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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

11 juni 2018 19:10 - De voorzitter opent de openbare zitting

11 juni 2018 19:13 - Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

11 juni 2018 19:15 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens Mattias Vandemaele: Uitgebreide 
interpellatie: Stand van zaken Kortrijkse Groothandelsmarkt
IR 2 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Uitgebreide Interpellatie: 'Project wijk Lange Munte'
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Groenonderhoud
IR 4 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Kleiputten Rollegem - organisatie 
zwaar verkeer voor opvullen putten
IR 5 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte Interpellatie: De nieuwe brug naar Buda-
eiland
IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Een geluidsactieplan voor Kortrijk
IR 7 - Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Mobiliteit en moskee

 

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
14 juni: Seizoensfinale “Thuis” - Schouwburgplein



6/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

15 juni Feest op de Brugsebaan

15 juni Huldiging Sportkampioenen - Gotische zaal - 18.00 uur

16-17 juni openingsweekend ’t Plein

17 juni Duatlon/Triatlon – Grote Markt

22 juni BUMP (Schouwburgplein) en Midzomerrun (Schouwburgplein)

23/24 juni Braderie

24 juni Midzomermatinee – Overleie

27 juni Q- music caravaan – Schouwburgplein  en Infomoment RUP Campus West (Howest)

30 juni Urban Waves – Kortrijk Weide

1 juli Kortrijk Drumt – Leieboorden

 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 14 mei 2018. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 14 mei 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): 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 3, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 34.

OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellaties
19:20 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting

19:22 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens Mattias Vandemaele: 
Uitgebreide Interpellatie:  Stand van zaken Kortrijkse Groothandelsmarkt

IR 1 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens Mattias Vandemaele: Uitgebreide Interpellatie:  Stand van zaken Kortrijkse Groothandelsmarkt

Behandeld
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Indiener(s):
Pieter Soens

Toelichting:
Het dossier aangaande de Kortrijkse Groothandelsmarkt blijft een actueel dossier waar op heden nog 
steeds geen enkele positieve stap werd gezet door het stadsbestuur.

Wij stellen het volgende vast:

- dat het stadsbestuur geen enkele inspanning levert om de Kortrijkse Groothandelsmarkt in zijn 
huidige vorm te behouden (het alternatief dat aan de handelaars wed voorgesteld blijkt een doekje 
voor het bloeden...)

- dat het voorstel van de Vlaamse ombudsman totaal ontoereikend bleek

- dat de handelaars uit noodzaak een nieuwe procedure hebben ingeleid voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling KORTRIJK

Evenwel is het voor de stad nog niet te laat om de meningen te herzien.

Vandaar het volgende:

1. Wat zijn de intenties van het stadsbestuur onder meer gelet op de nieuwe rechtsprocedure, 
waarbij ongetwijfeld voorlopige maatregelen zullen worden gevraagd door de handelaars?

2. Voorstel van beslissing: "De Gemeenteraad beslist in zitting van 11 juni 2018 om de voorziene 
sluiting van de Kortrijkse Groothandelsmarkt voor onbepaalde tijd uit te stellen".

3. In het onmogelijke geval dat de stad toch halsstarrig vasthoudt aan de sluiting per 1 augustus 
2018: welke vooruitzichten worden aan de betrokkenen van de Kortrijkse Groothandelsmarkt (zijnde 
de handelaars, kwekers, afnemers, klanten,...) op korte termijn geboden en welke budgetten worden 
daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

De raad hoort de uitgebreide interpellatie van de raadsleden Pieter Soens en Mattias Vandemaele en 
het bijhorend antwoord van schepen Rudolf Scherpereel, zoals terug te vinden op de geluidsopname 
van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als 
bijlage bij het dossier in e-decision.

De raad gaat op vraag van fractieleider Hannelore Vanhoenacker over tot de stemming over het voor 
onbepaalde duur uitstellen van de beslissing om op 1 augustus 2018 de Kortrijkse 
Groothandelsmarkt te sluiten, waaraan 41 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

19 ja-stemmen : 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, S. Vanneste, C. Waelkens.

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

Het voorstel is bijgevolg niet aanvaard.

19:27 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Uitgebreide Interpellatie: 'Project wijk 
Lange Munte'

IR 2 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Uitgebreide Interpellatie: 'Project wijk Lange Munte'

Behandeld

Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Op de infoavond eind maart 2018 werd voor het eerst het project, rond de site Lange Munte, uit te 
doeken gedaan. Er komt opnieuw een commercieel centrum, de sociale woonwijk wordt aangepakt, 
de verouderde bouwvoorschriften in de buurt worden vernieuwd en er komt een kwalitatieve 
fietsroute. Veel informatie op één avond, die de geïnteresseerden even konden laten bezinken om 
dan met hun vragen naar de daaropvolgende infomarkt te gaan, die plaatsvond halverwege mei. Je 
kon er vragen stellen over de fietsroute, over de sociale woonwijk, over parking en over het 
commercieel centrum. Beide infomomenten konden op heel wat belangstelling rekenen, maar heb je 
wel iedereen in de wijk bereikt met deze info? (2650 aantal inwoners op de Lange Munte) Een aantal 
inwoners van de Lange Munte zijn bijvoorbeeld niet naar deze bijeenkomsten geweest, omdat hun 
huis niet op plan van vernieuwing stond. Maar uiteindelijk zullen zij wel de impact voelen en zijn zij 
zich hiervan niet bewust. Is dit wel de juiste manier om iedereen bij dergelijk grote trajecten te 
betrekken?

Bij de aanwezigen kwamen veel vragen en antwoorden, die op hun beurt nog meer vragen opriepen. 
Alles werd in grote lijnen uitgetekend, maar belangrijke vragen bleven onbeantwoord. Graag had ik, 
maar vooral al de omwonenden, hierover een duidelijk antwoord ontvangen:

 

1. Een groot deel van de huizen in de sociale woonwijk zal volledig worden afgebroken en 
opnieuw worden opgebouwd in appartementsblokken van 3 bouwlagen hoog. Er zal 
rekening gehouden worden met zowel kleine gezinnen als grote gezinnen, zodat men in 
toekomst kan veranderen van woning zonder de wijk te moeten verlaten. Wat wij alleen 
maar kunnen aanmoedigen.

De vraag rijst: als het grootste deel van deze woningen vernieuwd wordt, moeten al deze gezinnen 
verhuizen (al dan niet tijdelijk)? Een groot deel zal dit aankunnen, maar er zijn ook gezinnen, bij wie 
dit niet zo vlot zal verlopen. Wij vragen dan ook met aandrang dat de bouwmaatschappij deze 
mensen helpt en bijstaat in deze tijdelijke verblijfsoplossing. Er zou bv kunnen gezorgd worden voor 
het gezamenlijk stockeren van (overtollige) meubelen. Niet iedereen heeft genoeg financiële 
middelen om maanden tot een jaar te kunnen overbruggen om een depot te huren . Dit kan perfect 
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in samenwerking met de buurtwerkers, die de mensen het best kennen. Deze nood kwam trouwens 
ook naar boven tijdens de vernieuwing van de Drie Hofsteden.

