeging art. 49).

 

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen, voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Advies

Financiën algemeen
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Gunstig advies

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 19 juni 2018.

Punt 2

Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen het (enig) op de agenda geplaatste punt van deze 
buitengewone algemene vergadering, zijnde de statutenwijziging, goed te keuren.

Bijlagen

 20160614 gecoordineerde statuten.pdf
 uitnodiging BAV Psilon.pdf
 20180320 voorstel derde statutenwijziging conform Decreet Lokaal Bestuur.pdf
 20180320 toelichting bij voorstel derde statutenwijziging.pdf

19:31 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

19:32 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
4 - 2018_GR_00111 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 2018_GR_00111 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van 
een lid van het beheerscomité van 
Ontmoetingscentrum Marke - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad
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 
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Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 15 april 2018 geeft de fractie CD&V aan mevrouw Severine Gelaude te willen 
vervangen als lid van het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke door mevrouw Anaïs de 
Bethune.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende negen leden af te vaardigen als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke:

1. Namens Open Vld: Stèphanie Van Hauwaert
2. Namens Open Vld: Ann Delorge
3. Namens sp.a: Christine Deprez
4. Namens N-VA: Jan Declercq
5. Namens N-VA: Steve Vanneste
6. Namens CD&V: Eric Pauwels
7. Namens CD&V: Severine Gelaude
8. Namens Groen: Marleen Dierickx
9. Namens Vlaams Belang: Dirk Devoldere

Momenteel is de samenstelling van het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke als volgt:

1. Namens Open Vld: Stèphanie Van Hauwaert
2. Namens Open Vld: Ann Delorge
3. Namens sp.a: Tjalle Groen
4. Namens N-VA: Jan Declercq
5. Namens N-VA: Steve Vanneste
6. Namens CD&V: Eric Pauwels
7. Namens CD&V: Severine Gelaude
8. Namens Groen: Marleen Dierickx
9. Namens Vlaams Belang: Mark Vandenberghe
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Thans ligt de vervanging van mevrouw Severine Gelaude door mevrouw Anaïs de Bethune voor.

Juridische grond

art. 246 §3 van het gemeentedecreet

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

Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Anaïs de Bethune

35 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

mevrouw Anaïs de Bethune af te vaardigen, namens CD&V, als vertegenwoordiger van de stad 
Kortrijk in het beheerscomité van Ontmoetingscentrum Marke, ter vervanging van mevrouw 
Severine Gelaude.

Bijlagen

 mail Hannelore Vanhoenacker 15-04-2018.pdf
 GR01-07-13-vertegenwoordigers.pdf
 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc

5 - 2018_GR_00113 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

5 2018_GR_00113 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van 
een lid van de raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad
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 
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Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw 
Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00044 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Aanwijzing van de nieuwe leden in de 
bestuursorganen.

Aanleiding en context
Per e-mail van 15 april 2018 neemt mevrouw Hannelore Vanhoenacker ontslag als bestuurder van 
VZW Ontmoetingscentra Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 15 april 2018 geeft de fractie CD&V aan mevrouw Hannelore Vanhoenacker te willen 
vervangen als bestuurder van VZW Ontmoetingscentra Kortrijk door mevrouw Mia Cattebeke.

De gemeenteraad besliste in zitting van 7 april 2014 volgende negen bestuurders voor de raad van 
bestuur van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor te dragen:

namens Open Vld (2): Hilde Verduyn en Wouter Allijns
namens N-Va (2): Rudolphe Scherpereel en Trui Steenhoudt
namens sp.a (1): Patrick Nuyttens
namens CD&V (2): Frans Christiaens en Hannelore Vanhoenacker
namens Groen (1): Philippe Avijn
namens Vlaams Belang (1): Dirk Devoldere

Momenteel is de samenstelling van de raad van bestuur (voor wat betreft de bestuurders 
voorgedragen door de stad Kortrijk) als volgt:

namens Open Vld (2): Hilde Verduyn en Wouter Allijns
namens N-Va (2): Rudolphe Scherpereel en Trui Steenhoudt
namens sp.a (1): Patrick Nuyttens en Tomas Bulcaen
namens CD&V (2): Eric Pauwels en Hannelore Vanhoenacker
namens Groen (1): Philippe Avijn
namens Vlaams Belang (1): Dirk Devoldere
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Artikel 22 van de statuten bepaalt dat de gemeenteraad tien bestuurders voordraagt zoals bedoeld in 
artikel 246, §1 van het Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze 
voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.

Artikel 23 bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig ontslag.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Hannelore Vanhoenacker door mevrouw Mia Cattebeke voor.

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

Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Mia Cattebeke

36 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

mevrouw Mia Cattebeke voor te dragen, namens CD&V, als bestuurder van VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Hannelore Vanhoenacker.

Bijlagen

 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc
 mail Hannelore Vanhoenacker 15-04-2018.pdf

6 - 2018_GR_00114 - vzw Feest in Kortrijk - Vervanging van twee bestuurders - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

6 2018_GR_00114 vzw Feest in Kortrijk - Vervanging van twee 
bestuurders - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad
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 
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Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Mevrouw Severine Gelaude en mevrouw Karen Pattyn geven aan dat zij ontslag nemen als 
bestuurder van de VZW Feest in Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 15 april 2018 geeft de fractie CD&V aan mevrouw Severine Gelaude en mevrouw 
Karen Pattyn te willen vervangen als bestuurders van de VZW Feest door respectievelijk mevrouw 
Sien Vandevelde en een vervanger.

Wat betreft de raad van bestuur van de VZW, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de 
statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.

Artikel 24 bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig ontslag.

De gemeenteraad droeg in zitting van 11 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur 
van VZW Feest in Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche

2. Namens Open Vld: Bruno Deneckere

3. Namens N-VA: Kelly Detavernier

4. Namens N-VA: Trui Steenhoudt

5. Namens sp.a: Frank Holvoet (vervangen door Maxim Veys - GR 10-06-2014)

6. Namens sp.a: Koen Becarren

7. Namens CD&V: Severine Gelaude

8. Namens CD&V: Francis Rodenbach
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9. Namens CD&V: Karen Pattyn

10. Namens Groen: Dag Geeraert

11. Namens Vlaams Belang: Wilfried Depauw

Thans liggen de vervangingen van mevrouw Severine Gelaude en mevrouw Karen Pattyn door 
respectievelijk mevrouw Sien Vandevelde en mevrouw Leen Decruynaere voor.

Juridische grond

art. 246 Gemeendecreet, art. 23 statuten VZW Feest in Kortrijk

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

Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 1, waaraan 32 raadsleden 
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Sien Vandevelde

31 ja-stemmen, 1 onthouding

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2, waaraan 33 raadsleden 
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Leen Decruynaere

33 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

mevrouw Sien Vandevelde voor te dragen namens CD&V als bestuurder in de VZW Feest in 
Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Severine Gelaude.

Punt 2

mevrouw Leen Decruynaere voor te dragen namens CD&V als bestuurder in de VZW Feest in 
Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Karen Pattyn.

Bijlagen

 Statuten vzw Feest in Kortrijk.docx
 GR 01-07-2013 - FIK.pdf
 mail Hannelore Vanhoenacker 15-04-2018.pdf
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7 - 2018_GR_00112 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 2018_GR_00112 vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - vervanging 
van een bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00292 - VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Aanleiding en context
Per e-mail van 16 november 2017 neemt mevrouw Katrien Braem ontslag als bestuurder van de vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 15 april 2018 geeft de fractie CD&V aan mevrouw Katrien Braem te willen vervangen 
door mevrouw Annemieke Lambrecht als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Wat betreft de raad van bestuur van de vzw, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de 
statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
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Volgens artikel 24 eindigt het mandaat van een bestuurder door het vrijwillig ontslag.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur 
van de VZW Toerisme Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Abbas Ladha
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe
8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Carlo Herpoel
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

De gemeenteraad besliste in zitting van 8 december 2014 mevrouw Katrien Braem voor te dragen 
namens CD&V als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Tineke 
Dekimpe.

Momenteel is de samenstelling van de raad van bestuur (voor wat betreft bestuurders voorgedragen 
door de stad Kortrijk) van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk als volgt:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Katrien Braem
8. Namens CD&V: Benjamin Herman
9. Namens CD&V: Davine Dujardin
10. Namens Groen: Philippe Avijn
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

Thans ligt de vervanging van mevrouw Katrien Braem door mevrouw Annemieke Lambrecht voor.

Juridische grond

art. 246 Gemeentedecreet, art. 23 statuten vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk

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

Besluit

Stemresultaten

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:
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Annemieke Lambrecht

36 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

mevrouw Annemieke Lambrecht voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk, ter vervanging van de mevrouw Katrien Braem.

Bijlagen

 mail Hannelore Vanhoenacker 15-04-2018.pdf
 STATUTEN vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk definitief dec 2015.doc
 mail Katrien Braem 16-11-2017.pdf

8 - 2018_GR_00115 - Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

8 2018_GR_00115 Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van 
bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid
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Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 6 maart 2018 neemt de heer Guy Leleu ontslag als lid van de raad van bestuur van 
Parko AGB.

Argumentatie
Per e-mail van 15 april 2015 geeft de fractie CD&V aan de heer Guy Leleu te willen vervangen door 
mevrouw Davine Dujardin als lid van de raad van bestuur van Parko AGB.

Artikel 11 van de statuten van Parko AGB bepaalt dat de gemeenteraad de leden van de raad van 
bestuur van Parko AGB benoemt.
Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig eindigt, benoemt de gemeenteraad tijdens zijn 
eerstvolgende vergadering een opvolger. 
De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen te benoemen als lid van 
de raad van bestuur van het Parko AGB:

Mohamed Ahouna Open Vld

Marie Claire Vandenbulcke Open Vld

Michel Dewandel N-VA

Frederik Maes N-VA

Marc Lemaitre Sp.a

Axel Weydts Sp.a

Luc Colman CD&V

Guy Leleu CD&V

Anne-Pascale Mommerency CD&V

Matti Vandemaele Groen

Wilfried Depauw Vlaams Belang

Inmiddels is hier vijf maal een bestuurder vervangen waardoor de samenstelling van de raad van 
bestuur momenteel als volgt is:

Mohamed Ahouna Open Vld

Hilde Verduyn Open Vld

Michel Dewandel N-VA
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Cristian Verdin N-VA

Marc Lemaitre Sp.a

Axel Weydts Sp.a

Luc Colman CD&V

Guy Leleu CD&V

Daisy Vervenne CD&V

Alexandra Gjurova Groen

Wilfried Depauw Vlaams Belang

Thans ligt de vervanging van de heer Guy Leleu door mevrouw Davine Dujardin voor.

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 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

Davine Dujardin

36 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

Mevrouw Davine Dujardin te benoemen als lid van de raad van bestuur van het Parko AGB, namens 
CD&V, voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019, ter vervanging van de heer Guy Leleu.

Bijlagen

 GR 04-02-2013.pdf
 statuten Parko.pdf
 mail Guy Leleu 06-03-2018.pdf
 mail Hannelore Vanhoenacker 15-04-2018.pdf

19:58 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
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19:59 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting

20:00 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
9 - 2018_GR_00099 - Juridische zaken - Concessie uitbating cafetaria Magdalenazwembad. Vroegtijdige stopzetting. - Goedkeuren

9 2018_GR_00099 Juridische zaken - Concessie uitbating cafetaria 
Magdalenazwembad. Vroegtijdige stopzetting. - 
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 Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_00234 - Magdalenazwembad.Concessie uitbating cafetaria - Gunning
 2015_GR_00213 - Magdalenazwembad - Concessie uitbating cafetaria. Gedeeltelijke wijziging 

eerder goedgekeurd lastenkohier - Goedkeuren
 2015_GR_00127 - Magdalenazwembad - Concessie uitbating cafetaria - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2015 het lastenkohier voor de concessie voor de 
uitbating van de cafetaria van het Magdalenazwembad goed.

In zitting van 09 november 2015 werden volgende aanpassingen aan het lastenkohier aangebracht:

 het instelbedrag werd verlaagd tot 3.630,00 euro;
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 en de aanvangsdatum van de concessie werd verplaatst naar 01 februari 2016.

Het college van burgemeester en schepenen wees in zitting van 25 januari 2016 de concessie aan de 
heer Noël Beernaert toe.

De concessieduur werd beperkt tot 31 oktober 2018 omwille van de sluiting van het 
Magdalenazwembad op het ogenblik dat het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide opent. De 
concessie voorzag verder ook in een mogelijke beëindiging van de concessie per 31 oktober 2017 
(opzeg uiterlijk op 31 juli 2017) of per 30 april 2018 (opzeg uiterlijk op 31 januari 2018).

Argumentatie
De heer Noël Beernaert meldde met brief dd. 15.01.2017 dat hij de concessie wenst te beëindigen 
met ingang vanaf 1 juli 2018.

De opzegmogelijkheid zoals voorgesteld door de heer Beernaert is niet conform het lastenkohier. Het 
komt dan ook aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met deze opzeg. Er kan echter wel 
opgemerkt worden dat voorgaande jaren steeds ingestemd werd met een sluiting van de cafetaria 
(en vrijstelling van concessievergoeding) gedurende de maanden juli en augustus.

Het zou dan ook om een vroegtijdige beëindiging van slechts twee maanden gaan. Er wordt dan ook 
voorgesteld om in te stemmen met de opzeg door de heer Noël Beernaert en de concessie te 
beëindigen met ingang vanaf 1 juli 2018.

Om een oplossing te bieden aan de sportclubs die gebruik maakten van de cafetaria bij 
evenementen/wedstrijden wordt voorgesteld om bij evenementen/wedstrijden een passende 
gebruiksovereenkomst af te sluiten met de geïnteresseerde clubs/verenigingen.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

Bij instemming met de vroegtijdige beëindiging van de concessie zal geen concessievergoeding 
verschuldigd zijn voor de maanden juli, augustus, september en oktober.

De maandelijkse concessieprijs bedraagt op heden 259,64 euro (excl. BTW).

In totaal zou het dus om een minontvangst gaan van 1.038,57 euro (excl. BTW).

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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in te stemmen met de vroegtijdige beëindiging van de concessie van de cafetaria aan het 
Magdalenazwembad per 01.07.2018.

Punt 2

in te stemmen met de ingebruikgave van de cafetaria aan de sportclubs bij organisatie van 
evenementen of sportwedstrijden en hiertoe een passende gebruiksovereenkomst af te sluiten met 
de betreffende vereniging of sportclub.

Bijlagen

 brief opzeg.pdf

20:03 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting

20:05 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting

20:05 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting

20:06 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
10 - 2018_GR_00101 - Immobiliën (GB 1222) - Vierde verlenging contract nr. 03890/96145 met NMBS voor fietspad tussen Trakelweg en Meensesteenweg te Kortrijk. - Goedkeuren

10 2018_GR_00101 Immobiliën (GB 1222) - Vierde verlenging contract 
nr. 03890/96145 met NMBS voor fietspad tussen 
Trakelweg en Meensesteenweg te Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
In 2004 werd het fietspad langs de Leie ter hoogte van de nieuwe Westelijke Ring afgesloten. Om te 
vermijden dat de fietsers vanuit Bissegem, vanaf de Rootputstraat tot aan de Noordstraat, via de 
drukke Meensesteenweg moesten omrijden, werd er op NMBSgrond een tijdelijk fietspad aangelegd 
langsheen de spoorweg Kortrijk-Brugge, tussen de Trakelweg en de Meensesteenweg, zodat het 
fietspad langs de Leie verder kon gebruikt worden. Hiervoor werd er met de NMBS een 
grondbezettingscontract afgesloten, waarmee de gemeenteraad in zitting van 09 juli 2004, punt 1.7., 
heeft ingestemd. Deze grondbezettingsovereenkomst nr. 03890/96145 werd ondertekend op 
30/09/2004 en had een geldigheidsduur van 2 jaar, ingaande op 01/07/2004 om te eindigen op 
30/06/2006.

Een eerste verlenging voor 6 maanden werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 
10/04/2006, punt 1.5. en ondertekend op 13/06/2006. Een tweede verlenging voor 2 jaar werd 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 12/02/2007, punt 34 en ondertekend op 
25/04/2007.

Na afloop van deze tweede verlenging op 31/12/2009 werd een nieuwe verlenging gevraagd aan de 
NMBS om het tijdelijke fietspad te kunnen behouden en dit om redenen van verkeersveiligheid. Via 
dit fietspad komen de fietsers rechtstreeks op de Meensesteenweg terecht, terwijl ze anders moeten 
doorrijden langs de Leie om via de Burgemeester Lambrechtlaan tot aan het rondpunt ter hoogte van 
EUROSHOP zich tussen het gemotoriseerd verkeer te mengen. De NMBS kon hiermee akkoord gaan 
en de derde verlenging werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 12/10/2009, punt 6 
en werd ondertekend op 18/12/2009.

Deze derde verlenging loopt af per 31/12/2018.

Argumentatie
Het fietspad tussen de Trakelweg en de Meensesteenweg blijft een goede verbinding om redenen 
van verkeersveiligheid. Er wordt zelfs aan gedacht om de verbinding uit te breiden in functie van 
toekomstige ontwikkelingen in de buurt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om deze vierde verlenging goed te keuren. De nieuwe verlenging 
voor het gebruik van 1.000m² NMBSgrond voor de realisatie van een fietspad tussen de Trakelweg en 
de Meensesteenweg, heeft een geldigheidsduur van 9 jaar, ingaande op 01/01/2019 en eindigend op 
31/12/2027, mits de betaling van een jaarlijks te indexeren vergoeding van €350.

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

Financiële informatie

Visum verleend
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Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad. | Investeren in fietsinfrastructuur.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

In te stemmen met de vierde verlenging voor 9 jaar van de overeenkomst nr. 03890/96145 voor het 
gebruik van de stad van 1.000m² spoorweggrond voor een fietspad tussen de Trakelweg en de 
Meensesteenweg te Kortrijk, mits de betaling van een jaarlijks te indexeren vergoeding van €350 en 
verder conform de voorwaarden opgenomen in de ontwerpovereenkomst concessie op een goed 
van het openbaar domein van de NMBS, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te 
vinden is.

Bijlagen

 Plan en foto.pdf
 Beslissing gemeenteraad 09jul2004.pdf
 Overeenkomst 30 sept2004.pdf
 Beslissing gemeenteraad 10april2006.pdf
 Overeenkomst 13jun2006.pdf
 Beslissing gemeenteraad 12feb2007.pdf
 Overeenkomst 25april2007.pdf
 Beslissing gemeenteraad 12okt2009.pdf
 Overeenkomst 18dec2009.pdf
 Ontwerp overeenkomst verlenging.pdf
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20:09 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
20:10 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:11 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
20:11 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
20:12 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
20:12 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
11 - 2018_GR_00102 - Immobiliën (immo 2013/002) - Verkoop met biedingen van stadseigendommen gelegen Heirweg nrs. 262 tot en met 268 te Kortrijk. - Goedkeuren

11 2018_GR_00102 Immobiliën (immo 2013/002) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendommen 
gelegen Heirweg nrs. 262 tot en met 268 
te Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 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:
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 12 oktober 1990, punt 1.4., ingestemd om de woningen 
gelegen Heirweg nrs. 262, 264, 266 en 268 te verwerven jegens de familie Vandewalle en dit in het 
kader van het voeren van een huisvestingspolitiek ten behoeve van maatschappelijk zwakke 
bevolkingsgroepen en/of minder begoede personen. De akte aankoop werd verleden op 07 februari 
1991. De woningen werden gerenoveerd door vzw De Poort en door deze laatste verhuurd. De laatste 
woning werd thans verlaten.

In de Patrimoniumstudie werden deze 4 woningen met een totale kadastrale oppervlakte van 225m² 
aangeduid als te verkopen. Door de afdeling Vastgoedtransacties werd de minimale gezamenlijke 
verkoopprijs bepaald en een ontwerp van akte verkoop opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
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het vervreemden van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen 
belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden. De vier woningen zullen door middel van een 
verkoop met biedingen door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te koop 
worden aangeboden.

Gelet op de minimale oppervlakte van de woningen zullen deze gezamenlijk worden aangeboden. Het 
samenvoegen van de woningen is volgens Bouwen, Milieu en Wonen mogelijk indien de bestaande 
erfgoedwaarden gerespectereerd blijven. Enkel het gebruik als eengezinswoning blijft mogelijk. Een 
opsplitsing per woning of per 2 blijft ook mogelijk.

De minimale gezamenlijke verkoopprijs werd bepaald op €220.000.

De beslissing tot verkoop, de bepaling van de instelprijs en de goedkeuring van het ontwerp van akte 
verkoop behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De verkoop vormt een opbrengst voor de stad: minimaal €220.000 op budgetsleutels 2018/GBB-
CBS/0119-04/2210000/IE-12 €100.000 voor het gebouw en 2018/GBB-CBS/0119-04/2201000/IE-12 
€120.000 voor de grond.

Bij verkoop zal de stad de jaarlijkse vergoeding van Belgian Posters NV ten bedrage van €247,89 niet 
meer ontvangen. Deze som komt uiteraard toe aan de nieuwe eigenaar en dit vanaf het verlijden van 
de akte.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van de stadseigendommen gelegen Heirweg nrs. 262, 
264, 266 en 268 te Kortrijk.

Punt 2
De minimale verkoopprijs te bepalen op €220.000.

Punt 3
Het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

Punt 4
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke verkoopakte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
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 Foto.pdf
 Aankoop.pdf
 Minimale instelprijs.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht
20:14 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
20:16 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
20:17 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
20:17 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
20:17 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:17 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
12 - 2018_GR_00103 - Samenwerkingsovereenkomst VZW Westtoer en stadsbestuur Kortrijk voor de realisatie van het project Sint-Maartenskerktoren Kortrijk. - Goedkeuren.

12 2018_GR_00103 Samenwerkingsovereenkomst VZW 
Westtoer en stadsbestuur Kortrijk voor de 
realisatie van het project Sint-
Maartenskerktoren Kortrijk. - Goedkeuren.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00272 - Sint-Maartenskerktoren  - ontsluiten voor het publiek als uitkijktoren ism 
Provincie en Westtoer

Aanleiding en context
Vzw Citymarketing en Toerisme diende binnen het project Horizon (Provincie West-
Vlaanderen/Westtoer) een dossier in om de Sint-Maartenskerktoren  te ontsluiten voor publiek. Het 
ingediende dossier werd aanvaard en de stad kan/mag de toren verbouwen om toegankelijk te maken 
voor permanent bezoek. Hierbij dienen nog een aantal werken te worden uitgevoerd, zoals extra 
signalisatie, extra verlichting, noodverlichting, eventueel camera’s, balustrades, herstellen tredes, 
overbruggingen, terrasvloer, … 
De start van de werken is voorzien 20 augustus 2018 – het einde van de werken eind september 
2018.
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Om al deze werken uit te voeren krijgt de stad een subsidie van de Provincie West-Vlaanderen, 
Westtoer van 75% van het bedrag van de uit te voeren werken met een maximum van 150.000 euro. 
De raming voor de werken wordt door het team bedrijfsvoering begroot op een totaal van 200.000 
euro. Samen met een stadsaandeel van 50.000 euro (25%) kunnen al de noodzakelijke werken 
worden uitgevoerd. Op die manier krijgt de stad er een toeristische trekpleister bij. Niet alleen voor de 
toeristen, maar ook voor zijn inwoners.

In zijn zitting van 19 maart 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om principieel 
akkoord te gaan om de Sint-Maartenskerktoren met de ondersteuning van Westtoer te ontsluiten en 
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Als tegenprestatie verwacht Westtoer dat deze realisatie en financiële ondersteuning geformaliseerd 
wordt in een samenwerkingsovereenkomst. Bijzonderste bepalingen in deze overeenkomst: 
automatische bezoekerteller, stad neemt functie van bouwheer op zich, logo’s van provincie en 
Westtoer opnemen in alle communicatie hieromtrent, afspraken inzake financiering.

Financiële info:

2018/GBB-CBS/0790-00/2210500/IE-12 – 150.000 euro – uitgave

2018/GBB-CBS/0790-00/2410000/IE-12 – 50.000 euro – uitgave

2018/GBB-CBS/0790-00/1500000/IE-12 – 150.000 euro inkomsten subsidie Westtoer.

Argumentatie
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk staat op de toeristische kaart van België | 
Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Een stad met goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als stad van culturele verademing. | 
Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
budget 2018/GBB-CBS/0790-00/1500000/IE-12 - 150.000 euro inkomsten via subsidie Westtoer.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. | 
Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst zoals opgenomen hieronder tussen de stad Kortrijk en het autonoom 
provinciebedrijf voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen – Westtoer, voor de 
realisatie van het project Sint-Maartenskerktoren Kortrijk goed te keuren.
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Tussen: 

1. STAD KORTRIJK 
met als adres :   Grote Makt 54, 8500 Kortrijk

1. De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en mevrouw 
Nathalie Desmet, algemeen directeur, handelend in hun gezegde hoedanigheid in 
toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet.
 
en in deze overeenkomst aangeduid als DE STAD
 

2. WESTTOER
Autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen en 
met maatschappelijke zetel in de Albert I-laan 120 te 8200 Sint Michiels (Brugge)

Hierbij vertegenwoordigd door:
De heer Stefaan Gheysen, Algemeen Directeur

en in deze overeenkomst aangeduid als WESTTOER.

Hierna allen genoemd als de PARTIJEN

IS HET VOLGENDE VERKLAARD:
Het Project ‘Sint-Maartenskerktoren Kortrijk’ (zie bijlage 1 : ingediend aanmeldingsformulier) werd 
geselecteerd voor financiering  (zie Bijlage 2: toekenningsbrief) in het kader van het programma 
Horizon 2025.

WESTTOER en DE STAD wensen omtrent dit PROJECT enkele afspraken te maken.

EN IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

Het PROJECT omvat volgende activiteiten:

 Ontwerp- en studiekosten

 Renovatiewerken

 Aanbrengen meertalige duiding

Bij de uitwerking van het PROJECT dient men rekening te houden met volgende aandachtspunten, 
geformuleerd door de jury:

 Toegang toren scheiden van kerk

Volgende kosten worden niet betoelaagd:

 Aankoop gebouwen

 Grondverwerving

 Gidsen/Educatie
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 (Groen)beheer

 Drukwerk

Als voorwaarde wordt er gesteld dat een automatische bezoekersteller moet geïntegreerd worden in 
het observatiepunt, tenzij het toegewezen steunbedrag lager is dan 10.000€

Artikel 2. Beheer

DE STAD zal de functie van bouwheer opnemen voor de uitvoering van het PROJECT. Alle rechten en 
plichten die hieruit voortvloeien worden opgenomen door DE STAD (onder meer het zorgen voor de 
nodige vergunningen, het garanderen van de planning en uitvoering, en het waarborgen van de 
veiligheid). WESTTOER neemt hiervoor geen verantwoordelijkheden op.

WESTTOER staat in voor de algemene coördinatie van het PROJECT, alsook voor de 
kwaliteitsopvolging.

Artikel 3. Marketing.

Het PROJECT wordt, na goedgekeurde voorlopige oplevering en gebundeld met andere Horizon 2025 
projecten, door WESTTOER in de markt gezet. De observatiepunten worden op termijn opgenomen in 
een provincie-breed netwerk: ze krijgen een uniforme duiding (infobord), worden opgenomen in 
toeristische routes en er komt een overzichtskaart van alle Horizon2025-realisaties.

Artikel 4. Communicatie

DE STAD zorgt er voor dat de logo’s van de provincie West-Vlaanderen en Westtoer correct worden 
weergegeven op communicatie- en disseminatiemateriaal. Deze kunnen worden opgevraagd bij 
Véronique Victor (zie contactgegevens hieronder). De steun van de provincie West-Vlaanderen en 
Westtoer dient hierbij uitdrukkelijk vermeld te worden. Bij persacties dient vooraf contact opgenomen 
te worden met:

 Provincie West-Vlaanderen: Peter Verheecke (peter.verheecke@west-vlaanderen.be)

 Westtoer: Dirk Marteel (dirk.marteel@westtoer.be) en Véronique Victor 
(veronique.victot@westtoer.be)

Artikel 5. Financiering.

De financiering van het PROJECT gebeurt deels door het Horizon 2025 project: 75% van de totale 
subsidiabele projectkost wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en Westtoer, met een 
maximum van 150.000€ (incl.BTW) voor het PROJECT (cf. Bijlage 2).

Artikel 6. Betalingen

 25% van de toegestane subsidie kan opgevraagd worden na ondertekening door beide 
partijen van huidige samenwerkingsovereenkomst.

 50% van de toegestane subsidie kan opgevraagd worden van zodra de helft van het project 
werd gerealiseerd. DE STAD bezorgt Westtoer de nodige facturen die dit kunnen staven. De 
factuurdatum van de bewijsstukken dient na de datum van de kennisgeving (30/03/2017) te 
vallen.

 De resterende 25% van de subsidie kan opgevraagd worden na de goedkeurde oplevering 
van het project. DE STAD bezorgt Westtoer een dossier met daarin alle facturen en het 

mailto:peter.verheecke@west-vlaanderen.be
mailto:dirk.marteel@westtoer.be
mailto:veronique.victot@westtoer.be
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goedgekeurde opleveringsverslag. De factuurdatum van de bewijsstukken dient na de datum 
van de kennisgeving (30/03/2017) te vallen.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening en blijft van toepassing tot de goedgekeurde 
voorlopige oplevering van het PROJECT (i.e. wanneer er een door beide partijen goedgekeurd 
opleveringsverslag voorhanden is). De overeenkomst vervalt op 31/12/2025.

Artikel 8. Geschillenregeling

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De PARTIJEN zullen deze overeenkomst 
te goeder trouw uitvoeren. In geval van betwisting zullen zij zoeken naar een minnelijke schikking. 
Ernstige geschillen die zouden voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de 
rechtbanken bevoegd over het grondgebied van de maatschappelijke zetel van WESTTOER.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de verbintenissen

De verbintenissen van de PARTIJEN zijn ondeelbaar.

Bijlagen:

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier

Bijlage 2: Kennisgeving

Opgemaakt te Brugge 14/05/2018 in twee exemplaren. Elke partij erkent één exemplaar van de 
overeenkomst te hebben ontvangen.

Voor DE STAD                                                                                Voor WESTTOER

Vincent Van Quickenborne                                                             Stefaan Gheysen

Burgemeester                                                                                 Algemeen Directeur.

Nathalie Desmet

Algemeen Directeur

Bijlagen
 Kennisgeving Kortrijk-Sint-Maartenskerktoren.pdf
 Aanmeldingsformulier.pdf

Kelly Detavernier
Basisonderwijs
20:21 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:22 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
20:22 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
20:22 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
20:22 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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13 - 2018_GR_00100 - GR 201804  - Openbaar ondersteuningsnetwerk West Vlaanderen - Gemeentelijke Basisschool - Goedkeuren

13 2018_GR_00100 GR 201804  - Openbaar 
ondersteuningsnetwerk West Vlaanderen - 
Gemeentelijke Basisschool - 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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, 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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00196 - Gemeentelijke Basisschool - Aansluiting ondersteuningsnetwerk

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen van 19 juni 2017 besliste tot aansluiting bij een 
regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018 en de gemeenteraad van 3 juli 2017 
besliste tot bekrachtiging hiervan. 
Het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben 
tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken gemaakt over de vorming van openbare 
ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de ondersteuning en begeleiding 
van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en moet verplicht worden genomen.
De schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs hebben 
in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken gevormd.
Het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet aansluiten bij een aldus 
gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied.
Het schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk - Kooigem beslist met haar school voor 
gewoon basisonderwijs aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.

Argumentatie
Een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon secundair onderwijs 
moet zich aansluiten bij een openbaar ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” 
verder te begeleiden.
In dit openbaar ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs 
hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te 
ondersteunen.
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Met de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs, ontvangt het 
buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering onder de vorm van begeleidende eenheden, 
lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs.
Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs hebben tegen 1 maart 2018 aan het Agentschap 
voor Onderwijsdiensten meegedeeld bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het 
schooljaar 2018-2019.
Deze beslissing is verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever en moet worden 
genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. Een schoolbestuur dat 
niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk, ontvangt geen ondersteuning.
Het schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk-Kooigem beslist met haar school voor 
gewoon basisonderwijs aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen 
waarvan de scholen voor buitengewoon onderwijs De Kim en De Sam (Sancta-Maria), behorende tot 
de scholengemeenschap waartoe de Gemeentelijke Basischool Kortrijk-Kooigem behoort, deel 
uitmaken. 
De Schoolraad gaf positief advies op 19/03/2018.
Het OCSG gaf positief advies op 05/03/2018.