 

1. Parkeergarages zullen verdwijnen en ieder woongelegenheid zal worden voorzien van één 
parkeereenheid langs de weg. De normale norm is 1,33. Maar dit wordt zogezegd 
opgevangen door de parking, die nu naast het OC ligt. Die parking verschuift naar de 
overkant, mits het verleggen van de straat. Hierdoor zou er evenveel parkeereenheden zijn 
als voorheen. En er zou nog een ondergrondse parking komen onder het nieuwe 
appartementsblok, waarvan het onderste gedeelte wordt ingevuld door horeca. Maar deze 
ondergrondse parking zal noch gefinancierd noch uitgebaat worden door de stad, dit wordt 
de verantwoordelijkheid van de aanwezige handelszaken. Dus zeker is dit niet! En zullen deze 
parkings (zowel bovengronds als ondergronds) nog gratis ter beschikking gesteld worden van 
bewoners en bezoekers? Indien beide parkings betalend worden, dan zullen bewoners hun 
auto in omliggende straten gaan parkeren en wordt de parkeerdruk verhoogd.

Is hiermee rekening gehouden en wat is jullie oplossing hiervoor?

 

1. De horecazaken gelegen op het plein zelf, zullen de mogelijkheid krijgen hun zaak tot 2 
bouwlagen om te bouwen, doordat de eerste zaken zullen verdwijnen om er een 
appartementsblok te plaatsen (3 verdiepen hoog). Maar als de ene zaak dit wilt doen en de 
ander niet, welke uitstraling zal je dan krijgen? Hoe zal dit verder worden aangepakt? Hoe zal 
dit in goede banen worden geleid?

 

1. Groen als afscherming parkeerplaatsen : onderhoudsvriendelijk aub!

 

1. Wat met de buurt / straten, waar Fokuswoningen staan?

Personen met een handicap hebben tot op vandaag de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, 
doordat hun woning makkelijk bereikbaar is met de auto, toegankelijk is en volledig aangepast naar 
hun noden. Zullen deze mensen in de toekomst nog kunnen wonen op de Lange Munte?

In de Albert Einsteinlaan bijvoorbeeld zou de Pietje Patersbeek opnieuw worden opengelegd, nog 
geen 2 jaar na zeer ingrijpende werken met aanpak van de riolering. Weggesmeten belastinggeld?! Er 
komt een wadi en een nieuw fietspad om zo de verbinding te maken met reeds aangelegde of nog 
aan te leggen fietspaden. Prima idee om mensen aan te sporen de fiets te gebruiken door ook de 
infrastructuur aantrekkelijk te maken. Maar dat is juist in de straat waar Fokuswoningen staan. Hoe 
toegankelijk worden hun huizen nog? Deze mensen zijn reeds beperkt in hun mobiliteit! Bestellingen 
gebeuren online en worden aan huis geleverd met een bestelwagen. Dit zal dan niet meer kunnen?! 
Eenmaal hun huizen moeten worden gerenoveerd, waar kunnen deze mensen dan naartoe? Ze 
kunnen enkel zelfstandig wonen net door hun aangepaste woning. Is hier (voldoende) rekening mee 
gehouden?
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1. 2 handelszaken zijn gevraagd hun zaak te verkopen, zodat er een appartementsblok met 
horeca functie in de plaats kan komen. Maar wat met de rechtszekerheid van zowel de 
promotor als de handelszaken? Hoe zeker is men dat dit (volledig) project er wel degelijk 
komt? Dit zorgt natuurlijk voor heel wat onzekerheid naar de toekomst van deze zaken!

 

1. Ten laatste heb je de deadline op 21 juni 2018 voor het indienen van alle klachten. Maar hoe 
kan je nu een klacht indienen als alles nog zo onduidelijk is! Daarom wil ik 2 
vragen/voorstellen indienen:

1)    vraag tot uitstel van deze deadline tot alle vragen beantwoord zijn en er zekerheid is tot 
uitvoering van het project

2)    voorstel om in het jaar van de verkiezingen geen grootse projecten meer te lanceren!

 

Dank voor uw antwoorden en uw begrip!

Antwoord

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

De raad gaat over tot de stemming over het uitstellen van de deadline van 21 juni 2018 voor het 
indienen van klachten, waaraan 40 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:

17 ja-stemmen : 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, S. Vanneste.

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

1 onthouding : C. Waelkens

Het uitstel is bijgevolg niet aanvaard.

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19:34 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
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19:36 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

19:36 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
1 - 2018_GR_00139 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting

1 2018_GR_00139 Financieringsintercommunale voor de gemeenten 
van Gaselwest (Figga) - 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 Filiep Santy, 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

Afwezig:

de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Een bestuurder van Figga geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van 
Gaselwest (Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

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 
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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 Catherine Waelkens 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 haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

19:41 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting

19:42 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

19:43 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

19:44 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting

19:44 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
2 - 2018_GR_00140 - Zefier - bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

2 2018_GR_00140 Zefier - bijzondere algemene vergadering van 28 
juni 2018 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger
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 
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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; 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; 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
De buitengewone algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten 
van Gaselwest (Figga) besliste op 18 december 2017 tot volledige opsplitsing van haar activiteiten.
Alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten zouden daarbij overgedragen worden aan de 
nieuwe holding Zefier CVBA.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 december 2017 de aangeduide vertegenwoordigers voor 
voornoemde vergadering op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Zefier heeft per brief van 27 april 2018 bevestigd dat de splitsing van voornoemde 
financieringsvereniging per 1 april 2018 in werking getreden is en heet de stad bijgevolg welkom als 
vennoot.
Uitgebreide informatie over deze vennootschap is te vinden in de bijlage 'Informatie voor de 
vennoten'.

Per brief van 3 mei 2018 nodigt Zefier de stad uit om deel te nemen aan haar bijzondere algemene 
vergadering op 28 juni 2018.

Argumentatie
Zefier meldt dat dit een louter technische algemene vergadering betreft, ter goedkeuring van de 
jaarrekeningen van de gesplitste financieringsverenigingen, afgesloten op 31 december 2017.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2017;

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
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3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 
Gaselwest DV;

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017;

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het 
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 
Energievoorziening in het Antwerpse DV;

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017;

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en 
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen 
in West- en Oost-Vlaanderen DV;

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, aan te duiden voor de algemene vergadering van Zefier voor een periode die 
eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Voorts dient de gemeenteraad het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze 
algemene vergadering te bepalen.

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 raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 1 van het besluit, waaraan 
38 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Liesbet Maddens

38 ja-stemmen

De raad gaat over tot de stemming over punt 2, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de 
uitslag luidt als volgt:

36 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, S. Bral, L. 
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens.

2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

Mevrouw Liesbet Maddens aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Zefier voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019.

Punt 2

de aangeduide vertegenwoordiger aan de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 
2018 op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze bijzondere algemene vergaderingen, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

 Uitnodiging + Agenda BAV Zefier van 2806208.pdf
 Informatie voor de vennoten.pdf
 Figga-jaarverslag_2017-deel_1.pdf
 Figga-jaarverslag_2017-deel_2.pdf
 Figga-jaarverslag_2017-deel_3.pdf
 Statuten_Zefier_BAV_29032018.pdf
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19:48 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

19:49 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

19:50 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting

19:51 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting

19:51 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
3 - 2018_GR_00128 - Immobiliën (GB 1133A) - Wijziging huurovereenkomst grond "Park + Ride" gelegen President Kennedylaan te Kortrijk. - Goedkeuren

3 2018_GR_00128 Immobiliën (GB 1133A) - Wijziging 
huurovereenkomst grond "Park + Ride" gelegen 
President Kennedylaan 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 Filiep Santy, 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

Afwezig:

de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 april 2001, punt 1.7., beslist:

-in te stemmen met de inhuurneming jegens het Vlaamse Gewest van 47a 97ca grond gelegen aan de 
President Kennedylaan te Kortrijk, er gekadastreerd vierde afdeling, sectie D, deel van nummer 165/F 
(voorheen E), tegen de jaarlijkse te indexeren huurprijs van 479.700BEF (11.891,45 EURO), voor de 
duur van maximum 30 jaar en verder overeenkomstig de voorwaarden van het voorgelegde ontwerp 
van huurcontract;
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-in te stemmen met de aankoop jegens de Regie der Gebouwen, handelend in naam en voor 
rekening van de Belgische Staat, van 78a 21ca grond gelegen aan de President Kennedylaan te 
Kortrijk, er gekadastreerd vierde afdeling, sectie D, deel van nummer 165/F (voorheen E), tegen de 
totale prijs van 12.904.650BEF (319.897,92 EURO) en verder overeenkomstig de bepalingen van het 
voorgelegde ontwerp van akte van verkoop onroerend goed;

en dit om een parkeer- en pendelterrein  aan te leggen langsheen de President kennedylaan te 
Kortrijk.

De huurovereenkomst voor openbaar nut werd ondertekend op 10/09/2001 om in te gaan op 
01/10/2001 en van rechtswege te eindigen op 30/09/2031 (bijzondere voorwaarde 11. b).) Een 
opzeg door beide partijen is mogelijk na afloop van elke negenjarige periode, mits een vooropzeg van 
minimum 1 jaar (bijzondere voorwaarde 11. c).)

De eigenaar, het Vlaamse Gewest heeft aan de afdeling Vastgoedtransacties de opdracht gegeven 
om het terrein te verkopen. Dit betekent dat een opzeg tegen 30/09/2018 moet gegeven worden 
zodat de gronden vrij zijn op 01/10/2019.

Argumentatie
De verkoop werd door het Vlaamse Gewest voorlopig "on-hold" gezet, maar er wordt wel gevraagd 
om te vermijden dat in 2019, een nieuwe termijn van 9 jaar begint te lopen alvorens er opnieuw een 
opzeg kan worden gegeven. Er wordt voorgesteld om de opzegtermijn te verkorten naar 2 jaar, te 
beginnen vanaf 01/10/2018.

Door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd een akte houdende wijziging 
van huurovereenkomst voor openbaar nut opgemaakt, die ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

De wijziging betreft enkel de verkorting van de opzegperiode. Er zijn geen financiële gevolgen. De 
huur wordt thans betaald door AGB Parko en dit blijft ook in de toekomst gebeuren.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

In te stemmen met de wijziging van de huurovereenkomst voor openbaar nut tussen het Vlaamse 
Gewest en de Stad Kortrijk voor het gebruik van de grond gelegen President Kennedylaan en deel 
uitmakend van de "Park + Ride" en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
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houdende wijziging van huurovereenkomst voor openbaar nut, waarvan de integrale tekst als bijlage 
bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2

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

Bijlagen

 Kadastrale gegevens.pdf
 Beslissing gemeenteraad 09apr2001.pdf
 Huurovereenkomst 10sept2001.pdf
 Ontwerp akte wijziging.pdf



19/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



20/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



21/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



22/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

19:55 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
19:56 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19:57 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
19:58 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
19:58 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
4 - 2018_GR_00134 - Immobiliën (immo 2017/016) - Verkoop met biedingen van stadseigendom gelegen Kortrijksestraat nr. 388A te Kortrijk. - Goedkeuren

4 2018_GR_00134 Immobiliën (immo 2017/016) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Kortrijksestraat nr. 388A 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; 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; 
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; 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02930 - Patrimoniumstudie - Schattingen in functie van verkoop stadsgebouwen - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 12 juni 1998, punt 2.15., ingestemd om de aankoop goed te 
keuren jegens de NV Keenland, van een perceel grond met de constructies die er zich op bevinden 
(magazijn, laad- en loskaai, kantoorgebouwtje), gelegen Kortrijksestraat gekadastreerd Kortrijk, 2de 
afdeling, sectie A, perceel nummer 87/S8 en dit om het te bestemmen als stadsarchief. De akte 
aankoop werd verleden op 28 augustus 1998.

Aangezien het stadsarchief zal geïntegreerd worden in het nieuwe erfgoeddepot, heeft het College 
van Burgemeester en Schepenen in zitting van 30 oktober 2017, beslist principieel akkoord te gaan 
met de verkoop van het stadsarchief, Kortrijksestraat 388A te Kortrijk. Door de afdeling 
Vastgoedtransacties werd de minimale gezamenlijke verkoopprijs bepaald en een ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt.
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Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. 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. Het stadseigendom, kantoorwoning met 
achterliggend magazijn ingericht als kantoor-, lees en archiefruimte zal door middel van een verkoop 
met biedingen door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te koop worden 
aangeboden.

De minimale gezamenlijke verkoopprijs werd bepaald op €585.000.

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 €585.000 op budgetsleutels 09.06.02/0119-
04/2210100/IE-9 €283.500 voor het gebouw en 09.06.02/0119-04/2201000/IE-9 €301.500 voor de 
grond.

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

36 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, S. Bral, L. 
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens.

2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Kortrijksestraat nr. 
388A te Kortrijk.

Punt 2
De minimale verkoopprijs te bepalen op €585.000.

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
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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
 Beslissing gemeenteraad 12jun1998.pdf
 Akte aankoop 28 aug 1998.pdf
 Beslissing CBS 30okt2017.pdf
 Minimale verkoopwaarde.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht
20:02 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:03 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
20:04 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
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Jaarverslag en jaarrekening 2017 - 
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
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.

Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden.

Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:
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 De jaarrekening (balans en resultatenrekening)

 De verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van he 
budget.

 Het verslag van de bedrijfsrevisor.

 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk en de vzw Citymarketing & 
Toerisme Kortrijk wordt omschreven op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt om de 
doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De nota regelt ook de betaling van het tweede 
deel van de toelage voor 2018.

 

Argumentatie
1. Jaarrekening

De Algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde de jaarrekening 2017 
goed op 3 mei 2018.

De inkomsten bedragen 398.599 euro en de uitgaven  340.057,76euro. Dit resulteert in een boni van 
58.541,24 euro.

De bedrijfsrevisor heeft de rekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De Algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme keurde het Jaarverslag 2017 goed op 
3 mei 2018.

Traditioneel werden radio-, tv- en mediacampagnes opgezet om Kortrijk toeristisch te vermarkten. De 
katern in ‘Knack’  werd een volledig nieuwe communicatietool.

Er werden 4 campagnes in kader van citymarketing uitgewerkt en gelanceerd. Daarnaast werden 
enkele weekends extra in de kijker gezet.

Een aantal bestaande producten werden herwerkt: groepsbrochure, top tien, ontdek Kortrijk, 
caféplan….

De toeristische marketing van Kortrijk focust op beleving. Dit werd ook verder gezet in de toeristische 
producten waarbij wandelen en fietsen gecombineerd werden met leuke adresjes. Denk aan het 
succes van de winterwandeling en de zomerfietsroute.

De vzw diende een voorstel van project in bij Horizon (Toegankelijk maken voor publiek van Sint-
Maartenskerktoren) een project dat werd weerhouden en dat zijn uitwerking krijgt in 2018 met de 
steun van de provincie West-Vlaanderen (Westtoer).

Het Platform hotels en B&B’s resulteerde in een actieve informatie-uitwisseling me de sector.

Artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt het volgende:

De jaarlijkse financiële toelage wordt in drie schijven overgemaakt aan de vereniging, via storting op 
de rekening van de vzw met nummer 891-6940130-81. Volgende regeling wordt daarbij toegepast:
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 een voorschot van 33,33% op 15 januari van het nieuwe werkjaar op basis van de 
gemeenteraadsbeslissing omtrent jaarplan en –budget (zie artikel 19)

 een volgende schijf van 33,33% op 15 mei van het nieuwe werkjaar op basis van de 
gemeenteraadsbeslissing omtrent de goedgekeurde jaarrekening van het voorgaande 
werkjaar (zie artikel 20).

 Een resterend bedrag van 33,33% op 15 september.

Juridische grond
 De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

 De bepalingen van het gemeentedecreet

 De statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

 De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad.

 De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de VZW, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Algemene toelage

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

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

16 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, 
S. Vanneste.
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De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het Jaarverslag 2017 van de VZW Citymarketing & Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2017 van de VZW Citymarketing & Toerisme Kortrijk, met een boni van 58.541,24 
euro goed te keuren.

Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 2017 Toerisme Kortrijk vzw - Bundel.pdf
 Jaarverslag 2017.pdf
 BIJLAGE jaarverslag 2017.pdf
 Verslag RvB en AV VZW Citymarketing 03-05-2018.pdf
 rekeningtoerismevzw2017.xls

Evenementen en Verenigingen
20:08 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
20:10 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
20:11 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
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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 Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.
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Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszittting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken 
vermeld worden, alsook de eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganenen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor (verslag wordt toegevoegd na ontvangst)

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde de jaarrekening 
2017 goed op 24 april 2018. De inkomsten bedragen € 515.643,75 en de uitgaven € 
520.715,43. Dit resulteert in een verlies van € 5.071,68

De bedrijfsrevisor BDO heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.
 

2. Jaarverslag
De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaarverslag 2017 
goed op 24 april 2018. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle acties waar de ontmoetingscentra op hebben 
ingezet in 2017. De acties worden ingedeeld volgens zeven strategische doelstellingen:

1. Het organiseren van gemeenschapsvorming en projecten.
2. Het organiseren van een eigen programmatie en cultuurspreiding. 
3. Het organiseren van educatieve activiteiten. 
4. Ondersteuning geven aan lokale verenigingen en cultuurmakers.
5. Aandacht hebben voor communicatie. 
6. Aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur. 
7. Andere

Elk beheerscomité inventariseerde de gerealiseerde acties voor 2017 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen. Doelstellingen die voor 2017 over alle ontmoetingscentra heen werden gerealiseerd en 
het voorbije jaar kenmerkten worden apart besproken in de aandachtspunten. De aandachtspunten 
voor 2017 zijn de volgende: 

 Schoolvoorstellingen vormen een belangrijk luik in de programmatie. Steeds wordt in 
nauwe samenwerking met de plaatselijke scholen gekeken om enkele schoolvoorstellingen in 
het ontmoetingscentrum te organiseren. In 2017 werden 26 voorstellingen georganiseerd en 
4246 leerlingen bereikt gespreid over kleuter, lager en secundair onderwijs.

 Ondersteuning lokale cultuurmakers krijgt meer aandacht in de werking. Er is een 
nieuwe focus op beeldende kunsten met circuit artistiek, de tentoonstelling die reist langs de 
deelnemende ontmoetingscentra van Aalbeke, De Wervel, De Troubadour, Lange Munte en 
Rollegem. Er zijn 36 lokale kunstenaars die deelnemen. In Marke is er een permanent 
initiatief, een tweemaandelijks expositie van in totaal 6 kunstenaars. Ook in de Vonke wordt 
een start genomen met een tentoonstelling van lokale artiesten. 
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 Communicatie is belangrijk om de werking en activiteiten uit te dragen. Elk 
ontmoetingscentrum maakt in 2017 werk van een  seizoensfolder met daarin het aanbod van 
eigen activiteiten. Daarnaast wordt ook ingespeeld op nieuwe media met de aanmaak van 
facebookpagina’s voor elk ontmoetingscentrum.

 In alle ontmoetingscentra wordt veel zorg besteed aan de nieuwjaarsrecepties. We tellen 
in totaal 2959 bezoekers. Enkel in de Vonke (gezien er reeds een receptie ingericht wordt 
voor alle inwoners) is de receptie beperkt tot verenigingen en gebruikers. In de andere 
ontmoetingscentra worden alle inwoners uitgenodigd. 

 Investeringen omvatten in 2017 uiteenlopende aankopen ten gunste van de gebruikers. 
In een aantal ontmoetingscentra wordt expliciet geïnvesteerd in visibiliteit met de aankoop 
van banners. 

 Aandacht voor ondersteuning lokale verenigingen en cultuurmakers is een belangrijke pijler in 
de werking getuige de ondersteuning die elk oc geeft aan diverse 
lokale gemeenschapsvormende initiatieven en samenwerkingsverbanden. Deze 
ondersteuning is divers en kan gaan om promotionele, logistieke, programmatorische tot 
louter financiële steun.

 Algemene tendens bekijken we het cijfermateriaal.
Het totaal aantal activiteiten en bezoekers gaat er fors op vooruit. Een vooruitgang die 
voornamelijk toe te schrijven is aan de opening van het ontmoetingscentrum Lange Munte in 
februari 2017. In de overige ontmoetingscentra blijft de werking vrij stabiel.

 Het Groeningeheem is geen lid van de vzw Ontmoetingscentra maar heeft een werking die 
nauw aansluit bij de ontmoetingscentra. De uitbating wordt opgevolgd door het personeel van 
de oc’s. Er zijn ook heel wat socio-culturele verenigingen en organisaties actief: Bazart, Cherry 
Dots, Kortrijks Symfonisch Orkest, Polydans, FMDO vzw, kunstacademie, lessen Nederlands 
voor anderstaligen door CVO Drie Hofsteden en Open School,… In 2017 zijn er in het 
Groeningeheem 5425 activiteiten en komen er 99.247 bezoekers over de vloer.

Onderdeel van het jaarverslag is het gedetailleerde cijferoverzicht van de werking opgesplitst per 
soort activiteit en soort lokaal. Telkens vindt een opsplitsing plaats volgens de receptieve en eigen 
activiteiten en het aantal deelnemers aan deze activiteiten. Dit cijferoverzicht is bijgevoegd per OC .

In totaal werden 12.083 activiteiten georganiseerd in de ontmoetingscentra, goed voor 341.370 
bezoekers. 

Het totaal aantal activiteiten en bezoekers gaat fors vooruit. In vergelijking met 2016 zijn er 532 
activiteiten en 23.479 bezoekers meer. Kijken we twee jaar terug zijn er 888 activiteiten en 19.176 
bezoekers meer. Een vooruitgang die voornamelijk toe te schrijven is aan de opening van het 
ontmoetingscentrum Lange Munte in februari 2017. 

Juridische grond
 de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd. 
 de bepalingen van het gemeentedecreet
 de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
 de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door 

de gemeenteraad
 de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 

samenwerkingsovereenkomst, zoals goedkeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 
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Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad. | Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal 
cultuurbeleid (€ 131.933).

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.564

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

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

1 onthouding : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2017 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren. 

Punt 2
De jaarrekening 2017 van de VZW Ontmoetingscentra Kortrijk met een verlies van € 5071,68 goed te 
keuren. 