Juridische grond
Zie het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde lid;

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 schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool Kortrijk – Kooigem sluit met haar school voor 
gewoon basisonderwijs aan bij het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.

Bijlagen
 OCSG 05-03-18.pdf
 Schoolraad 19-03-18.pdf

Evenementen en Verenigingen
20:25 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
20:27 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
20:27 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:28 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
14 - 2018_GR_00116 - Sinksen 2018.  - Tijdelijke privatisering van een deel van het openbaar domein - tijdelijke politieverordening - Vaststellen

14 2018_GR_00116 Sinksen 2018.  - Tijdelijke privatisering 
van een deel van het openbaar domein - 
tijdelijke politieverordening - Vaststellen
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, 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254
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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; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor wie een festival of evenement wil organiseren, is de veiligheid van de bezoekers één van de 
belangrijkste aspecten van de organisatie. Om de veiligheid te garanderen, moet men bij 
grootschalige evenementen veiligheidsmedewerkers inzetten die aan publieksbegeleiding doen. Dat 
is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de organisator. Samenvattend zien de taken en 
verantwoordelijkheden er als volgt uit:

Welke taken voeren de veiligheidsmedewerkers uit? 

 Toegangscontrole om te voorkomen dat bezoekers voor het publiek gevaarlijke voorwerpen 
binnenbrengen.

 Kanalisaties en controles van het publiek met het oog op massabeheersing (en indien nodig 
om confrontaties te voorkomen). 

 Controles van het publiek om personen te beschermen, diefstal en/of vandalisme te 
voorkomen.

 Taken die het vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen impliceren of die moeten 
voorkomen dat het publiek zich doorgang kan verlenen tot verboden zones (bv. 
backstagebewaking).

Wie mag deze taken uitvoeren? 

Private beveiligingsdiensten 

 Alle taken met het oog op veiligheid moeten uitgevoerd worden door erkende personen (dit 
zijn private beveiligingsdiensten of vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 10 april 1990 art 2 
§1.1). Dit gaat dan vooral over het vrijwaren van nooduitgangen, toegangen, backstage en 
persoonscontrole. 

 Niet-systematische fouilles, zoals het doorzoeken van rugzakken en tassen, zijn in principe 
niet toegestaan, tenzij aangevraagd via het evenementenloket en na screening van de 
bewakingsagenten en het type evenement door de PZ Vlas. 

 In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld terreurdreiging niveau 3) kunnen systematische 
fouilles ook toegelaten of zelfs opgelegd worden.

Vrijwilligers

 Onthaaltaken 
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o Vrijwilligers zijn mensen die uit vrije wil en onbetaald een stuk van hun tijd aan een 
organisatie spenderen. Het is altijd toegestaan om deze mensen in te zetten voor 
onthaaltaken, kortweg taken die niets met veiligheid te maken hebben. 

o Vrijwilligers mogen mensen doorverwijzen naar het toilet, EHBO en toegangswegen. 
o Ook de controle van toegangsbewijzen kan door vrijwilligers uitgevoerd worden.  
o Veiligheidstaken 

 Vrijwilligers van verenigingen kunnen dezelfde taken als private 
beveiligingsdiensten uitvoeren op voorwaarde dat ze: 

 een aantoonbare band hebben met de vereniging (bv. lid zijn van de 
vereniging …);

 dit onbezoldigd doen;
 het om een sporadische activiteit gaat (4 tot 5 keer per jaar). 

 Alle informatie over de rechten, plichten, kosten en vergoedingen is terug te vinden op 
www.vlaanderenvrijwilligt.be. 

Maar: als private beveiligingsdiensten of vrijwilligers publieks- of verkeersbegeleidingstaken 
uitvoeren, dan moet de stad Kortrijk in de evenemententoelating expliciet opnemen dat er een 
tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt toegestaan.

Een aparte paragraaf bepaalt dan over welk deel het precies gaat en verduidelijkt dat dit geenszins 
een vorm van eigendomsoverdracht of volwaardige concessie is. Politieoptreden blijft dus steeds 
mogelijk. Toegangen afsluiten anders dan vermeld op de evenemententoelating kunnen onder geen 
enkele voorwaarde.

Argumentatie
Voor de organisatie van Sinksen 2018 stellen wij dan ook voor: 

Het geven van een toestemming door de burgemeester dat vrijwilligers (dienen aan voorwaarden te 
voldoen) evenementenbewaking mogen uitvoeren (voor elk individueel persoon).

De goedkeuring van een tijdelijke politieverordening door de gemeenteraad, inzake de tijdelijke 
afbakening van twee zones in het openbaar domein waar bewakingsactiviteiten kunnen worden 
uitgeoefend door vrijwilligers en private beveiligingsdiensten onder de voorwaarden bepaald door de 
stad en de PZ Vlas, alsook inzake bijkomende maatregelen in het kader van de openbare veiligheid.

De evenementenzones aan het Schouwburgplein en aan de verlaagde Leieboorden dienen te worden 
afgebakend met dranghekkens telkens 2 uur voor en tot 1 uur na de programmatie en van private 
bewaking te worden voorzien met het oog op controle op het verzekeren van de veiligheid. 

De bewakingsfirma's dienen te beschikken over de nodige licenties en dienen het begin en einde van 
de zone aan te duiden volgens de wijze bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken (zie bijlage 
3 en 4).

De evenementenzones tussen de hekkens op de openbare weg worden geprivatiseerd om private 
bewakingsactiviteiten tijdens het openingspektakel aan de verlaagde Leieboorden en tijdens de 
programmatie in de zone Schouwburgplein mogelijk te maken.

Kost:
Geen extra kost.

Budgetten voor security, stewards en bordjes zitten begrepen in de budgetten voor Sinksen 2018.

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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Juridische grond
 Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 Omzendbrief SPV 07 van 29 maart 2018 Private bewaking bij evenementen en festivals

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 40 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

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

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De tijdelijke politieverordening betreffende Sinksen 2018, zoals opgenomen in bijlage, vast te stellen.

Bijlagen
 20180502_Poltieverordening Sinksen 2018.pdf
 bijlage 3 - vigilis - begin.pdf
 bijlage 4 - vigilis - einde.pdf
 SPV 07.docx
 wet 02.10.2017.docx



De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet  

Gelet op de wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en latere 

wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot bepaling van de wijze van aanduiding van 

het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 115 – 2° en artikel 117, van de 

wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en latere wijzigingen; 

Gelet op de besprekingen in het veiligheidsoverleg van 20 april 2018 en 27 april 2018 waarbij werd 

beslist om een deel van het openbaar domein, met name twee afgebakende evenementenzones, te 

privatiseren tijdens de Sinksenfeesten op zaterdag 19 mei 2018, zondag 20 mei 2018 en maandag 21 

mei 2018; 

Overwegende dat het in het kader van de openbare veiligheid en de inzet van politie het absoluut 

noodzakelijk is om een glasverbod tijdens de ganse duur van de Sinksenfeesten op te leggen in deze 

afgebakende evenementenzones; 

Overwegende dat het om veiligheidsredenen opportuun is om een tijdelijke politieverordening in te 

stellen; 

Overwegende dat de stad op deze manier de voorwaarden kan vastleggen waaraan de organisatoren 

en de deelnemers dienen te voldoen; 

Gelet op de voorafgaande besprekingen tijdens de veiligheidsoverleggen tussen de organisatoren, de 

dienst evenementen en de noodplanningsambtenaar van stad Kortrijk, Politiezone Vlas, 

Brandweerzone Fluvia waarbij het organisatieconcept en de hieraan gekoppelde maatregelen te 

nemen in verband met openbare orde en veiligheid werden bepaald. 

BESLUIT: 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1: Doel 

De stad Kortrijk stelt bij wijze van deze politieverordening de afgebakende evenementenzones vast 

waarbinnen de organisatoren van de Sinksenfeesten private bewaking kunnen inzetten.  

De stad stelt tevens de voorwaarden vast waaraan de organisatoren dienen te voldoen.  

Artikel 2: Definities 

Organisator: de organisator van het evenement Sinksenfeesten na toelating van het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

Festivalsite: elke plaats die tijdens de Sinksenfeesten middels het gebruik van muziek, het organiseren 

van optredens, het aanleggen van een dansvloer of opbouwen van een podium/podia als finaliteit het 

zingen of dansen of het vermaken van publiek voor ogen heeft . 

Artikel 3: Duur 

Deze politieverordening is van toepassing tijdens de Sinksenfeesten op vrijdag 18 mei, zaterdag 19 

mei, zondag 20 mei en maandag 21 mei 2018 en in de zones zoals bepaald in de evenemententoelating. 
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Hoofdstuk 2: Privatisering van het openbaar domein 

Artikel 4: De evenementenzones 

Zoals voorzien in artikel 115-2° en artikel 117 van de wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid wordt een deel van het openbaar domein, met name de afgebakende 

evenementenzones zoals voorzien op de plannen in bijlage, geprivatiseerd om private 

bewakingsactiviteiten tijdens de Sinksenfeesten 2018 toe te laten met het oog op het verzekeren van 

de algemene veiligheid van de bezoekers van de Sinksenfeesten. In concreto: 

Evenementenzone Schouwburgplein: van zaterdag 19 mei 2018 vanaf 18u00 tot en met maandag 21 

mei 2018 om 24u00 

 

Evenementenzone Verlaagde Leieboorden: van zaterdag 19 mei 2018 vanaf 14u00 tot en met zondag 

20 mei 2018 om 01u00 

 

71/137 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



De organisator duidt het begin en het einde van de evenementenzones aan volgens de wijze bepaald 

door het Ministerieel besluit van 10 november 2017. 

Artikel 5: De bewakingsonderneming en de vrijwilligers 

De organisator kan beroep doen op een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende 

bewakingsonderneming of door vrijwilligers verbonden aan de organisatie.  

 

Hoofdstuk 3: Maatregelen in het kader van de openbare veiligheid 

Artikel 6: Algemeen 

De maatregelen in het kader van de openbare veiligheid worden bepaald tijdens voorafgaand overleg 

met de hulp- en interventiediensten. Deze maatregelen worden opgenomen in een 

veiligheidsdocument dat de hulpverlening tijdens de Sinksenfeesten 2018 regelt. 

Art 7: Glazen recipiënten 

Het is de organisatoren verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken te verschaffen in glazen 

recipiënten voor verbruik in openlucht binnen de festivalsites, tenzij expliciet toegestaan in de 

individuele vergunning op basis van de aard van het evenement.  

Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten, ongeacht hun vorm, 

in het bezit te hebben binnen de evenementenzone gedurende het evenement. 

Art 8: Brandveiligheid 

De organisatoren verbinden zich er toe alle wettelijke beschikkingen inzake veiligheid in acht te nemen. 

Indien van toepassing dienen de bepalingen opgenomen in de evenemententoelating te worden 

nageleefd. 

Art 9: Gebruik van pyrotechnische voorwerpen 

Het is verboden vuurwerk te ontsteken of andere pyrotechnische middelen aan te wenden zonder 

voorafgaande machtiging. 

Art 10: Drones 

Het is elke organisator verboden om met drones boven het evenement te vliegen. 

Art 11: Vlotte doorgang 

De voertuigen van de hulpdiensten moeten te allen tijde beschikken over een vlotte doorgang met een 

breedte van ten minste 4 meter. 

Art 12: Bijkomende veiligheidsmaatregelen 

Indien na controle toch bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist zouden zijn, dient de organisator 

deze opgelegde maatregelen strikt na te komen. 

Art 13: Geluidsnormen 

De afgesproken geluidsnormen dienen te allen tijden gerespecteerd te worden. 

Art 14: Maximumcapaciteit /nooduitgangen 
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Tijdens de veiligheidsoverleggen werd de maximumcapaciteit van de relevante sites vastgelegd. Het 

aantal opgelegde nooduitgangen in functie van deze capaciteit werden eveneens vastgelegd. Het is de 

verantwoordelijkheid van de organisator om hier over te waken. Tevens staat de organisator in voor 

het aanduiden en bemannen van deze nooduitgangen volgens de wettelijke normen.  

Art 15: Crowd control 

De organisator is ten allen tijde bij machte om de site volledig materieel af te zonderen indien de 

maximumcapaciteit dreigt overschreden te worden. Het aanwezige publiek kan in geval van 

calamiteiten eveneens ten allen tijde toegesproken worden door organisator of hulpdiensten middels 

een bron onafhankelijk van het reguliere electriciteitsnetwerk. De organisator maakt in aanloop van 

het evenement een evacuatieplan op en bespreekt deze procedure voorafgaand aan het evenement 

met de medewerkers. 

Art 16: Attesten/keuringen 

De organisator of zijn onderaannemers beschikken over de nodige keuringsattesten inzake installaties, 

kooktoestellen,… 

Art 17: Verzekering 

Elke organisator beschikt over een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”. 

Art 18: Contract 

De stad heeft met elke organisator een contract afgesloten tijdens het veiligheidsoverleg. Alle 

voorafgaande vermeldingen werden hier in opgenomen. De organisator dient dit contract dan ook ten 

allen tijde na te leven. 

 

Hoofdstuk 4: Sanctionering 

Art 19: Sancties 

Tenzij de wet of het decreet andere strafbepalingen voorziet, kan elke overtreding van deze 

politieverordening worden bestraft met de gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in 

de wetgeving. 

 

Hoofdstuk 5: Bekendmaking 

Art 20 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 van het 

gemeentedecreet, voor wat betreft de bekendmaking van verordeningen. 

 

Hoofdstuk 6: Inwerkingtreding 

Art 21 

Deze politieverordening is van toepassing tijdens de Sinksenfeesten van vrijdag 18 mei 2018 tot en met 

maandag 21 mei 2018 zoals bepaald in de evenemententoelating. 
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Hoofdstuk 7: Afschrift 

Art 22 

Afschrift van deze politieverordening wordt aan de heer provinciegouverneur en aan de heer 

Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen toegezonden. 
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Raadscommissie 2
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
20:31 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
20:33 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:33 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
15 - 2018_GR_00104 - 2017/00871 - bouwen van een meergezinswoning met 86 appartementen, zaak van de wegen (vaststellen rooilijn) - Goedkeuren

15 2018_GR_00104 2017/00871 - bouwen van een 
meergezinswoning met 86 
appartementen, zaak van de wegen 
(vaststellen rooilijn) - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-
Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvrager, CABOLI N.V., voorziet de realisatie van een meergezinswoning, met 86 appartementen, 
een ondergrondse parkeergarage, met 114 parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen, en bijhorende 
omgevingsaanleg met een nieuwe rooilijn.

De bouwplaats: 

De bouwplaats is gelegen op de hoek van de Trakelweg en Doornstraat, langs de Leie op de kop van 
een bestaand bouwblok. Het terrein wordt begrensd door de Doornstraat, Trakelweg en het domein 
van Agentschap wegen en verkeer langs de Burgemeester Lambrechtlaan. 

De omgeving: 

De aanvraag is gelegen langs de Leieboorden tussen de iconische Noordburg en de Ronde van 
Vlaanderen brug en in de nabijheid van het Vlasmuseum welke een zichtrelatie heeft met het plan. De 
locatie maakt onderdeel uit van het masterplan Leieboorden welke in 2011 is opgesteld en betrekking 
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heeft op meerdere ontwikkelingslocaties langs de Leie. Het heeft als doel de boorden van de Leie in 
samenhang te ontwikkelen door ruimtelijk-programmatische kaders mee te geven. De aanvraag is 
daarenboven gelegen binnen de contouren van het RUP Blekerij, definitief vastgelegd mei 2017.

Zaak van de wegen: 

In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de realisatie van een 
meergezinswoning met 86 appartementen, moet de inrichting van het openbaar domein en de nieuwe 
rooilijn goedgekeurd worden.

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen na kennisname van eventuele bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag.

Openbaar onderzoek: 

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen. 
Voor deze aanvraag diende in het kader van de vergunningsaanvraag een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek liep van 29.01.2018 tot 27.02.2018. 
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak van 
de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met 
de zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken. 

adviezen:

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde – bevaarbaar, is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein, dd. 20.03.2018 is gunstig. Dit advies wordt 
gevolgd.