Bijlagen
 Jaarverslag-OC's-2017_web.pdf
 sjabloonstadrrekening2017oc's.pdf
 CR sm PHV 31 12 17 Ontmoetingscentra Kortrijk VZW - signed.pdf
 Verslag AV24-04-18.pdf
 balans2017 vzw OC.pdf
 JAARVERSLAGCIJFERS_OCS2017_DEF.pdf

Kelly Detavernier
Evenementen en Verenigingen
20:15 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
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20:17 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
7 - 2018_GR_00149 - VZW Feest in Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

7 2018_GR_00149 VZW Feest in Kortrijk - Jaarverslag en 
jaarrekening 2017 - 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 
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; mevrouw Carol Leleu, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00630 - vzw Feest in Kortrijk - Opvragen voorschot toelage 2017 - Goedkeuren

Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.

Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor
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De vzw kreeg eerder dit jaar voor de organisaties in 2018 al een deel van de toelage, nl.€368.000, 
uitbetaald.  De vzw vraagt n.a.v. het jaarverslag het saldo, nl. €335.000, op van de toelage voor 2018 
aan de vzw Feest in Kortrijk.

Argumentatie
1. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaarverslag 2017 goed op 9 mei 
2018.

2017 was voor vzw Feest in Kortrijk het jaar van de verdere verbreding, verruimen van het draagvlak, 
werken aan nog meer participatie.  Zowel Sinksen17, Zomer17 als winter16-17 waren opnieuw 
voltreffers. Sinksen17 trok opnieuw overtuigd de kaart van nieuwe partnerships en deelprojecten. 230 
000 inwoners genoten van de 'Kortrijk Werft'Sinksen-editie.  De zomerconcerten sleutelden aan hun 
formule en brachten de11 juli-viering, 2 concerten en 1 groot festival op de Grote Markt. Tijdens 
Winter 17 kleurde een authentieke kerstfoor de Grote Markt, naast enkele ingeklede gekende 
foorkramen en de ijspiste. De kerstmarkt werd een gesmaakt kerstdorp op het schouwburgplein. 
De impact van terro 3 op alle organisaties werd financieel zichtbaar. Het financieel stimuleren en 
ondersteunen van externe organisatoren kende ook een financieel gevolg. De vzw stelde bijgevolg 
een apart werkingsverslag op met hierin een bijsturend actieplan voor 2018.

Voor en achter de schermen behield de vzw de sterktes uit 2016 en pakte ze een aantal 
verbeterpunten aan. 
Het traject sponsorwerving werd opnieuw uitbesteed.  Het Thema 'Kortrijk Werft' werkte inspirerend 
bij sponsorwerving.

2. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde de jaarrekening 2017 goed op 9 mei 
2018. De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde ook het FIK-werkingsverslag en 
het bijsturend actieplan voor 2018 goed op 9 mei 2018.
  
De inkomsten bedragen € 628 296,80€ en de uitgaven € 722872,59€. Dit resulteert in een verlies van 
€ 94575,79.  Na opname van de over te dragen winst van 2017 bedraagt het verlies 76102.82 euro.
De vzw stelde een werkingsverslag FIK op met daarin een bijsturend actieplan voor 2018.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en het werkingsverslag van de vzw FIk, met daarin 
een bijsturend actieplan, doorgenomen en goedgekeurd.

3.  Uitbetaling resterend saldo van de werkingstoelage 2018 vzw FIK

De vzw kreeg eerder dit jaar voor de organisaties in 2018 al een deel van de toelage, nl.€368.000, 
uitbetaald.  De vzw vraagt n.a.v. het jaarverslag het saldo, nl. €335.000, op van de toelage voor 2018 
aan de vzw Feest in Kortrijk.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Verslag van de revisor voor 2017 is nog niet binnen.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad. | Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2017 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2017 van de vzw Feest in Kortrijk, met een verlies van €94575.79, goed te keuren. 
Na inbrengen van over te brengen winst bedraagt het verlies €76102.82. De vzw FIK stelde hiervoor 
een werkingsrapport op met daarin een bijsturend actieplan 2018.

Punt 3
Het bijsturend actieplan van de vzw FIK 2018 goed te keuren. De vzw FIK stelde dit actieplan op om 
dit verlies in 2018 te compenseren.  

Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 17 FIK VZW - signed.pdf
 Verslag Algemene Vergadering vzw Feest in Kortrijk 9 mei 2018.docx
 Jaarverslag 2017.docx
 RekeningenFiK2017.xlsx_2.pdf
 VZW FIK werkingsrapport mei18.docx

Financiën
20:22 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
8 - 2018_GR_00125 - Rekening 2017 - Algemene beleidsrapportering.  Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2017 - Vaststellen

8 2018_GR_00125 Rekening 2017 - Algemene 
beleidsrapportering.  Begrotings- en 
jaarrekening van de stad over 2017 - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
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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
Dit punt wordt samen behandeld met punt 37 betreffende de jaarrekening 2017 van het OCMW 
Kortrijk.

In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2017 
ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie
JAARREKENING 2017

  Jaarrekening Eindbudget %
I. Exploitatiebudget (B - A) 20.697.457,36 15.230.215,00  
 A. Uitgaven 116.203.243,44 119.751.226,00 97,04%
 B. Ontvangsten 136.900.700,80 134.981.441,00 101,42%
II. Investeringsbudget (B - A) -29.587.236,31 -33.039.487,83  
 A. Uitgaven 31.237.351,49 38.927.323,34 80,25%
 B. Ontvangsten 1.650.115,18 5.887.835,51 28,03%
III. Andere = financiering (B - A) -18.672.914,80 -18.327.031,00  
 A. Uitgaven 41.209.694,82 41.205.142,00 100,01%
 B. Ontvangsten 22.536.780,02 22.878.111,00 98,51%
RESULTAAT OP KASBASIS 20.255.510,28 11.681.900,20  
AUTOFINANCIERINGSMARGE 5.618.825,52 54.536,00  

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moet deze rekening verstuurd 
worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel directeur  in 
het kader van de artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 171 - 175 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De jaarrekening 2017 van de stad vast te stellen.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel directeur in het kader van de artikels 94 en 165 
van het gemeentedecreet.

Bijlagen
 Binder1 incl pag nr.pdf

9 - 2018_GR_00162 - Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2017 - advies

9 2018_GR_00162 Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2017 - 
advies
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer 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
Sinds boekjaar 2015 legt de Stad Kortrijk de jaarrekeningen van de Kerkfabrieken voor advies voor 
aan de Gemeenteraad.

De stad ontving op 13/3/2018 de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken CKB Stad:

-          Sint Maarten
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-          OLVrouw

-          Sint Rochus

-          Sint Elooi

-          Sint Jan Baptist

-          Sint Elisabeth

-          Heilige Damiaan

-          Pius X

De stad ontving op 30/4/2018 de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken CKB Rand:

-          Sint Godelieve

-          Sint Audomarus

-          Sint Eutropius

-          Sint Antonius Abt

-          Sint Laurentius

-          Sint Cornelius

-          Sint Amandus

-          Sint Brixius

De stad ontving op 17/5/2018 de jaarrekening 2017 van de Protestantse Kerk.

Wij ontvingen via de gemeente Kuurne ook de jaarrekening 2017 van Sint Katharina Kuurne, waar de 
gemeenteraad in zitting van 25/4/2018 haar positief advies heeft verleend aan de 
Provinciegouverneur.

Argumentatie
Volgens artikel 54 van het ‘Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten’ stelt de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast 
en dient ze voor 1 maart in bij het centraal kerkbestuur.