Het advies van het agentschap wegen en verkeer, dd. 15.02.2018, met ref. 312/B/BAV/2018/541 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van het agentschap Natuur en Bos, dd. 22.02.2018, met ref. 18-201240 is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.02.2018 en referentie BVK/U1800092 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Astrid veiligheidscommissie, met datum 30.01.2018 en referentie 2018010077 is 
gunstig. Dit advies wordt gevolgd.

VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk. Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006. Zonering(en): Art. 1 Grenslijn 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 
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Besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 houdende definitieve vaststelling 
van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Kortrijk op het grondgebied 
van de gemeenten ... , Kortrijk, ... 

Goedgekeurd op 10 november 1998.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

Zonering(en): gebied voor stedelijke ontwikkeling 

Artikel 9. - Gebied voor stedelijke ontwikkeling (BVR 10/11/98)

Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, 
dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, 
en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke 
omgeving. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende 
terreinbezetting, vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende 
voorzieningen, en de verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden vastgelegd 
in een bijzonder plan van aanleg vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Ook het wijzigen van 
de functie van bestaande gebouwen kan pas na goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg.

Gemeentelijk RUP Blekerij, definitief vastgelegd mei 2017.

Zonering: 

1. Zone voor wonen met kernstedelijke functies

Binnen deze zone vormt stedelijk wonen de hoofdfunctie onder de vorm van grondgebonden wonen, 
gestapeld wonen en meergezinswoongebouwen. Het wonen moet overheersen in deze zone. 

6. Zone voor kernstedelijke functies, inclusief bedrijvigheid

De zone is bestemd voor kernstedelijke functies waar wonen en stadseconomische activiteiten 
nevengeschikt zijn aan elkaar. Binnen deze zone wordt wonen toegelaten onder de vorm van 
meergezinswoningen en gestapelde woningen, al dan niet bovenop de stadseconomische activiteiten. 
Langs de Meensesteenweg zijn grondgebonden woningen eveneens toegelaten.

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van de plannen van aanleg.

Argumentatie
 

Bespreking project: 

Mobiliteit:

De aanvraag betreft de realisatie van een woonproject met 86 woongelegenheden, dat voornamelijk 
plaastelijk woonverkeer met zich zal meebrengen.
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De site is gelegen langs de vernieuwde Leieboorden net binnen de binnenstadsring en is vlot ontsloten 
via de doornstraat en via de Trakelweg - Burgemeester Lambrechtlaan naar de Meensesteenweg. Ook 
met het openbaar vervoer (de lijn) is de site gemakkelijk te bereiken.

Het ontwerp voorziet een ondergrondse parking met 114 parkeerplaatsen en 120 
fietsenstaanplaatsen. Het ontwerp voldoet hiermee aan de stedenbouwkundige verordening.

De ondergrondse parking is ontsloten via de Doornstraat.

Omgevingsaanleg:

Voor de realisatie van het project moet het bestaande terrein volledig ondergraven worden ifv. de 
ondergrondse parking, het terrein op de parking zal heraangelegd worden volgens het inrichtingsplan 
opgemaakt door het landschapsbureau Studio Basta. De site zal als een groene private binnentuin 
afgewerkt worden, de te vellen bomen worden gecompenseerd.

Het gebouw wordt ingeplant op de voorbouwlijn zoals beschreven in het RUP Blekerij. In het RUP 
staat omschreven dat het gebouw moet ingeplant worden op deze voorbouwlijn en dat in beperkte 
mate kan worden uit- en ingesprongen worden ten aanzien van deze lijn. Een derde van het gebouw 
overschrijdt de lijn over 2,8m. Het overige gedeelte van het perceel wordt toegevoegd aan het 
openbaar domein.

De rooilijn wordt verlegd naar de voorbouwlijn van het gebouw en de voorgrond wordt aangelegd 
zoals de Leiekade aan de overkant van de Trakelweg, nl. als voetgangerszone aan te leggen in 
uitgewassen beton, met aanplant van een 4-tal nieuwe bomen (Es Fraxinus), (zie inplantingsplan 
nieuwe toestand, opgemaakt door Govaert en Vanhoutte architecten).

Het ontwerp sluit aan met de vernieuwde Leieboorden op deze locatie en vormt een verruiming van 
het openbaar domein.

 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

Titel IV vergunningenbeleid, 
hoofdstuk II vergunningsplicht, 
afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, 
Onderafdeling 5 Zaak van de wegen 
Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt 
dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.

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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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

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

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de zaak van de wegen (mn. de rooilijn) die het voorwerp uitmaakt van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag ingediend door de N.V. CABOLI, voor het bouwen van een 
meergezinswoning,op de hoek van de Trakelweg en de Doornstraat, zoals voorgesteld op de 
bijhorende plannen (zie inplantingsplan nieuwe toestand opgemaakt door Govaert en 
vanhoutte Architecten), goed te keuren.

Bijlagen
 Inplanting Nieuwe Toestand.pdf
 TERREINSNEDE_Nieuwe Toestand.pdf
 nota van de architect.pdf
 advies Fluvia.pdf
 advies Astrid.pdf
 2017061085 advies agentschap wegen en verkeer.pdf
 18-201240 Ghelamco advies Natuur en bos.pdf

Bert Herrewyn
Planning en Openbaar Domein
20:36 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:38 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
20:38 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
20:39 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
16 - 2018_GR_00117 - Tulpenpark Rollegem - Bijkomende overeenkomst tot gebruik van een perceel grond. - Goedkeuren

16 2018_GR_00117 Tulpenpark Rollegem - Bijkomende 
overeenkomst tot gebruik van een perceel 
grond. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 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 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00283 - Tulpenpark Rollegem - Overeenkomst tot gebruik van een perceel grond. - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
In het Tulpenpark ligt een perceel van de stad Kortrijk dat momenteel niet wordt gebruikt en 
verwaarloosd is. Dit perceel sluit aan op de percelen van de stad, OCMW en Wonen regio Kortrijk 
(vroeger Eigen Haard is Goud Waard) die in 2017 in gebruik werden gegeven aan de Kindervriend 
door middel van een gebruiksovereenkomst.

De Kindervriend vraagt om ook dit perceel in gebruik te krijgen.

De Kindervriend staat zelf in voor het omvormen van het perceel tot weide en het plaatsen van een 
afsluiting.

 

Om het gebruik van een perceel grond te regelen is een gebruiksovereenkomst nodig. Deze 
overeenkomst wordt aangegaan tussen Stad Kortrijk en MPI de Kindervriend.

Argumentatie
De stad geeft aan de VZW, die aanvaardt, een perceel grond gelegen te Tulpenpark In Kortrijk-
Rollegem, kadastraal gekend Kortrijk, 10de afdeling, sectie B, deel perceel nr 434/x. De 
ingebruikgeving is voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2018. Er wordt geen 
gebruiksvergoeding gevraagd. De VZW onderhoudt de grond.
Het komt aan de gemeenteraad toe om deze gebruiksovereenkomst goed te keuren.

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

Beleidsdoelstelling(en)
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Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De overeenkomst tot het in gebruik geven van een perceel grond gelegen Tulpenpark te Kortrijk-
Rollegem aan MPI de Kindervriend, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
 overeenkomst_20180504083320.pdf
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Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
17 - 2018_GR_00121 - Campus West - aanpassen tracé buurtweg nr. 32 in functie van de verdere ontwikkeling van Campus West - Goedkeuren

17 2018_GR_00121 Campus West - aanpassen tracé buurtweg 
nr. 32 in functie van de verdere 
ontwikkeling van Campus West - 
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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00020 - Campus West - aanpassen tracé buurtweg nr. 32 in functie van de verdere 
ontwikkeling van Campus West - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De Gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft op 15 januari 2018 een aantal wijzigingen aan de 
buurtweg nr.32 principieel goedgekeurd, dit in functie van de verdere ontwikkeling van Campus West.

Over deze beslissing is – conform de regelgeving over de buurtwegen – een openbaar onderzoek 
georganiseerd van 14 februari tot en met 15 maart 2018.

Dit voorstel wordt nu een tweede keer voorgelegd aan de Gemeenteraad van de stad Kortrijk zodat er 
een definitieve beslissing genomen kan worden over het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor 
de gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 32.

Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde tracéwijziging

Buurtweg 32 is doorheen de tijd grotendeels ontoegankelijk en onzichtbaar geworden. Het tracé is 
echter wel opgenomen in de ‘Atlas der buurtwegen’ en geniet dus een bijzondere juridische 
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bescherming. De voorgestelde wijzigingen herstellen het netwerk dat verdwenen is. Het 
tragewegennetwerk wordt na de wijziging opnieuw sluitend gemaakt; geen enkele verbinding wordt 
gesupprimeerd. De tracéwijziging is afgestemd op de geplande realisatie van een 
voetgangersonderdoorgang onder de sporen. Deze is technisch mogelijk tussen (aan de zijde van 
Kortrijk Weide gezien) nieuwe evenementenhal Départ en het nieuwe zwembad.

Aanpassing van het trage wegennetwerk:

De huidige buurtweg nr. 32 loopt vanaf de Graaf Karel de Goedelaan over het gebied Campus West 
en Kortrijk Weide, tot aan de rotonde Blekersstraat, en verder door in de Blekersstraat. Daarna buigt 
de buurtweg af naar het zuiden tot aan de Burgemeester Nolfstraat. Behalve het deel van de 
Blekersstraat loopt de buurtweg over bestaande bebouwing en dwarst ze de spoorlijn. Voor het 
grootste gedeelte is deze buurtweg bijgevolg niet meer zichtbaar noch toegankelijk.

De stad voorziet de realisatie van een nieuwe voetgangersonderdoorgang onder de spoorlijn, dit 
tussen de stadsdelen Kortrijk Weide en Campus West. Vanaf de zijde Kortrijk Weide gezien zal deze 
gerealiseerd worden in de ruimte tussen de evenementenhal Départ en het nieuwe zwembad in 
opbouw. Het is bijgevolg wenselijk om de buurtweg nr.32 voor het deel tussen de Graaf Karel de 
Goedelaan en de spoorweg te verleggen in het verlengde van deze nieuwe onderdoorgang. De 
toekomstige inplanting van de bebouwing van UGent is hier tevens op afgestemd.

Langs de zijde Kortrijk Weide wordt ervoor gekozen om de buurtweg niet opnieuw in te schrijven in 
de Atlas der Buurtwegen. De ruimte (Belvédère) rondom het evenementenplein op Kortrijk Weide is in 
eigendom van de stad Kortrijk en werd grotendeels opgenomen binnen het openbaar domein. Deze 
elementen en de omliggende publieke functies garanderen voldoende dat deze verbinding publiek 
toegankelijk zal blijven.

Reacties op het openbaar onderzoek

De stad Kortrijk heeft op datum van 26 maart 2018 geen reacties op het openbaar onderzoek 
ontvangen. Bijgevolg geeft het openbaar onderzoek ook geen aanleiding tot wijzigingen van de 
plannen die op 15 januari door de gemeenteraad principieel werden goedgekeurd.

Grondoverdrachten, inrichting en beheer:

De stad geeft er de voorkeur aan om het nieuwe tracé van de buurtweg nr. 32 op te nemen binnen 
het openbaar domein. Mogelijks zal grond overgedragen worden vanuit UGent naar de stad Kortrijk. 
Hierover werden nog geen definitieve afspraken gemaakt met UGent. In ieder geval zal tussen UGent 
en de stad een overeenkomst moeten worden afgesloten waarin de modaliteiten zullen worden 
bepaald met betrekking tot de inrichting en het beheer van het nieuwe tracé en de mogelijke 
overdrachten die gepaard gaan met die nieuwe verbinding. Deze worden in deze beslissing niet 
vastgelegd, gezien de inrichting en het beheer afhankelijk zijn van het ontwerp van de buitenruimte 
horende bij de geplande bebouwing van UGent, die nu nog in voorontwerpfase zit. 

Het nieuwe gedeelte behoudt het statuut van buurtweg en is dus verder belast met een publieke 
erfdienstbaarheid van overgang.

De uitvoerbaarheid van de beslissing wordt gewaarborgd door de overeenkomst tussen de stad 
Kortrijk en UGent, over het gebruik van de gronden Karel de Goedelaan ikv de bouw van een 
voetgangerstunnel, zoals goedgekeurd op de Gemeenteraad van 16 april 2018.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen over de buurtwegen op basis van art. 27 van de wet 
op de buurtwegen (10 april 1841), meermaals gewijzigd. 

Financiële informatie
Financiële informatie
Niet van toepassing voor de aanpassing van het tracé op zich. De aanpassing van het tracé kan 
gepaard gaan met overdrachten van publiek naar privaat domein en vice versa. Deze mogelijke 
overdrachten zullen desgevallend het voorwerp uitmaken van een nog op te maken overeenkomst die 
in een volgende fase aan de Gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen dat er geen bezwaren en opmerkingen werden ontvangen tijdens het openbaar 
onderzoek

Punt 2
het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de gedeeltelijke afschaffing en gedeeltelijke verlegging 
van buurtweg nr. 32 definitief vast te stellen. 

Punt 3
Deze beslissing over te maken aan de deputatie van de provincie West-vlaanderen voor verder 
gevolg. 

Bijlagen
 PV van opening openbaar onderzoek
 PV van sluiten openbaar onderzoek
 bestaande verkeerscirculatie
 fotoreportage
 kadastraal overzicht
 nieuwe verkeerscirculatie
 rooilijnplan nieuwe toestand
 uittreksel uit de atlas der buurtwegen

18 - 2018_GR_00120 - Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in resterende verblijfsgebieden (gemeentewegen) - FASE I - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

18 2018_GR_00120 Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren 
zone 30 in resterende verblijfsgebieden 
(gemeentewegen) - FASE I - Vaststellen 
aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 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 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Zone 30 beleid

Volgens het mobiliteitsplan moeten alle verblijfsgebieden uiteindelijk het zone 30-statuut krijgen. 
Naast alle recente verkavelingen zijn inmiddels ook alle grotere oudere wijken (Pius X, St. Elisabeth, 
…) zone 30. We maakten een planning van de resterende verblijfsgebieden/woonstraten (zie bijlage 
1)(gebaseerd op het plan wegencategorisering-mobiliteitsplan (zie bijlage 2)) die nog geen zone 30 
zijn. In deze planning wordt per straat een indicatie meegegeven of er al dan niet een 
snelheidsprobleem verwacht wordt na de invoering van zone 30 en voor bepaalde “woonstraten” 
wordt voorgesteld om geen zone 30 in te voeren.

Argumentatie
Plan van aanpak en timing

Op korte termijn (uitvoering najaar 2018) = fase I

Kortrijk: 23 zones

Bissegem: 9 zones

Rollegem: 2 zones

Aalbeke: 1 zone

Bellegembos: 1 zone

Op middellange termijn (uitvoering 2019) = fase II

Marke en Heule (behalve de dorpskernen die reeds eerder werden beslist). 
Er zijn teveel woonstraten waar nog niet gemeten is.

Specifieke wijzigingen categorisering (mee op te nemen in het nieuwe mobiliteitsplan 
2019)

Bij de opmaak van het volgende mobiliteitsplan (2019) gaan we voorstellen om de categorie van 
enkele straten te wijzigen.  De Graaf De Smet De Naeyerstraat en de Groene Dreef zouden wijzigen 
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van “lokale wijkontsluitingsweg”(zone 50) naar “verblijfsgebied”(zone 30) en de Wandelingstraat van 
“gebiedsontsluitingsweg”(zone 50) naar “verblijfsgebied”(zone 30). In deze nota stellen we voor om in 
die 3 straten alvast zone 30 in te voeren:

 

-      Gr De Smet De Naeyerlaan 

Voorstel invoeren zone 30 gezien het vermoedelijk sluipverkeer; de speelomgeving van het park en de 
belangrijke fietsoversteek.

-      Groene Dreef

Voorstel invoeren zone 30 op algemene vraag van de bewoners naar aanleiding van de 
verkeerstoename door de knip Munkendoornstraat.

-      Wandelingstraat (tussen Passionistenlaan en Veemarkt)

Voorstel invoeren zone 30 na de heraanleg met fietssuggestiestroken van dit centrumgebied. 
Tezelfdertijd zouden we ook in het smallere deel (tussen Veldstraat en Veemarkt) zone 30 invoeren.

Ook stellen we in deze nota voor om de zone 30 centrum Rollegem uit te breiden met een deel van de 
Tombroekstraat (tss Rollegemplaats en het Tramstatiepad) in het kader van een zone 30 
schoolomgeving.

Tevens gaan we bij de opmaak van het volgende mobiliteitsplan (2019) voorstellen om de categorie 
van een aantal Heulse en Markse straten (fase II) op te trekken van “verblijfsgebied” naar 
“wijkontsluitingsweg” omdat ze daadwerkelijk een ontsluitingsfunctie vervullen en omdat de snelheid 
of de intensiteiten (>2500 voertuigen/dag) er te hoog zijn. 
In de volgende nota (fase II) gaan we dan ook voorstellen om in die straten geen zone 30 in te 
voeren.

FASE I - Invoering zone 30 in resterende verblijfsgebieden/woonstraten die nog geen 
zone 30 zijn (huidige max. toegelaten snelheid = 50 km/u)

Van de meeste woonstraten Fase I hebben we al een snelheidsbeeld aan de hand van onze 
verkeersanalysetoestellen. Uit de metingen blijkt dat we in zestal Kortrijkse straten een 
snelheidsprobleem mogen verwachten na het invoeren van zone 30: Watermolenstraat, Hoevestraat, 
Dr. Snellaertstraat (tss Vredelaan en T. Sevenslaan), St. Margriete Houtemlaan, Lindenlaan en Graaf 
De Smet De Naeyerlaan. We gaan de snelheid in deze straten enkele maanden na het invoeren van 
zone 30 evalueren om na te gaan of onze zone 30-snelheidsnorm (50%>40km/u) er niet 
overschreden is en er geen extra remmers moeten worden aangebracht.

In andere straten is een voorafgaandelijke meting dan weer overbodig omdat we daar absoluut geen 
snelheidsprobleem verwachten.

Voorstel invoeren zone 30 in volgende woonstraten (onderverdeeld per zone):

1/ Kortrijk: 23 zones

Weversstraat

Herdersstraat

Zandbergstraat Lode de Boningelaan
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Koninginnelaan

Gr. De Smet de Naeyerlaan
Kleine Iepersestraat Spoorbermstraat Kampstraat
Lijnwaadstraat Hoevestraat Engelse Wandeling (zijarm)

Doenaertstraat

Kleine Marktstraat
Watermolenstraat Dr. Snellaertstraat (tussen 

Vredelaan en T. Sevenslaan)
St. Margriete Houtemlaan

Robert Deltourlaan
Kon Elisabethlaan (tussen 
Brugsesteenweg en 
Izegemsestraat)

Vaartstraat (3 delen, tussen 
Stasegemsestraat en Plein)

Vestingsstraat

Groeningelaan (kalme kant)

Lindenlaan

Vlasbloemstraat

Garenstraat

J. Van Arteveldelaan Kongoweg

Mosselbank Leeuw Van Vlaanderenlaan Wikingerhof
St. Antoniusstraat

Rijkswachtstraat

Tuighuisstraat

Wandelingstraat (tussen 
Passionistenlaan en Veemarkt)

 

 

2/ Bissegem: 9 zones

Waterhoennest Wulverikstraat Wevelgemsevoetweg

Pastoor Sterckstraat
Hoogweg

Peperleenstraat

Kon Astridlaan Brouwerijstraat

Oliemolenstraat

Rootputstraat

Zr Parmentierstraat Vrije Aardstraat

 

3/ Rollegem: 2 zones

Groene Dreef Tombroekstraat (tussen Rollegemplaats en het Tramstatiepad)

 

4/ Aalbeke: 1 zone

Schorbeekstraat
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5/ Bellegembos: 1 zone

Leuzestraat, Tobergse, Sasboslaan en Hermitagelaan

 

De kosten voor de aankoop van de borden van deze zones 30 komen van de reguliere werking van de 
directie RES, team BOD. De uitvoering gebeurt door eigen diensten.

Deze maatregel wordt bekend gemaakt via bewonersbrieven.

Hierbij leggen we het aanvullend reglement in verband met het invoeren van zone 30 in resterende 
verblijfsgebieden (gemeentewegen) -
FASE I ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-      de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

-      het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

-      het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 18 
september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

-      het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 
1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

-      Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De kosten voor de aankoop van de borden van deze zones 30 komen van de reguliere werking van de 
directie RES, team BOD. De uitvoering gebeurt door eigen diensten.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die veilig en proper is | We realiseren een verkeersveilige centrumstad.

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
1. Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van zone 30 in resterende 

verblijfsgebieden (gemeentewegen) – Fase I als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

§1. In Kortrijk wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd (23 zones):

Weversstraat

Herdersstraat

Koninginnelaan

Gr. De Smet de Naeyerlaan

Zandbergstraat Lode de Boningelaan

Kleine Iepersestraat Spoorbermstraat Kampstraat
Lijnwaadstraat Hoevestraat Engelse Wandeling (zijarm)

Doenaertstraat

Kleine Marktstraat
Watermolenstraat Dr. Snellaertstraat (tussen Vredelaan en 

T. Sevenslaan)
St. Margriete Houtemlaan

Robert Deltourlaan
Kon Elisabethlaan, (tussen 
Brugsesteenweg en 
Izegemsestraat)

Vaartstraat (3 delen, tussen 
Stasegemsestraat en Plein)

Vestingsstraat

Groeningelaan (kalme kant)

Lindenlaan

Vlasbloemstraat

Garenstraat

J. Van Arteveldelaan Kongoweg

Mosselbank Leeuw Van Vlaanderenlaan Wikingerhof
St. Antoniusstraat

Rijkswachtstraat

Tuighuisstraat

Wandelingstraat (tussen Passionistenlaan 
en Veemarkt)

 

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde).

 

Artikel 2:

§1. In Bissegem wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd (9 zones):
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Waterhoennest Wulverikstraat Wevelgemsevoetweg

Pastoor Sterckstraat
Hoogweg

Peperleenstraat

Kon Astridlaan Brouwerijstraat

Oliemolenstraat

Rootputstraat

Zr Parmentierstraat Vrije Aardstraat

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde).

Artikel 3:

§1. In Rollegem wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd (2 zones):

Groene Dreef Tombroekstraat (tss Rollegemplaats en het Tramstatiepad)

 §2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde).

Artikel 4:

§1. In Aalbeke wordt in volgende straat een zone 30 ingevoerd (1 zone):

Schorbeekstraat

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde).

Artikel 5:

§1. In Bellegembos wordt in volgende straten een zone 30 ingevoerd (1 zone):

Leuzestraat, Tobergse, Sasboslaan en Hermitagelaan

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden “zone 30”, F4a en F4b (begin en einde).

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan het Vlaams Huis Voor Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 bijlage 1- planning ZONE 30 - 2017-19.pdf
 bijlage 2 - wegencategorisering - visie PRS.pdf
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Beheer Openbaar Domein
19 - 2018_GR_00098 - B.O.D. Signalisatiemateriaal 2018-2021 - 2018/1422 - Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van signalisatiemateriaal voor een periode van 4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen

19 2018_GR_00098 B.O.D. Signalisatiemateriaal 2018-2021 - 
2018/1422 - Raamovereenkomst voor de 
aankoop en levering van 
signalisatiemateriaal voor een periode van 
4 jaar - Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 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 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het team Beheer openbaar domein staat, met eigen personeel, in voor de vervanging en 
instandhouding van verticale signalisatie zijnde verkeerspalen, verkeersborden enz.

Argumentatie
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar voor de aankoop en levering 
van signalisatiemateriaal.

De aankopen zullen per afroep worden geplaatst. Jaarlijks worden er minimum 3 bestellingen 
geplaatst.

Het bestuur beschikt bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exacte 
benodigde hoeveelheden. Hierdoor wordt de opdracht gegund op basis van de eenheidsprijzen.

Binnen deze raamovereenkomst voorzien we de aankoop van o.a.:

 Gevaarsborden
 Voorrangsborden
 Verbodsborden
 Gebodsborden
 Borden i.v.m. stilstaan en parkeren
 Zoneborden
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 Aanwijzingsborden
 Chasis type 250
 Afdekdoppen
 Bevestigingsbeugels type SB 250
 Bevestigingsbeugels type 2000
 Palen voor SNB + verkeersborden
 Film voor verkeersborden
 Paalschilden
 Signface
 Straatnaamborden
 Verkeerskegels
 Afsperlint

Naast de producten zoals hierboven opgesomd, kunnen ook alle andere artikelen uit de catalogus van 
de firma het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. Daarom dient iedere inschrijver voor hun 
gehele assortiment een catalogus bij te voegen met opgave van bruto prijzen, korting en netto 
prijzen.

Binnen het bestek B.O.D. Signalisatiemateriaal 2018-2021 - 2018/1422 voorzien we per jaar een 
budget van 50 000,00 euro inclusief BTW. Voor de volledige duur van deze overeenkomst bedraagt dit 
200 000,00 euro inclusief BTW.

Juridische grond
Conform de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 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
Voor een totaalbedrag van 200 000,00 euro inclusief BTW waarvan:

1. 50 000,00 euro inclusief BTW op artikel 2018 / GBB-CBS / 0200-00 / 6001000 / BESTUUR / 
CBS / IE-GEEN

2. 50 000,00 euro inclusief BTW op artikel 2019/ GBB-CBS / 0200-00 / 6001000 / BESTUUR / 
CBS / IE-GEEN

3. 50 000,00 euro inclusief BTW op artikel 2020/ GBB-CBS / 0200-00 / 6001000 / BESTUUR / 
CBS / IE-GEEN

4. 50 000,00 euro inclusief BTW op artikel 2021/ GBB-CBS / 0200-00 / 6001000 / BESTUUR / 
CBS / IE-GEEN

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.414 budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0200-00/6001000/IE-GEEN uitgave 50.000€ beschikbaar 
39.853€ beleidsitem 0200-00 G&D beschikbaar 163.702€

budgetsleutel 2019 - 2021  /GBB-CBS/0200-00/6001000/IE-GEEN uitgave 50.000€ louter informatief 
SMJP 10 beschikbaar 64.764 (2019) beschikbaar 65.412€ (2020)
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Dominique Dubrul
Gunstig advies
ok

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van 
signalisatiemateriaal voor een periode van 4 jaar", zoals ze vervat zijn in het bestek "B.O.D. 
Signalisatiemateriaal 2018-2021 - 2018/1422", opgemaakt door het team Beheer openbaar domein, 
vast te stellen.

Punt 2
Conform de Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten als 
plaatsingsprocedure te kiezen voor een openbare procedure.

Bijlagen
 20181422_Raming_1.xls
 20181422_2018_03_27_Bestek - Model 3P.doc

20:58 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
21:00 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
21:00 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
21:01 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
21:01 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
20 - 2018_GR_00105 - Openbare verlichting. - Samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwde  openbare verlichting in de Doorniksewijk - Goedkeuren

20 2018_GR_00105 Openbare verlichting. - 
Samenwerkingsovereenkomst voor de 
vernieuwde  openbare verlichting in de 
Doorniksewijk - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-
Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
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 Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het najaar van 2017 werden de voetpaden in de Doorniksewjik tussen het kruispunt 
Walle/Doorniksewijk en de tunnel aan de Doorniksewijk, volledig vernieuwd. 
Gelijktijdig werd de openbare verlichtng vernieuwd. 
Voor het vernieuwen van openbare verlichting langs een gewestweg binnen de bebouwde kom kan de 
stad een subsidie bekomen van het Vlaams Gewest. Het Vlaams Gewest betaalt een forfaitair ( niet-
geïndexeerd ) bedrag van 75.000 € per km gewestweg, als éénmalige en totale tegemoetkoming aan 
de stad voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer, het elektriciteitsverbruik, het 
onderhoud en de eventuele vernieuwing van de verlichting.

Argumentatie
De voetpaden in de Doorniksewijk werden vernieuwd in het najaar van 2017. Gelijktijdig werd de 
openbare verlichting vernieuwd. De verouderde verlichting werd weggenomen en vervangen door led-
verlichting. 

Voor het vernieuwen van openbare verlichting langs een gewestweg binnen de bebouwde kan de 
stad  een subsidie bekomen van  het Vlaams Gewest via een samenwerkingsovereenkomst. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om een aan de bebouwde kom aangepaste verlichting 
aan te brengen of te vernieuwen met als doel verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 

Het gewest betaalt hierbij forfaitair een éénmalig , niet-geïndexeerd, bedrag van 75.000 € per 
kilometer.  De verlichting is vernieuwd tussen kilometerpunt  60,6 en kilometerpunt 61,3.

Het bedrag van terugbetaling dat zo bekomen wordt is 52.500 €
Dit bedrag is een tegemoetkoming aan de stad voor het onderhoud, beheer, elektriciteitsverbruik  en 
eventuele vernieuwing van de openbare verlichtingsinstallatie.  

De stad is eigenaar van de verlichtingsinstallatie tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst 
en staat bijgevolg in voor het volledige beheer. Bij  het einde van de samenwerkingsovereenkomst 
gaat de eigendom van de verlichting kosteloos over van de stad naar het Vlaams Gewest. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 25 jaar . 

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

Beleidsdoelstelling(en)
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Niet van toepassing

Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden
Vanuit juridisch oogpunt 2 opmerkingen:

- in de verschijnings- en ondertekeningsformule zal de algemeen directeur moeten opgenomen 
worden ipv waarnemend stadssecretaris

- er wordt nog verwezen naar de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, daar waar dit de 
wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten moet zijn.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aangepaste 
verlichting van een gewestweg, geplaatst door de gemeente integraal goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst VIII voorstel 16 04 2018.pdf
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE PLAATSING VAN AAN DE 

BEBOUWDE OMGEVING AANGEPASTE VERLICHTING VAN EEN 

GEWESTWEG, GEPLAATST DOOR DE GEMEENTE 

 

34022 

 

………………………… 

 

VIII 

 

02 

NIS-nr. datum ondertekening 

(dd/mm/jjjj) 

nummer type 

overeenkomst 

volgnummer 

overeenkomst 

 

 

DE PARTIJEN 

 

Tussen: 

 

– het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de 

persoon of personen van de heer ir. Tom Roelants, administrateur-generaal hierna 

het Gewest te noemen; 

 

– de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreedt dhr. Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en 

mevr. Nathalie Desmet, Algemeen Directeur, die handelen ter uitvoering van de 

beslissing van de gemeenteraad van (datum) ............................, hierna de gemeente 

te noemen1; 

 

wordt voorafgaandelijk uiteengezet dat deze samenwerkingsovereenkomst geldt 

onverkort de toepassing van de volgende regelgeving: 

 het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid 
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de 

nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en 
de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid 

 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 
personenvervoer over de weg, in het bijzonder artikel 18bis tot en met 
18sexies waarbij de wegbeheerder ertoe gehouden is de doorstroming van 

                                                           
1
 Herhaal dit onderdeel voor elke andere gemeente die als partij optreedt. 
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het geregeld vervoer te garanderen en de gemeente verplicht is om 
voorafgaand advies aan De Lijn te vragen over bepaalde ontwerpen van 
gemeentelijke reglementen die een permanente invloed kunnen hebben op de 
exploitatie van De Lijn 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de 
Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in 
verband met wegwerkzaamheden, manifestaties en herinrichting van wegen 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de 
exploitatie en de tarieven van de VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband 
met het onderhoud van de openbare weg waarin sporen zijn gelegen, artikel 
17 tot en met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in 
verband met de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een 
schuilhuisje 

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 

En wordt vervolgens overeengekomen wat volgt: 

ARTIKEL 1. Begripsbepalingen 

Voor de toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: 

1° het decreet: het decreet van 20 maart 2009 betreffende het 

mobiliteitsbeleid; 

2° het besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot 

bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische 

omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het 

mobiliteitsbeleid; 

3° bebouwde omgeving: een samenhangend gebied met aanwezige 

bebouwing met woonfunctie, dat overwegend ligt in gebieden die op het 

gewestplan bestemd zijn als woongebied; 

4° aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting: wegverlichting die 

zowel ruimtelijk (paalhoogte, esthetisch uitzicht enzovoort) als 

verlichtingstechnisch (lichtkleur, verlichtingssterkte enzovoort) bijdraagt tot 

de herkenbaarheid van de bebouwde omgeving en de presentatie van de 

potentiële conflictsituaties; 

5° doortocht: wegvak van een gewestweg dat in de bebouwde kom ligt; 

6° poort: een ruimtelijke inrichting die de overgang tussen twee te 

onderscheiden gebieden laat ervaren; 

7° overgangsgebieden: gebieden in de bebouwde omgeving, aanpalend aan 

een doortocht, waarin de snelheid vanaf de poorten van een hogere 

snelheidslimiet tot 70 en 50 km per uur teruggebracht wordt.  
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ARTIKEL 2. Omschrijving van het project 

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het volgende project:  

efficiënt aanbrengen of vernieuwen van aan de bebouwde omgeving 

aangepaste verlichting  

          - langs de gewestweg N50 tussen kilometerpunt 60,6 en kilometerpunt 61,3. 