Volgens artikel 55 van het Decreet worden de rekeningen jaarlijks voor 1 mei samen bij de 
gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.

Artikel 55 van het Decreet bepaalt verder dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de 
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur en dat bij ontstentenis van het 
versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat 
op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad wordt 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
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Wegens verkiezingen van een nieuw bestuur bij het Centraal Kerkbestuur Stad, werden de 
betreffende jaarrekeningen 2017 van CKB Stad niet ingediend op 30/4/2018 (cfr gemaakte 
afspraken), maar op 13/3/2018. Termijn voor advies liep tot 2/5/2018. Bij voorlegging aan de 
gemeenteraad op 11/6/2018 is de termijn verstreken. Hierdoor wordt de gemeenteraad van de Stad 
Kortrijk geacht positief advies te hebben uitgebracht aan de Provinciegouverneur voor de betreffende 
jaarrekeningen 2017 van CKB Stad. Het gaat concreet om de volgende Kerkfabrieken van CKB Stad:

-          Sint Maarten

-          OLVrouw

-          Sint Rochus

-          Sint Elooi

-          Sint Jan Baptist

-          Sint Elisabeth

-          Heilige Damiaan

-          Pius X

De vraag tot advies over de jaarrekeningen 2017 van CKB Rand en de Protestantse kerk aan de 
gemeenteraad ligt voor.

De aktename van het positief advies van Gemeente Kuurne inzake jaarrekening 2017 van Sint 
Katharina Kuurne aan de gemeenteraad ligt voor.

De analyses van de jaarrekeningen 2017 t.o.v. jaarrekeningen 2016 en budget 2017 zijn 
opgenomen als bijlage.
Uitbetaalde exploitatietoelagen: 1.371.584 euro t.o.v. 1.443.767 euro in 2016.
Cumul overschot jaarrekening 2017: 893.665 euro t.o.v. 757.793 euro in 2016.

Juridische grond
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 07/05/2004.

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
Positief advies te verlenen inzake de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken CKB Rand:

- Sint Godelieve
- Sint Audomarus
- Sint Eutropius
- Sint Antionus Abt
- Sint Laurentius
- Sint Cornelius
- Sint Amandus
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- Sint Brixius

Punt 2
Het positief advies te bevestigen inzake de jaarrekeningen 2017 van de Kerkfabrieken CKB Stad:

- St Maarten
- OLvrouw
- Sint Rochus
- Heilige Eligius ERD
- Sint Jan Baptist
- Sint Elisabeth
- Heilige Damiaan
- Pius X

Punt 3
Positief advies te verlenen inzake jaarrekening 2017 van de Protestantse Kerk.

Punt 4
Akte te nemen van jaarrekening 2017 van Sint Katharina Kuurne en het positief advies van de 
gemeenteraad van Kuurne.

Bijlagen
 GR Besluit Kuurne.pdf
 Definitieve Analyse rekening 2017 tov budget Kerkfabrieken.pdf
 Definitieve Analyse rekening 2017 tov rekening 2016 Kerkfabrieken.pdf
 Definitieve Analyse JR-budget 2017 KF (excel).pdf
 H.Damiaanparochie.pdf
 HeiligeEligiuserd.pdf
 O.L.Vrouw.pdf
 Protestantse kerk.pdf
 Sint-Jan-Baptist.pdf
 St katharina.pdf
 St.-Amandus.pdf
 St.-Antoniusabt.pdf
 St.-Audomarus.pdf
 St.-Brixius.pdf
 St.-Cornelius.pdf
 St.-Elisabeth.pdf
 St.-Eutropius.pdf
 St.Goedelieve(watermolen).pdf
 St.-Laurentius.pdf
 St.-Maarten.pdf
 St.-Rochus.pdf
 St-PiusX.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Communicatie en Recht
20:36 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
20:38 Phyllis Roosen, raadslid verlaat de zitting
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10 - 2018_GR_00138 - Immobiliën (immo 2018/007) - Aankoop woningen gelegen Molenstraat nrs. 15-17-19 te K.-Heule. - Goedkeuren

10 2018_GR_00138 Immobiliën (immo 2018/007) - Aankoop 
woningen gelegen Molenstraat nrs. 15-17-
19 te K.-Heule. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 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 Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 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; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01120 - N328 - Verwerving van drie panden in eigendom van het Agentschap Wegen 
en Verkeer - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 16/04/2018 ging het college 
principieel akkoord om de drie panden in de Molenstraat, eigendom van het Agentschap Wegen en 
Verkeer, met huisnummers 15, 17 en 19, te verwerven aan een totaalprijs van 240.000 euro en het 
team communicatie & recht opdracht te geven de akte uit te werken met vastgoedtransacties 
Vlaanderen.

Het ontwerp van akte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 
werd ontvangen.

Argumentatie
De stad zal de drie woningen gelegen Molenstraat nrs. 15, 17 en 19 te K.-Heule aankopen jegens het 
Vlaamse Gewest tegen de minimaal geschatte verkoopwaarde van €240.000. Het is de bedoeling dat 
deze gesloopt worden om een buurtparking op dit terrein in te richten. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om deze aankoop goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend
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Motivering
In SIB Andere nog maar 200K beschikbaar  op vastleggingsniveau; op aanrekeningsniveau wel nog 
voldoende beschikbaar. 

Financiële informatie
Er werd reeds een gunstig financieel advies verleend 2018.425 in nota CBS met nummer 
2018_CBS_01120.

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

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

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

 2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de aankoop jegens het Vlaamse Gewest van 3 woningen gelegen Molenstraat nrs. 
15, 17 en 19 te K.-Heule, om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de realisatie van een 
buurtparking en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop, waarvan 
de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de Stad de 
autentieke akte te verlijden en de Stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Mededeling minimale instelprijzen.pdf
 Beslissing CBS d.d. 16apr2018.pdf
 Ontwerp akte.pdf
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Bouwen, Milieu en Wonen
20:43 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
20:45 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
20:46 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
11 - 2018_GR_00146 - Verkaveling 1314 - verkavelen van het perceel in 5 loten (met aanleg nieuwe wegenis) - zaak van de wegen - Goedkeuren

11 2018_GR_00146 Verkaveling 1314 - verkavelen van het 
perceel in 5 loten (met aanleg nieuwe 
wegenis) - zaak van de wegen - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer 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; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van een verkaveling van 9 loten voor vrijstaande bebouwing met 
aanleg van nieuwe wegenis op een braakliggend terrein ter hoogte van de Torkonjestraat en 
Rootland.

De rooilijn werd aangeduid op het verkavelingsplan en plan 1 Wegenis- en rioleringswerken 
Verkaveling Rootland.

2. 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 verkavelingsaanvraag een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden.
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De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 26.01.2018 tot 24.02.2018. 
Er werden geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

 3. ADVIEZEN

 Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 12.02.2018 
en referentie is gunstig met voorwaarden

Essentie advies: 

Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband met de uitvoering 
en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de netten van één of 
meerdere nutsmaatschappijen 

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), moet 
er vóór de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe gescheiden 
rioolstel, aan de Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden voorgelegd van 
het private waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een keurder erkend door 
VLARIO (www.vlario.be) of de SVW (www.svw.be). 

Verder moet het As-built plan worden opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Deze richtlijnen 
kunnen opgevraagd worden bij de dienst Planning & Openbaar domein (dhr. Jouri Rotsaert - 056 27 
83 37).  