 

Het project is hierna “het project” te noemen; 

 

Aan deze samenwerkingsovereenkomst worden geen andere werken gekoppeld. 

 

ARTIKEL 3. Doelstelling en krachtlijnen van het project 

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de partijen zich ertoe om een aan 

de bebouwde omgeving aangepaste verlichting aan te brengen of te vernieuwen in 

doortochten van gewestwegen en in overgangsgebieden in bebouwde omgeving, 

met als doel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te 

verbeteren. 

Deze samenwerkingsovereenkomst kan alleen gesloten worden voor: 

1° doortochten van gewestwegen met inbegrip van hun aanpalende 

overgangsgebieden en poorten, inclusief rotondes en kruispunten die deel 

uitmaken van het project; 

2° wegvakken in een bebouwde omgeving die niet als bebouwde kom zijn 

afgebakend, maar waarop een aangepaste verlichting vereist is, inclusief 

rotondes en kruispunten. 

 

ARTIKEL 4. Aanwijzing als aanbestedende overheid 

De partijen komen overeen dat de gemeente ten aanzien van het project optreedt als 

aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake 

overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
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ARTIKEL 5. Start van de realisatie 

De aanbestedende overheid start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze 

samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de aanbestedingsprocedure die 

noodzakelijk is voor de uitvoering van het project.  

Als de plaatsing van verlichting wordt uitgevoerd samen met overige wegenwerken 

die niet binnen deze samenwerkingsovereenkomst vallen, dan kan van die termijn 

afgeweken worden om de aanbesteding van de werken en de werkzaamheden op 

elkaar af te stemmen. 

Als een andere partij dan het Gewest de aanbestedende overheid is, zal die de 

aanbestedingsprocedure die noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

samengevoegde opdracht, pas opstarten na goedkeuring van het 

aanbestedingsdossier door het Gewest 

 

ARTIKEL 6. Verwittigen van de andere partijen, buurtbewoners en andere 

belanghebbenden 

De aanbestedende overheid staat in overleg met de overige partijen in voor alle 

externe communicatie over de werken. 

 

ARTIKEL 7. Kosten ten laste van het Gewest 

§1. Eenmalige betaling door het Gewest per kilometer gewestweg 

Het Gewest betaalt een forfaitair (niet-geïndexeerd) bedrag van 75.000 euro per km 

gewestweg. Dat bedrag dient als eenmalige en totale tegemoetkoming aan de 

gemeente voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer, het 

elektriciteitsverbruik, het onderhoud en de eventuele vernieuwing van de verlichting, 

vermeld in artikel 2. 

Bij de berekening van het aantal kilometer gewestweg dat aangepaste verlichting 

krijgt, geldt het volgende: 

1° voor een eventuele rotonde wordt de omtrek in plaats van de diameter 

gebruikt; 

2° het aantal kilometer gewestweg mag worden vermeerderd met de lengte van 

elke eventuele vrije bus- of trambaan die niet samen met de rijbaan verlicht kan 

worden; 
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3° waar twee rijbanen door een berm gescheiden zijn en beide rijbanen (inclusief 

fietspad) niet door één rij lichtpunten kunnen worden verlicht, mag het wegvak in 

kwestie dubbel tellen. 

Het bedrag van de terugbetaling dat zo verkregen wordt, is 52.500 euro. 

 

§2. Uitbetaling 

Het Gewest betaalt de gemeente in één keer na de voorlopige oplevering van de 

werken en na de ontvangst van de betalingsaanvraag. 

 

ARTIKEL 8. Wegnemen van bestaande verlichting 

§1. Als het wegvak in kwestie al uitgerust is met verlichting van het Gewest, neemt 

het Gewest die op eigen kosten weg. 

§2. Als het wegvak in kwestie al uitgerust is met verlichting van de gemeente, neemt 

de gemeente die op eigen kosten weg. 

 

ARTIKEL 9. Belangrijke datums doorgeven 

De gemeente informeert het Gewest over de datum van de gunning en de datum van 

de voorlopige oplevering van de werken. 

 

ARTIKEL 10. Betalingsaanvraag 

Na de voorlopige oplevering van de werken, stuurt de gemeente een door haar 

ondertekende betalingsaanvraag naar het Gewest, die bestaat uit: 

1° een gedetailleerd uitvoeringsplan, met vermelding van het aantal 

kilometer gewestweg van de aangebrachte of vernieuwde openbare 

verlichting; 

2° het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de 

verlichtingsinstallatie; 

3° een keuringsverslag, afgegeven door een erkend keuringsorgaan, 

waaruit blijkt dat de verlichtingstechnische kenmerken voldoen aan de 

gestelde eisen; 

4° de gedetailleerde berekening van de bijdrage van het Gewest; 

5° een schuldvordering in vier exemplaren voor de bijdrage van het 

Gewest. 
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ARTIKEL 11. Eigendom, beheer, onderhoud en elektriciteitsverbruik 

De gemeente is eigenaar van de aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting 

en van de verlichting, vermeld in artikel 2. De gemeente beheert bijgevolg die 

verlichting, betaalt het elektriciteitsverbruik ervan, handelt de schadegevallen erover 

af, staat, in voorkomend geval, in voor de vernieuwing ervan enzovoort.  

Het Gewest doet ten aanzien van die verlichting voor de duur van deze 

samenwerkingsovereenkomst afstand van het recht van natrekking. 

Bij het einde van deze samenwerkingsovereenkomst, gaat de eigendom van deze 

verlichting kosteloos en zonder verdere formaliteiten over van de gemeente op het 

Vlaamse Gewest. 

 

ARTIKEL 12. Sancties 

§1. Als het voorwerp van de verbintenissen zich daartoe leent, is een partij van 
rechtswege gerechtigd om in de plaats van de andere partij over te gaan tot de 
uitvoering van haar verbintenissen, als die partij nalaat haar verbintenissen geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren.  
 
De indeplaatsstelling, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk nadat de partij die 
nalaat haar verbintenissen uit te voeren, in gebreke is gesteld door de andere partij 
en tussen partijen een minnelijk overleg heeft plaatsgevonden, of als de partij die in 
gebreke blijft, weigert deel te nemen aan het overleg. 
 
De partij die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten te vergoeden op 
vertoon van een gedetailleerde staat, opgesteld door de andere partij, waarbij in 
voorkomend geval de nodige stavingsstukken worden gevoegd.  
 
§2. Als het voorwerp van de verbintenissen zich niet leent tot een indeplaatsstelling, 
heeft een partij recht op de vergoeding van alle schade ten laste van de andere partij 
die nalaat haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 
 
De bepalingen van paragraaf 1, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
 
§3. De sanctiebepalingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden onverkort het recht 
van de partijen om de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten, zonder 
dat een schadevergoeding kan worden gevorderd of een indeplaatsstelling kan 
plaatsvinden, als de andere partij, nadat die in gebreke is gesteld, nalaat haar 
verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.  
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  VIII 
Conform bijlage 8 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 

./. 

 

ARTIKEL 13. Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is vijfentwintig jaar. Die periode start 

vanaf de ondertekening ervan door alle betrokken partijen.  

 

ARTIKEL 14. Nadere afspraken 

De partijen stemmen in met de volgende concrete afspraken en richtlijnen. Ze maken 

integraal deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. De inhoud ervan kan niet 

strijdig zijn met de samenwerkingsovereenkomst.  
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  VIII 
Conform bijlage 8 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 

./. 

 

BIJLAGEN 

Bijlage nr.1: Het advies van de kwaliteitsadviseur of, in voorkomend geval de 

kennisgeving dat het advies niet tijdig is uitgebracht of de beslissing over een 

verzoek tot heroverweging van het advies, op de start- en projectnota of op de 

unieke verantwoordingsnota 

Bijlage (nr.) ......: ..................... 

 

(Nummer en benoem elke eventuele bijkomende bijlage.)  

 

Opgemaakt in 2 exemplaren, 

in Brussel op ......................... 

 

 

Voor het Vlaamse Gewest, 

Voorgesteld         Goedgekeurd 

   

 

Ir. Hendrik Vanderdonckt     ir. Humberto Van Nunen   ir. Tom Roelants 

Projectmanager              Directeur-Investeringen             Administrateur-generaal 

 

 

Voor de stad Kortrijk 

 

 

   

Vincent Van Quickenborne Nathalie Desmet  

De burgemeester Algemeen Directeur 
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Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
21:04 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:05 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
21:06 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
21:06 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
21:06 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
21 - 2018_GR_00106 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

21 2018_GR_00106 Intercommunale Leiedal - 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 Stefaan Bral, 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 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 29 mei 2018 stelt Leiedal het jaarverslag en de 
jaarrekening over 2017 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
De laatste statutenwijziging dateert van 12 december 2018.

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 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
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Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Koen Byttebier 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 Intercommunale Leiedal.

22 - 2018_GR_00107 - Intercommunale Leiedal - Algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

22 2018_GR_00107 Intercommunale Leiedal - Algemene 
vergadering - 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 Stefaan Bral, 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 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 4 april 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van Leiedal op 29 mei 2018.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
De laatste statutenwijziging dateert van 12 december 2018.

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 (goedgekeurd door de raad van bestuur van Leiedal op 
30/03/2018) ziet er als volgt uit:

1. Verslag over de Activiteiten en Jaarrekening 2017

Toelichtingen aan de Algemene Vergadering van het Jaarverslag 2017 (bijlage 2) en de Balans- en 
Resultatenrekening van het boekjaar 2017 (bijlage 3) alsook van het verslag van de Commissaris-
revisor (bijlage 4).

2. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31/12/2017

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Jaarrekening per 31/12/2017 in het kader van 
Artikel 52 van de statuten van Leiedal.

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

Kwijting van de bestuurders en commissaris-revisor in het kader van Artikel 49 van de statuten van 
Leiedal.

4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik

Benoeming als bestuurder met stemrecht van de heer Stephan Titeca ter vervanging van de heer Gino 
Devogelaere (namens de gemeente Anzegem) en de heer Geert Bossuyt ter vervanging van de heer 
Youro Casier (namens de stad Wervik) en dit in uitvoering van Artikel 17 I van de statuten van 
Leiedal.

5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)

Toelichting van het inhoudelijk traject en verder verloop van de voorbereiding van de verlenging van 
Leiedal in 2019. De voorbereidende besprekingen n.a.v. de verlenging zijn opgenomen in bijlage 8. 
Het eerste inhoudelijk ontwerp is opgenomen in bijlage 7 (‘Leiedal 4.0). De verlenging wordt formeel 
behandeld op de Algemene Vergadering van mei 2019.

6. Varia

------

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-C 
Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt na 
de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
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De gemeenteraad besliste in zitting van 15 januari 2018 mevrouw Stefanie Demeyer aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal, voor 50% van het 
totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, voor een periode die eindigt na de 
algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019; dit in vervanging 
van mevrouw M-C Vandenbulcke.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
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 de Intercommunale 
Leiedal op 29 mei 2018.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 29 mei 2018, waarvoor een beslissing moet 
worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 20180404 - Uitnodiging A.V. - Kortrijk.pdf
 Bijlage 1 - Agenda AV Leiedal 29-05-2018.pdf
 Bijlage 2 - Ontwerp Jaarverslag Leiedal 2017.pdf
 Bijlage 3 - Ontwerp Jaarrekening Leiedal 2017.pdf
 Bijlage 4 - Verslag van de Commissaris-revisor (briefhoofd - niet-getekend).pdf
 Bijlage 7 - Leiedal 4.0 - Brochure.pdf
 Bijlage 8 - Leiedal 4.0 - Voorbereidende besprekingen.pdf
 statuten 12-12-2017.pdf

Arne Vandendriessche
Aankoop
21:15 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
21:16 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
21:17 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
21:17 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
21:17 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
23 - 2018_GR_00118 - 2018/1490 - Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop hogedrukstraatreinigingsmachine ter vervanging van W900  - Voorwaarden en wijze van gunnen

23 2018_GR_00118 2018/1490 - Directie ruimte - beheer 
openbaar domein: aankoop 
hogedrukstraatreinigingsmachine ter 
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vervanging van W900  - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 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 Wouter Allijns, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige werktuigdrager met hogedrukreinigingsinstallatie is inmiddels 11 jaar oud.
Door het hoge aantal bedrijfsuren komt bedrijfszekerheid en dienstverlening in het gedrang, waardoor 
vervanging van deze werktuigdrager noodzakelijk wordt.

Argumentatie
In uitvoering van deze opdracht stelde de directie bedrijfsvoering een bestek nr 2018/1490 op voor de 
aankoop van een hogedrukstraatreinigingsmachine ter vervanging van W900 voor de directie ruimte - 
beheer openbaar domein.

De huidige machine is voorzien van een waterreservoir en een hogedrukreinigingssysteem en wordt 
ingezet voor het reinigen van straten, pleinen, paden…

De aan te kopen werktuigdrager zal een gelijkaardige werking hebben als de vorige werktuigdrager, 
maar zal daarbovenop ook nog kunnen gebruik maken van heet water en een reinigingsdek met 
roterende hogedruksproeiers. Hiermee is dieptereiniging mogelijk, wat een beter reinigingsresultaat 
geeft.

Gezien de heel specifieke toepassing van deze machine wordt voor de aandrijving van de 
werktuigdrager en voor het verwarmen van het water gebruikt gemaakt van diesel (EN590) 
brandstof;de motor van de werktuigdrager moet ten minste voldoen aan de Euro 6 norm.

De kandidaat kan een voorstel indienen voor het overnemen van de bestaande werktuigdrager.
De overnameprijs staat volledig los van de gunning. De kandidaat kan hieraan geen voorwaarden 
verbinden.
Het bestuur behoudt het recht al of niet in te gaan op het overname bod.
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Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

 
Nr. Beschrijving Gewicht
1 Prijs 50
 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs
2 Technische waarde 50
 Technische kenmerken van de machine worden beoordeeld in vergelijking met de andere 

kandidaten, met het oog op de beoogde toepassing.
Dit criterium wordt beoordeeld, door een jury en dit aan de hand van de opgegeven technische 
kenmerken alsook tijdens de demo.
Beoordeling als volgt:
Zeer goed: 50pt
goede: 30 pt
matig: 15pt
slecht: 0pt

3 Ergonomie, gebruiksgemak en veiligheid 50
 Deze kenmerken van de machine worden beoordeeld in vergelijking met de andere kandidaten, met 

het oog op de beoogde toepassing.
Dit criterium wordt beoordeeld, door een jury en dit aan de hand van de opgegeven kenmerken 
alsook tijdens de demo.
Beoordeling als volgt:
Zeer goed: 50pt
goede: 30 pt
matig: 15pt
slecht: 0pt

Totaal gewicht gunningscriteria: 150
 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 169.031,00 euro (exclusief btw) of 204.527,51 euro 
(inclusief 21% btw).

De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 221.000,00 euro niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaaldartikel57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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Financiële informatie
Financiële informatie

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen voor de aankoop van een hogedrukstraatreinigingsmachine ter 
vervanging van W900 voor de directie ruimte - beheer openbaar domein volgens het bestek nr 
2018/1490 opgemaakt door de directie bedrijfsvoering. 

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.

Bijlagen
 20181490_2018_04_19_Bestek - Model 3P.doc
 20181490_Raming.xls

An Vandersteene
Communicatie en Recht
21:20 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
21:21 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
21:22 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
21:22 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
21:23 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
24 - 2018_GR_00119 - Samenwerking Archiefbank Vlaanderen vzw, Archives Portal Europe en Stadsarchief Kortrijk - Overeenkomst samenwerking Archiefbank Vlaanderen vzw, Archives Portal Europe en Stadsarchief Kortrijk

24 2018_GR_00119 Samenwerking Archiefbank Vlaanderen 
vzw, Archives Portal Europe en 
Stadsarchief Kortrijk - Overeenkomst 
samenwerking Archiefbank Vlaanderen 
vzw, Archives Portal Europe en 
Stadsarchief Kortrijk
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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
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Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Archiefbank Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap met als doelstelling de 
realisatie van een register van Vlaamse privaatrechterlijke archieven. De ontwikkeling van dit initiatief 
werd, conform het Cultureel-Erfgoeddecreet van 6 juli 2012 houdende de ontwikkeling, de organisatie 
en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, (Belgisch Staatsblad 3 september 2012), 
toegewezen aan de vzw Archiefbank Vlaanderen. Als centraal register staat Archiefbank Vlaanderen 
open voor alle private archieven, bewaard zowel door openbare en particuliere instellingen, door 
verenigingen als door privépersonen. De registratie van deze archieven is vrij en kosteloos en gebeurt 
volgens de door de producent bepaalde regels die gebaseerd zijn op internationale standaarden. Wie 
zijn archieven en/of collecties laat registreren en hierdoor participant van Archiefbank Vlaanderen 
wordt, gaat het engagement aan de geregistreerde gegevens actueel te houden. 

Argumentatie
Kwalitatief archiveren, met degelijke zorg en beheer is de hoofddoelstelling van het stadsarchief, 
zowel voor analoog als digitaal archief. Alle archiefdocumenten worden bewaard in een goede, 
geordende en toegankelijke staat, ongeacht de opgelegde bewaartermijn.  Alle gearchiveerde en 
bewaarde documenten worden optimaal ontsloten, zo ook privaat archief. Dat brengt met zich mee 
dat archief geconsulteerd kan worden. De archiefdocumenten zijn uniek, onvervangbaar en 
onvervreemdbaar en kunnen onder diverse wetgevingen vallen. Het archief wordt dan ook met zorg 
en vertrouwelijkheid behandeld, rekening houdende met de openbaarheid van bestuur. Voor een 
aantal archiefdocumenten bestaat een specifieke regeling, voor de andere stukken is er een 
onderzoeksverklaring.

De registratie van privaat archief in Probat kan ook ontsloten worden via Archiefbank. Op die manier 
creëren we een groter bereik naar de onderzoeker toe. Vanuit Archiefbank worden de gegevens ook 
verder doorgestuurd naar een gelijkaardig Europees platform, Archives Portal Europe: het uniek online 
toegangspunt tot alle Europese archieven, waarmee de gebruiker gemakkelijk inzicht kan verwerven 
in de gezamenlijke culturele oorsprong en vooruitgang, en waarbij centrale aandacht wordt 
geschonken aan de grote hoeveelheid archiefmateriaal dat het Europees erfgoed documenteert.

Het stadsarchief registreert zelf de archief- en documentatiebestanden in overeenstemming met op 
internationale standaarden gebaseerde regels in Probat, beheerd door Provincie West-Vlaanderen. 
Archiefbank Vlaanderen kan deze gegevens, onder elke vorm of wijze, reproduceren en meedelen (via 
www.archiefbank.be).

Opname in Archiefbank heeft geen enkele repercussie op het juridische (eigendom, bewaargeving, 
schenking, erfenis enzo.) en materiële statuut van het archief- en documentatiebestanden waarop 
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deze overeenkomst betrekking heeft. Archiefbank kan geen eisen stellen omtrent vorm, inhoud, 
bewaring, openbaarheid enz. van de archief- en documentatiebestanden. 

Het stadsarchief verleent Archiefbank mandaat om in zijn naam als vertegenwoordiger op te treden 
voor de registratie van zijn archief- en documentatiebestanden in Archives Portal Europe (APE). 
Ondanks dit mandaat behoudt het stadsarchief ten allen tijde het beslissingsrecht over de in APE 
geregistreerde gegevens. Deze gegevens die door het stadsarchief aan Archiefbank verstrekt worden, 
zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid op Archiefbank 
Vlaanderen en met inachtneming van de specifieke bepalingen die tussen de contractanten worden 
overeengekomen. 

Het contract van registratie in Archiefbank geldt voor onbepaalde duur. Het kan ten allen tijde worden 
beëindigd met een aangetekend schrijven door één van beide partijen. 

 

 

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
de overeenkomst met Archiefbank Vlaanderen vzw en de overeenkomst met Archive Portal Europe 
goed te keuren zoals in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst_Archiefbank_Vlaanderen_vzw_2018.pdf
 Overeenkomst_APE_2018.pdf
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Cultuur- en Muziekcentrum
25 - 2018_GR_00123 - VZW Cultureel Centrum Kortrijk. Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota - Toevoeging kantoorruimtes Vleugel A Muziekcentrum Track

25 2018_GR_00123 VZW Cultureel Centrum Kortrijk. 
Samenwerkingsovereenkomst en 
afsprakennota - Toevoeging 
kantoorruimtes Vleugel A Muziekcentrum 
Track
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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Na twee jaar verbouwen herneemt Muziekcentrum Track op 1 maart de werking over het volledige 
gebouw.  Hiertoe dienen enkele ruimtes uit Vleugel A toegevoegd te worden aan de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en VZW Cultuurcentrum Kortrijk.  Vroeger bestond 
het gebouw uit drie aparte delen, maar na de verbouwing spreken we van een ééngemaakt gebouw 
waarvan Cultuurcentrum Kortrijk de gebouwenbeheerder is.  Om rechtsgeldige contracten te kunnen 
maken met de verschillende partners moet deze aanpassing gebeuren.  Cultuurcentrum vraagt dan 
ook om volgende lokalen toe te voegen aan de bestaande Samenwerkingsovereenkomst: 

0A.02:  Bureau’s Muziekcentrum Track en Conservatorium + onthaalbalie 

1A.01:  Kantoor VLAMO

1A.02: Kantoor Conservatorium Kortrijk

1A.06:  Kantoor T-heater + open desk Track

1A.07 + 1A.08:  Kantoor Chemisch Circus
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1A13 + 1A14 + 1A15: Kantoor Wilde Westen

1A.17: Kantoor Conservatorium

1A.22:  Vergaderruimte / kantoor toekomstige gebruiker

2A.01: Toekomstige kantoorruimte

2A.02: Toekomstige kantoorruimte

2A.03: Toekomstige kantoorruimte

2A.04: Toekomstige kantoorruimte

 

De Algemene Vergadering van vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurt op 25 april 2018 deze wijziging 
goed.  

Argumentatie
Cultuurcentrum Kortrijk is op dit moment gebouwenbeheerder van Vleugel B en C en maakt alle 
contracten met derde partijen (muziekorganisaties).  Gezien deze zich (onder andere)  situeren in de 
vroegere Vleugel A, moeten enkele ruimtes aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de 
vzw Cultuurcentrum Kortrijk toegevoegd worden om rechtsgeldige contracten te kunnen maken.  

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

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Cultuurcentrum Kortrijk en Stad Kortrijk wordt 
volgende alinea vervolledigd: 

 Artikel III Middelen

1. Infrastructuur

De stad stelt de volgende infrastructuur ter beschikking van de vzw:

- Complex Stadsschouwburg: Koninklijke Stadsschouwburg, Foyer, Vleugel Hazelaarstraat 
(Arenatheater, Balletzaal, Benedengalerie), kantoorruimtes Schouwburgplein 14, kantoorruimtes oud-
conciërgerie Doorniksestraat 16;
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- Complex Muziekcentrum, Track C: (opnamestudio's, vergaderlokalen, repetitie- en 
ontmoetingsruimtes, kantine), Track B (Ontmoetingsruimte, concertstudio, Auditorium & loges),  en 
volgende lokalen in Track A:  0A.02  (Bureau’s Muziekcentrum Track en Conservatorium + 
onthaalbalie);  1A.01:  (Kantoor VLAMO); 1A.02  (Kantoor Conservatorium Kortrijk);  1A.06  (Kantoor 
T-heater + open desk Track); 1A.07 + 1A.08  (Kantoor Chemisch Circus); 1A13 + 1A14 + 1A15 
(Kantoor Wilde Westen);  1A.17 (Kantoor Conservatorium); 1A.22  (Vergaderruimte / kantoor 
toekomstige gebruiker) ;  2A.01 + 2A.02 + 2A.03 + 2A.04 (Toekomstige kantoorruimte) + Kantine

Bijlagen
 GRbesluit 9.12.3013 goedkeuren samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota (002).pdf

Philippe De Coene
Welzijn
26 - 2018_GR_00122 - Flankerend onderwijsbeleid  - samenwerkingsovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw in kader van de organisatie van het Beroependorp en Bedrijvenrally - Goedkeuren

26 2018_GR_00122 Flankerend onderwijsbeleid  - 
samenwerkingsovereenkomst met Het 
Beroepenhuis vzw in kader van de 
organisatie van het Beroependorp en 
Bedrijvenrally - 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 Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het najaar van 2014 werd de stad net als VDAB, CLB en het onderwijslandschap aangeschreven 
door het Departement onderwijs (samen tegen schooluitval) om gezamenlijk inspanningen te leveren 
om ongekwalificeerde uitstroom een halt toe te roepen. Vanuit die oproep werd in 2015, in 
samenwerking tussen de teams Welzijn, Onderwijs en Werk, een grote bevraging gedaan op 
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overlegtafels met personen uit de verschillende sectoren. Een aantal items blijven terugkeren en 
werden opgedeeld in verschillende werkgroepen waaruit meerdere acties voortkwamen. 

Inzetten op het maken van een bewuste studiekeuze, gekoppeld aan talenten en interesses, was er 
één van. Samen met Het Beroepenhuis vzw werd een traject van 2 jaar uitgewerkt, zowel voor 
leerlingen uit het 5de leerjaar, het beroependorp, als leerlingen uit het 6de leerjaar, de 
bedrijverally, die school lopen in Kortrijk.

Vorig jaar vond de eerste editie plaats van het beroependorp en bedrijvenrally. De uitwerking van dit 
project werd mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidies vanuit flankerend onderwijsbeleid. Samen 
met het Beroepenhuis vzw werd een dossier ingediend en ontvingen we €20.000. Het Beroepenhuis 
vzw stond, vanuit hun expertise, in voor de inhoudelijke uitwerking van de workshops tijdens het 
beroependorp, het voorbereidend lesmateriaal tijdens beide activiteiten, inhoudelijke ondersteuning 
van bedrijven bij de voorbereiding van de bezoeken en evaluatie van zowel het beroependorp als de 
bedrijvenrally.

Deze initiatieven werden zowel door de stad, OCMW, basis- en secundaire scholen, RTC, VOKA, 
Resoc, CLB's als de meewerkende bedrijven heel positief geëvalueerd. We willen deze initiatieven de 
komende jaren verder aanbieden en uitbouwen. In dit kader willen we de samenwerking met het 
Beroepenhuis vzw duurzaam maken via een samenwerkingsovereenkomst.

 

Argumentatie
In 2015 organiseerden we vanuit flankerend onderwijsbeleid, in samenwerking met het OCMW en 
team WEL, overlegtafels in kader van vroegtijdig schoolverlaten. Partners uit verschillende sectoren 
waren hierop aanwezig. Inzetten op het maken van een bewuste studiekeuze, gekoppeld aan talenten 
en interesses, werd door meerdere partners als heel belangrijk aangehaald in functie van vermijden 
van vroetijdig schoolverlaten. In samenwerking met het Beroepenhuis vzw, CLB's en de basis- en 
secundaire scholen werd een traject van 2 jaar uitgewerkt, voor leerlingen 5de en 6de leerjaar.

Dit traject omvat het Beroependorp, dat zich richt op leerlingen van het 5de leerjaar uit alle 
Kortrijkse scholen. Gedurende een halve dag proeven ze van een 10-tal mini workshops, 
afgewisseld met een quiz over talenten, studies en beroepen. Op die manier maken ze kennis 
met een waaier aan beroepen en krijgen ze een beter zicht op hun eigen talenten. Als 
voorbereiding op een bezoek aan het beroependorp geven leerkrachten in de klas omkaderende les 
(1uur vooraf en 1 uur nadien). Ouders worden uitgenodigd door CLB voor een talentenavond.

Na het beroependorp krijgen alle leerlingen (+-800) van het 6e leerjaar nu ook de kans om beroepen 
te leren kennen op de werkvloer zelf. Hierbij wordt ingezet op talentverkenning, verkenning van 
de beroepenwereld en het maken van een juiste studiekeuze.Alle leerlingen bezoeken 2 
bedrijven en leren zo op zijn minst 6 beroepen kennen. Ze kiezen zelf in welk domein ze meest 
interesse hebben en worden ingedeeld op basis van die keuze.

Door het bezoek aan een bedrijf of organisatie streven we er naar om duidelijk te maken welke 
schakels (en beroepen) er allemaal zijn binnen een bedrijf of organisatie. We willen ook duidelijk 
maken dat elke schakel belangrijk is, of het nu gaat om bedienden of arbeiders, management of 
middenkader. Geen enkele afdeling functioneert zonder de andere en achter bepaalde beroepen zitten 
vaak heel wat verborgen talenten. Vanuit deze ervaring willen we elke jongere ondersteunen om 
de gepaste studiekeuze te vinden, en om uiteindelijk ook een job uit te oefenen waarin ze zich 
volop kunnen ontplooien.

Vorig jaar vond de eerste editie plaats van het beroependorp en bedrijvenrally. De uitwerking van dit 
project werd mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidies vanuit flankerend onderwijsbeleid. Samen 
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met het Beroepenhuis vzw werd een dossier ingediend en ontvingen we €20.000. Het Beroepenhuis 
vzw stond, vanuit hun expertise, in voor de inhoudelijke uitwerking van de workshops tijdens het 
beroependorp, het voorbereidend lesmateriaal tijdens beide activiteiten, inhoudelijke ondersteuning 
van bedrijven bij de voorbereiding van de bezoeken en evaluatie van zowel het beroependorp als de 
bedrijvenrally.

Deze initiatieven werden zowel door de stad, OCMW, basis- en secundaire scholen, RTC, VOKA, 
Resoc, CLB's als de meewerkende bedrijven heel positief geëvalueerd. We willen deze initiatieven de 
komende jaren verder aanbieden en uitbouwen. In dit kader willen we de samenwerking met het 
Beroepenhuis vzw duurzaam maken via een samenwerkingsovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve 
onderwijsstad. | Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door 
netoverschrijdende samenwerkingen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst, hierbij opgenomen als formele bijlage, tussen Stad 
Kortrijk en Het Beroepenhuis vzw met als voorwerp 'Organisatie Beroependorp en Bedrijvenrally' van 
01/01/2018 tem 31/12/2019 goed te keuren.

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst beroepenhuis.pdf



     

 
 1 

Samenwerkingsovereenkomst tussen: 

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

Artikel 1: Wie 

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

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

- anderzijds Het Beroepenhuis vzw, 
met zetel te  Doornzelestraat 86, 9000 Gent 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Emile Kooyman,voorzitter  
hierna genoemd Het Beroepenhuis vzw 

 
Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 
om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. 
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 
3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 
 
Concreet gaat de samenwerking tussen Het Beroepenhuis vzw en de lokale overheid over volgende 
elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): 
 

• Engagement 2 : een stad die verjongt en vergroent, meer bepaald :  

specifieke aandacht naar kansengroepen om schoolachterstand en ongekwalificeerde 

uitstroom te voorkomen en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de 

arbeidsmarkt te realiseren;  

het bieden van ondersteuning aan de uitbouw van het onderwijs in al zijn vormen en niveaus 

en die af te stemmen op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio;  

Het stadsbestuur voorziet een basistoelage voor Het Beroepenhuis vzw voor de realisatie van 
volgende doelstellingen in samenwerking met de Kortrijkse basis- en secundaire scholen: 
 
Realiseren van een Beroependorp voor alle leerlingen uit het 5de leerjaar (+/- 800 leerlingen) die 
school lopen in Kortrijk en een Bedrijvenrally voor alle leerlingen uit het 6de leerjaar (+/- 800 leerlingen) 
die school lopen in Kortrijk. Hiermee willen we leerlingen, ouders en leerkrachten sensibiliseren en 
ondersteunen in het maken van een bewuste studiekeuze met het oog op vermijden van vroegtijdig 
schoolverlaten. 
 

- Inhoudelijk en praktisch uitwerken van de workshops, startend vanuit de kerntalenten, 
gekoppeld aan 13 beroepsdomeinen. Aanleveren van de nodige materialen. 

- Uitwerken van methodieken waarbij  de leerlingen nadenken over alle factoren die meespelen 
in het proces van zelfverkenning en studiekeuze. 