Standpunt GSA: 

Dit advies wordt gevolgd. 

 Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 13.02.2018 en referentie 
2018-0161 is gunstig

Standpunt GSA:

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van Communicatie en Recht met datum 19.01.2018 en referentie ST is gunstig

Standpunt GSA:

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Autosnelwegendistrict 322 met datum 
14.02.2018 en referentie 312/B/BVK/443 is gunstig

Essentie advies: 

1. De vrije strook langs de autosnelweg beslaat een breedte van dertig meter (loodrecht 
gemeten op de as van de autosnelweg) vanaf de grens van het domein van de autosnelweg 
(KB van 04 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel)

2. Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: bovenkant talud +1m
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Standpunt GSA: 

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Gewestwegendistrict 312 met datum 
14.02.2018 en referentie 312/B/BVK/2018/443 is gunstig met voorwaarden

Essentie advies: 

Grens openbaar domein N43 dient tegensprekelijk vastgelegd te worden met landmeter AWV, dit 
heeft repercussie op bouwlijn. Foute rooilijnplan wordt geciteerd. 

Standpunt GSA: 

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - 
Provinciehuis Potyze met datum 15.03.2018 en referentie 1029/2018/005/WAT01/259 is 
ongunstig

Essentie advies: 

Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het ookpunt van onze terreinkennis 
met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing: 

Gezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis van 
art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (BS 08,10,2013) houdende de 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een 
buffervoorzieninge opgelegd met vertraagde afvoer. 

Er moet een buffervoorziening met een capaciteit van minstens 330m³ per ha verharde oppervlakte 
worden voorzien en een vertraagde afvoer van maximaal 10 l/s naar de openbare riolering.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging (effectief buffervolume) van minstens 55m³ 
(999m² bebouwbare oppervlakte en 667m² verhard oppervlak openbaar domein) en een vertraagde 
afvoer van maximaal 1,7l/s naar de openbare riolering. 

Er is momenteel een buffervoorziening aanwezig met een capaciteit van 21m³ met een leegloop naar 
de openbare riolering, leidingdiameter 110mm. Dit is ontoereikend. 

Standpunt GSA:

Dit advies wordt niet gevolgd

Bij bovenstaande berekening wordt een te groot aandeel (potentiële) verharding in rekening gebracht, 
waardoor de buffervoorziening onnodig overgedimensioneerd zal worden.

Er dient, conform de gewestelijke verordening inzake hemelwater, voor verkavelingen met aanleg van 
nieuwe wegenis rekening gehouden te worden met 80m² potentiële verharding per perceel (ipv het 
maximaal ingetekende bouwkader) én de verharding ikv de aanleg van de wegenis. Bovendien werd 
bij de berekening rekening gehouden met de oppervlakte grond die overgedragen zal worden in het 
openbaar domein van de stad nl. 667m². Hiervan zal slechts ca. 400m² effectief verhard worden.
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Voor dit project wil dit zeggen dat een totale nuttige berging van minstens (80m² per lot (400m²) + 
400m² verhard oppervlak openbaar domein) van minstens 26,4m³ zal volstaan.

Bovendien blijven de verplichtingen op de individuele kavels onverminderd van toepassing.

Dit zal als voorwaarde aan de vergunning gekoppeld worden. 

4. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens de plannen van aanleg 

 Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk

Goedgekeurd op 4 november 1977.

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): 

Art. 5.1.0 – Woongebieden.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Art. 14.4.4 - Parkgebieden.

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te 
worden, dat ze in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

Verenigbaarheid met de regelgeving

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van het gewestplan. De verkaveling bevindt zich volledig binnen het woongebied.

 5. ZAAK VAN DE WEGEN

In het kader van de aanvraag tot het verkavelen in 5 kavels met aanleg van nieuwe wegenis, moet 
het rooilijnplan, het tracé en de inrichting van de nieuwe wegenis goedgekeurd worden.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen ene beslissing te nemen over 
de verkavelingsaanvraag.

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.

Argumentatie
6. BESPREKING

De verkaveling: 
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De aanvraag VK 1314, ingediend door Danneels development nv, voorziet het verkavelen van een 
stuk grond in 5 kavels voor ééngezinswoningen in vrijstaande bebouwing. De loten hebben een 
oppervlakte die varieert van min. 429m² tot max. 1028m².

Er wordt een dichtheid van ca. 14 woningen/ha gerealiseerd. Hoewel deze dichtheid eerder laag is, 
zijn de loten hierdoor op schaal van de omgeving en inpasbaar op deze locatie.

Circulatie: 

Ten gevolge van de realisatie van de nieuwe woningen zal de verkeersaantrek in de omgeving slechts 
zeer beperkt toenemen. De site is voldoende ontsloten om deze beperkte toename te kunnen 
opvangen.

De verkaveling voorziet in de doortrekking van de bestaande gemeenteweg ‘Rootland’. Het geheel 
wordt ingericht voor het plaatselijk bestemmingsverkeer. Er wordt geen nieuwe bijkomende 
ontsluiting op de Torkonjestraat voorzien.

Parkeren: 

Er worden, net zoals in het bestaande deel van Rootland, op het openbaar domein geen 
langsparkeerstroken voorzien.

Volgens de verkavelingsvoorschriften moet per woongelegenheid minimaal 1 garage en 1 
openluchtstelplaats voorzien worden. De opritten moeten volgens de voorschriften ten minste 6m lang 
zijn, zodat hierop comfortabel geparkeerd kan worden. De parkeerbehoefte wordt hiermee op eigen 
terrein opgevangen. 

Openbaar domein: 

Het te verkavelen terrein kent een natuurlijke van zuid naar noord oplopend terreinhelling van ruim 
2m. De nieuw aan te leggen weg zal qua peil aansluiten op de bestaande weg en van hieruit in helling 
aangelegd worden.

Er wordt een rooilijnbreedte van 8m voorgesteld. Dit wordt als volgt ingericht: 
- 1.20m: voetpadzone, aan te leggen als groenberm
- 4.30m: rijweg in KWS verharding
- 2.50m: groenberm palend aan de Torkonjestraat

Bij de intekening van de verkaveling werd rekening gehouden met de bouwvrije stroken langs de 
gewestweg N43 en de snelweg E17. Conform het advies van de wegbeheerder dienen de effectieve 
grenzen, voor aanvang van de werken, tegensprekelijk vastgelegd worden.

Gezien de beperkte omvang van de verkaveling (<20 loten) wordt geen openbaar nutsgroen voorzien.

Waterbuffering: 

In functie van het verkavelen van de site moet een infiltratievoorziening geplaatst worden. Gezien de 
slechte infiltreerbaarheid van de grond wordt geopteerd voor het bufferen van het overtollige 
hemelwater. Er is, gezien de ligging en configuratie van het terrein, onvoldoende ruimte beschikbaar 
voor het bufferen in een open langsgracht, daarom wordt geopteerd te bufferen in de RWA leiding.

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis 
van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 een buffervolume opgelegd 
met vertraagde afvoer. Er moet een buffervolume van minstens 330m³/ha verharde oppervlakte 
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worden voorzien en een vertraagde afvoer van 10l/sec/ha. Voor dit project wil dit zeggen een totale 
nuttige berging van minstens 26.4m³. Dit zal als voorwaarde aan de verkavelingsvergunning 
gekoppeld worden.