- Aanleveren lesvoorbereidend materiaal in functie van een optimale voorbereiding op het 
beroependorp en bedrijvenrally. 

- Begeleiden van studenten en begeleiders van de workshops tijdens het beroependorp; 
- Ondersteunen van bedrijven door het aanreiken van methodieken om leerlingen 6de leerjaar, 

tijdens het bezoek in hun bedrijf, een activiteit te laten uitvoeren waarbij ze  op hun maat op 
een ervaringsgerichte manier de reële werkomgeving van bedrijven leren kennen. Zo worden 
de beroepen uit de onbekendheid gehaald en kunnen leerlingen uittesten of ze de juiste 
talenten en interesses in huis hebben. 

- Evaluatie en bijsturing van het beroependorp en bedrijvenrally in samenwerking met 
meewerkende partners. 
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Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling 

 
Voor Het Beroepenhuis vzw 

- Jaarlijks aanleveren en updaten van lesvoorbereidend materiaal aan de scholen, zowel bij het 
beroependorp als de bedrijvenrally 

- Jaarlijks uitwerken van 13 workshops, aanleveren van het nodige materiaal, nodig voor de 
organisatie van het beroependorp 

- Aantal bedrijven die op maat ondersteund worden bij de uitwerking van activiteiten in kader 
van de bedrijvenrally.(min 10/jaar) 

- Jaarlijkse evaluatie van beroependorp en bedrijvenrally bij zowel leerlingen als leerkrachten in 
functie van bijsturing naar een volgende editie. 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de 
periode 2018-2019 een nominatieve toelage voorzien van 20.000 euro per jaar voor ‘Het 
Beroepenhuis vzw’ om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  
Indien er gegronde redenen zijn om  de toelage  aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 
afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 
 
Artikel 5: Rapportering 
Het Beroepenhuis vzw zal jaarlijks aan het stadsbestuur rapporteren over de gerealiseerde werking in 
het voorbije jaar en daarvoor na afloop van het beroependorp en na afloop van de bedrijvenrally de 
hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het stadsbestuur en dit uiterlijk op 30 
april van het jaar volgend op de uitvoering van het project.  

- een evaluatieverslag over het beroependorp en de bedrijvenrally waaruit blijkt dat de 
doelstelling gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden 

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

Het Beroepenhuis vzw ’ zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan 
vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen: 
 

- €10.000 in mei, na afloop van het beroependorp 
- €10.000 in november, na afloop van de bedrijvenrally 

 
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE13 0682 3181 1839  op naam van: Het 
Beroepenhuis vzw. 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Het Beroepenhuis vzw dit onmiddellijk schriftelijk aan het 
stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Hanne Verledens 
Voor het Beroepenhuis vzw: Sara Kooyman  
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 

De stad en de partner evalueren permanent en jaarlijks deze samenwerkingsovereenkomst naar 
uitvoering van het convenant. Afhankelijk van deze evaluatie wordt nagegaan of en hoe de 
samenwerkingsovereenkomst wordt gecontinueerd in de toekomst. In onderling akkoord kunnen de 
beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 
probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 
kiezen samen een derde lid. 
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Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

• De convenant gaat in op 1 januari 2018 en eindigt uiterlijk op 31 december 2019. De 
samenwerking geldt dus voor 2 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de 
contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de 
overeenkomst tot gevolg hebben.  

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

• Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van dit project permanent en op 
basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in overleg met 
Het Beroepenhuis vzw) evalueren.  
Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe overeenkomst. 

 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op … 
 
 

Namens het stadsbestuur 
Algemeen directeur        De burgemeester 
Nathalie Desmet       Vincent Van Quickenborne 
 

 
 

Namens organisatie Het Beroepenhuis vzw 
Emile Kooyman          
Voorzitter Het Beroepenhuis vzw          
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Aanvullende punten
21:37 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
21:38 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
21:39 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
21:39 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
21:39 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie:  
Een nieuwe moskee: een goed idee!

IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie:  Een nieuwe moskee: een goed idee!

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Afgelopen zaterdag (12 mei) werd een betoging georganiseerd tegen de komst van een nieuwe 
moskee in de Brugsesteenweg in Kortrijk. Eén van de ergernissen van de betogers is dat het 
stadsbestuur geen klare wijn schenkt over deze nieuwe moskee. Een stadsbestuur dat transparantie 
hoog in het vaandel draagt, moet ook in moeilijke dossiers duidelijke standpunten durven innemen.

Groen is van bij het begin duidelijk geweest in dit dossier: elke geloofsgemeenschap heeft het recht 
om in onze stad op een comfortabele manier zijn geloof te beleven. Iedereen is het er over eens dat 
de situatie in de Stasegemstraat al jaren onhoudbaar is. De moskee daar is te klein om op 
piekmomenten alle gelovigen comfortabel te huisvesten. Bovendien laat die plaats amper toe om 
naast de gebedsdiensten ook nog andere activiteiten te organiseren. Daarom steunt Groen de 
moslimgemeenschap in haar zoektocht naar een nieuwe, meer geschikte plek voor een moskee.

De afgelopen maanden ging Groen in gesprek met de moslimgemeenschap en met 
vertegenwoordigers van de moskee. We legden in die gesprekken de nadruk op een aantal aspecten 
die voor Groen belangrijk zijn als het gaat over geloofsbeleving in deze stad. In januari nodigden we 
ook de burgemeester uit om bij alle partijen een draagvlak te zoeken voor een duidelijk standpunt 
omtrent de moskee. We herhalen vandaag graag deze oproep en nodigen alle partijen uit om samen 
volgende verklaring te onderschrijven:

 We onderschrijven het belang van kwalitatieve en veilige accommodatie voor een belangrijke 
geloofsgemeenschap in onze stad en willen hen  ondersteunen in hun streven om dit op korte 
termijn te realiseren.

 We willen samen met de moskee streven naar een snelle erkenning van hun werking in 
Kortrijk. We zullen daartoe onze contacten in Brussel gebruiken om er bij de minister op aan 
te dringen opnieuw moskeeën te erkennen in Vlaanderen.

 We benadrukken het belang van de transparantie van de werking van de moskee in Kortrijk. 
Het gebruik van het Nederlands in de werking en tijdens de preek in het vrijdagsgebed is 
daarbij essentieel. We beklemtonen de inspanningen die de moskee op dat gebied levert en 
nodigen iedereen met twijfels hierover uit om deel te nemen aan één van de vele activiteiten 
die door de moskee in Kortrijk worden georganiseerd.

We dringen aan op een snel standpunt van de stad, zodat zowel de buurtbewoners als de 
moslimgemeenschap weten waar ze aan toe zijn.

Voor de Groen-fractie,
David Wemel

Antwoord
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De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR3) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

Vervolgens gaat de raad over tot de stemming over de verklaring, waaraan 36 raadsleden deelnemen, 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

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

1 nee-stem : S. Vanneste.

17 onthoudingen : K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, K. Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, 
P. Lombaerts, W. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, V. Van Quickenborne, A. Vandendriessche, A. 
Vandersteene, H. Verduyn, C. Waelkens, A. Weydts, S. You-Ala.

De verklaring is bijgevolg aangenomen.

21:42 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
21:43 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
21:44 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
21:44 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Beperkte Interpellatie: 
Voorstel tot het efficiënter afhandelen van administratie voor 
inwoners naar aanleiding van gerichte projecten van stad en 
aanverwante diensten.

IR 4 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Beperkte Interpellatie: Voorstel tot het efficiënter afhandelen van administratie voor inwoners naar aanleiding van gerichte projecten van stad en aanverwante diensten.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Bij grote projecten, wegenwerken, bij ruimtelijke ontwikkelingen, bij wijziging verkeerssituaties, 
toelagesystemen, bij culturele of sportieve activiteitengaat het bestuur al decennia naar de inwoners toe om 
het dossier toe te lichten en te informeren. Wanneer meerdere stedelijke instanties (stad zelf, AGB’s, vzw’s, …)  
betrokken zijn is het ook logisch dat zij op één tijdstip en één plaats hun info en visie delen met de betrokken 
inwoners. 
Maar dan stopt het soms, soms te vroeg, en dat is jammer. 
Het zou ook logisch zijn mochten de betrokken inwoners in die periode en in hun buurt de administratie 
kunnen afhandelen. 

Gaat het om een leeftijds- of sportersgroep, de inwoners of handelaars van een straat, een wijk, een 
deelgemeente, de gebruikers van een stedelijke accommodatie, … laat hen de administratie afhandelen op dat 
moment of op een lokaal herkenbaar punt. 
Want bij dergelijke projecten, gewijzigde verkeersituaties, diverse activiteiten en toelage systemen wordt de 
inwoner nog eens naar een volgende dienst, een andere dienst, een elders gevestigde dienst gestuurd. Dat kan 
efficiënter voor de inwoner en voor de Stad. 

Het gevolg van dergelijke vergaderingen is dat de inwoner dan zelf (elders en anders) stappen moet zetten 
zoals een bouwvergunning aanvragen, info meedelen aan de stad, een toelage of vergunning bekomen, 
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bezwaar indienen, … Maar daarvoor moet de inwoner naar het stadhuis of een andere dienst in de stad, of 
tijdens beperktere uren, … of hij moet aan de slag met smartphone, scanner, ID-lezer.

Waarom kan dat niet (de dagen nadien) in het lokale buurthuis, welzijns- ontmoetings- of dienstencentrum?  Er 
zijn veel gelijkaardige dossiers te behandelen, veel betrokken inwoners wonen dichtbij, laat ons niet alleen de 
info maar ook de opvolging naar de inwoners brengen. 

Of nog beter, waarom kan dat niet op de infovergadering zelf? Dan kunnen de stadsmedewerkers alle info 
efficiënt verzamelen en ook de minder digitale inwoner helpen. 

De stad heeft sterk geïnvesteerd om heel veel administratie, met internettools, af te stemmen op de 
stadsorganisatie. Dat is een mooie besparing door efficiëntie. Maar ik wil er ook voor pleiten om de 
administratie bij grote projecten af te stemmen, niet alleen op de stadsorganisatie, maar ook op organisatie 
van de gewone inwoner van de stad. De inwoner die werkt (soms in Brussel), of aan schooluren gebonden is, 
beperkt in tijd, die minder goed te been is, niet digitaal gaat, die houdt van zijn dorp of wijk, … en zich minder 
vlot kan schikken naar uren van stadsdiensten.

Laat ons van de administratieve opvolging geen administratieve rompslomp maken, laat ons de administratie 
beter afstemmen op de gerichte infovergaderingen. Als een inwoner na een infovergadering een vergunning 
moet aanvragen, een bezwaar moet indienen, een reservatie moet boeken, …. Laat hem dat dan ter plaatse 
doen. Leg niet alleen uit waarom en hoe hij dat moet doen, geef hem de kans het meteen te doen. Dat 
bespaart de stad én zijn inwoners administratieve rompslomp. Zorg daarom als stad dat op grote 
infovergaderingen de stadsmedewerkers met de informaticatools aanwezig zijn om meteen de administratie af 
te handelen. Zorg dat bij grote projecten waar veel gelijkaardige dossiers af te handelen zijn, dit de dagen 
nadien kan in het lokale ontmoetingscentrum. Info en administratie op 1 punt, vlot en efficiënt voor iedereen.

VOORSTEL:

De Stad Kortrijk zal er voor zorgen dat op infovergaderingen de inwoners meteen de nodige administratie 
kunnen vervullen. 

De Stad Kortrijk zal er voor zorgen dat in opvolging van buurtgerichte vergaderingen de inwoners een 
periode nadien in het lokale sport-, welzijns- of ontmoetingscentrum of buurthuis de administratie kan 
afhandelen. 

Patrick JOLIE,

Raadslid CD&V

Fractieleider politieraad

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Patrick Jolie en het bijhorend antwoord van 
schepen Arne Vandendriessche waaruit blijkt dat hij de bekommernis deelt, 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.

Er wordt geen stemming gevraagd.

Mondelinge vragen
21:47 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
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IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Achtergelaten stort op het skatepark Luxaplast.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Achtergelaten stort op het skatepark Luxaplast.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat er heel wat stort wordt achtergelaten op het 
skatepark Luxaplast. Zij vraagt of het mogelijk is om toezicht te voorzien.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij op de hoogte is van het probleem en dat er in die zin dan 
ook 3 maal per week opruiming is van al het zwerfvuil; ook het bouwafval werd reeds verwijderd. Er 
wordt nagegaan hoe de jongeren kunnen aangesproken worden als zij verantwoordelijk zijn voor het 
sluikstorten.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Rooien van bomen 
op Campus Vives tijdens het volle broedseizoen.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Rooien van bomen op Campus Vives tijdens het volle broedseizoen.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel meldt dat er heel wat verontwaardiging was naar aanleiding van het rooien van 
bomen op Campus Vives tijdens het volle broedseizoen. Kan er een charter rond kapbeheer 
opgemaakt worden of een vermelding op de kapvergunning dat het rooien niet mag gebeuren tijdens 
het broedseizoen.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat dit reeds gemeld wordt aan de houders van een 
kapvergunning. Hij is bereid om na te gaan hoe dit nog meer onder de aandacht kan gebracht 
worden.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Tussenkomst in de 
kosten voor cursus Nederlands voor zij die het financieel 
moeilijk hebben.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Tussenkomst in de kosten voor cursus Nederlands voor zij die het financieel moeilijk hebben.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt, naar aanleiding van een uitnodiging bij Akzie, of het niet mogelijk is dat 
de Stad of het OCMW tussenkomt in de kosten voor een cursus Nederlands, voor zij die het financieel 
moeilijk hebben.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat dit reeds gebeurt. Er kan eventueel nog beter over 
gecommuniceerd worden, vandaar ook de ontwikkeling van het platform voor "mensen in nood".

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Alain Cnudde: Subsidies in het 
kader van kinderopvang.
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IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Alain Cnudde: Subsidies in het kader van kinderopvang.

Behandeld
Indiener(s):
Alain Cnudde
Toelichting:
Raadslid Alain Cnudde suggereert om inspanningen te doen om subsidies te verkrijgen in het kader 
van kinderopvang.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat ingeschreven wordt op alle oproepen, zodra er een kans is 
om in aanmerking te komen.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Kappen van 
hoogstammige bomen en struikgewas in de Tinekeswijk.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Kappen van hoogstammige bomen en struikgewas in de Tinekeswijk.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat er een 14 dagen geleden in de Tinekeswijk in Heule een 
kap is geweest van hoogstammige bomen en struikgewas. Hij vraagt of ook daar het broedseizoen 
niet moet gerespecteerd worden en of er compensatie komt voor dit publiek groen.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat het kappen van de bomen is gebeurd om veiligheidsredenen. 
Er is compensatie voorzien : in het najaar komen nieuwe bomen in de plaats.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Verwijderen linten 
in de boom op Heuleplaats.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Verwijderen linten in de boom op Heuleplaats.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie vraagt om de papieren linten in de boom op Heuleplaats te verwijderen. Hij 
suggereert ook om de boom bij te snoeien (verwijderen dode takken).

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat het nodige zal gebeuren.

Raadslid Patrick Jolie merkt ook op naar aanleiding van de heropening van Heuleplaats dat men in 
Heule kan feesten als de besten.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Vochtproblemen in 
de omgeving van de Sint-Maartenskerk.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Vochtproblemen in de omgeving van de Sint-Maartenskerk.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn vraagt begrip voor de handelaars in de omgeving van de Sint-Maartenskerk. Er 
zijn daar veel vochtproblemen. Hij vraagt of de Stad als actieve partner van de handelaars kan 
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optreden en eventueel in een provisie kan voorzien worden om die daarna te recupereren bij de 
verzekeraar.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de diensten ermee bezig zijn. Hij doet navraag en grijpt in waar 
nodig.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Uitnodiging 
bedankingsmoment voor buurtcomités.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Uitnodiging bedankingsmoment voor buurtcomités.

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
Toelichting:
Raadslid Christine Depuydt meldt dat er een uitnodiging zou verstuurd zijn voor een 
bedankingsmoment voor buurtcomités. Ze vraagt om voortaan ook de niet-gesubsidieerde comités uit 
te nodigen. De Stad is immers via het evenementenloket op de hoogte van deze comités.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat hiervoor het nodige doen.

14 mei 2018 22:30 De voorzitter opent de besloten zitting
14 mei 2018 22:40 De voorzitter sluit de zitting