 7. OVERDRACHT

De nieuwe weg en groenbermen worden nadien kosteloos overgedragen aan de stad. Hiertoe werd 
reeds een verbintenis tot kosteloze grondafstand aan het dossier toegevoegd. 
Voor aanvang van de werken dienen de nodige overeenkomsten met de stad opgemaakt te worden.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

34 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, L. Lybeer, F. 
Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens.

 2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake het stratentracé

Het rooilijnplan, het tracé en de inrichting van de nieuwe wegenis, zoals voorgesteld op de plannen 
(wegenis- en rioleringswerken Verkaveling Rootland – verkaveling Rootland pal 1 & 2), opgemaakt 
door Bureau Cnockaert n.v., te aanvaarden.

De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit

Punt 2
De verkavelaar de verplichting op te leggen:

Voor het starten van de werken een overeenkomst te sluiten met de stad Kortrijk tot regeling van 
onder andere volgende lasten en plichten:

 De kosteloze grondafstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein, zijde de openbare wegenis en aanhorigheden

 De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en 
rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, tv en fm- 
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie



67/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van 
de opgelegde infrastructuur

Bijlagen
 Verkavelingsplan
 wegenisplan.tif
 details en profielen.tif

20:50 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
20:52 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:53 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:53 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:53 Phyllis Roosen, raadslid betreedt de zitting
20:53 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:53 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
12 - 2018_GR_00145 - verkaveling 1318 - verkaveling met nieuw openbaar domein - zaak der wegen - Goedkeuren

12 2018_GR_00145 verkaveling 1318 - verkaveling met nieuw 
openbaar domein - zaak der wegen - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanvraag vk 1318 betreft het verkavelen van een perceel in 36 loten voor 14 ééngezinswonigen, 5 
meergezinswoningen met 58 appartementen met in totaal 72 woonunits. De verkaveling voorziet 
nieuw openbaar domein. Er worden ook 8 loten voor autostandplaatsen, 12 loten voor garages, 1 lot 
voor een tellerkast en 2 loten voor collectieve berging voorzien.

De aanvraag vk 1317 betreft het wijzigen van het lot 12 van de verkaveling KOR272 Vlaanderenkaai 
(vergund 13.11.1984). De kavel is momenteel bestemd voor een vrijstaande eengezinswoning met 1 
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bouwlaag en hellend dak. De aanvraag beoogt een opsplitsing van de kavel in 4 loten voor 
ééngezinswoningen, 5 loten voor garages en 2 loten voor collectieve berging. 

Deze aanvragen maken deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de voormaige 
bedrijven Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject, met een hoge 
stedelijke densiteit, in een kwaliteitsvolle context (zie princiepsakkoord 2013/06003, inrichten van het 
binnengebied met 86 woongelegenheden, beslist in het College van 25.11.2013).

 

Bouwplaats: 

het betreffende perceel maakt deel uit van De Bruynooghe-Delaeresite. Dit is een bedrijfssite gelegen 
in een binnengebied, begrensd door de bebouwing langs de Minister Liebaertlaan, Vlaanderenkaai en 
Gentsesteenweg. De site ligt volgens het gewestplan in een gemengd woon-industriegebied, dit wil 
zeggen dat als de bestaande activiteit vertrekt de site een woonbestemming krijgt. De bebouwing 
staat momenteel leeg. 

De bedrijfssite is bereikbaar via insteken langs de Minister Liebaertlaan (onderdoorrit) en 
Vlaanderenkaai (dubbele oprit). De site wordt begrensd door de tuinen van de omgevende 
residentiële bebouwing, hoofdzakelijk aaneengesloten ééngezinswoningen en een paar 
meergezinswoningen, die zich langs de Minister Liebaertlaan, de Gentsesteenweg en de 
Vlaanderenkaai situeert. 

De site is momenteel bebouwd met de bedrijfsbebouwing van Bruynooghe's koffie en Delaere 
Construct en het voormalige kantoorgebouw van Bruynooghe's koffie. Voor de sloop van deze 
bebouwing werd een stedenbouwkundige vergunning verleend in het College van 29 september 2014 
(Dossiernummer: 2014/00417).

Omgeving:

De site is gelegen in de Kortrijkse binnenstad, langs de Binnenstadsring, de vernieuwde Leieboorden 
(Kortrijk strand, skatebowl, promenade, Koning Albertpark,...) en kanaalzone, open zwembad,... De 
herontwikkeling van de site vormt een opportuniteit voor trage verbindingen tussen Leie en Kanaal. 
De locatie is heel centraal, in de nabijheid van stadscentrum (750m), op wandelafstand van het 
winkelwandelgebied, langs de binnenstadsring op uitvalsweg in directe verbinding met de stadsring 
R8. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich alle voorzieningen, zoals scholen, recreatie, winkels, 
diensten,...

De betreffende woonomgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door aaneengesloten 
ééngezinswoningen, gemengd met een aantal meergezinswoningen, zoals het BST-project aan de 
overkant van de Minister Liebaertlaan, en meerdere appartementsgebouwen in de Gentsesteenweg,...

 

het Masterplan:

Deze aanvraag maakt deel uit van het masterplan (stedenbouwkundig attest 2013/06003, principieel 
akkoord van het College dd. 25.11.2013)  opgemaakt voor de voormalige sites Bruynooghe en 
Delaere. 

Het masterplan voor de hele site voorziet een hoge woningdensiteit. De bebouwing is georganiseerd 
rond een centraal binnengebied met een groen karakter waar een fietspad als verbindende as 
doorheen loopt. De entrees aan de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai worden geaccentueerd 
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met appartementsgebouwen. In de Vlaanderenkaai is de appartementsbebouwing geflankeerd door 
kanaalwoningen, die aansluiten op de bestaande rijwoningen. De andere woningtypologieën zijn 
gericht op de groene openbare ruimte van het binnengebied. Eén van de industriële gebouwen wordt 
behouden als industrieel relict en zal als een verwijzing naar de vroegere functie van de site deel uit 
maken van de openbare ruimte.

Het parkeren wordt voornamelijk ondergronds en met directe toegang vanuit de Vlaanderenkaai en 
Minister Liebaertlaan gepland zodat het gebied autovrij wordt en daadwerkelijk een open en groen 
karakter krijgt.

 

Historiek:

Dossiernummer: 2014/00417 stedenbouwkundige vergunning. Onderwerp: slopen van de voormalige 
site Bruynooghe en site Delaere. De vergunning werd verleend op 29 september 2014 door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Dossiernummer: 2013/06003 stedenbouwkundig attest. Onderwerp: inrichten binnengebied met 86 
wooneenheden (77 woongelegenheden en 9 sociale woningen) na slopen van bestaande bebouwing, 
werd gunstig geadviseerd op door het College van Burgemeester en Schepenen.

Dossiernummer: KOR272 verkavelingsvergunning. De vergunning werd verleend op 13 november 
1984 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Dossiernummer: 1263 wijziging 0 verkavelingsvergunning Onderwerp: het verkavelen van de percelen 
in 18 loten voor ééngezinswoningen en 5 loten voor meergezinswoningen (met aanleg nieuwe 
wegenis). De vergunning werd verleend op 4 juli 2016 door het College van Burgemeester en 
Schepenen. Er werd beroep aangetekend bij de Bestendige Deputatie op 24 augustus 2016 . De 
vergunning werd geweigerd op 17 november 2016 door de Bestendige Deputatie.

Dossiernummer 1248 verkavelingswijziging. Wijzigen van lot 12 in 6 kavels voor ééngezinswoningen. 
De vergunning werd verleend op 04.01.2016 door het College van Burgemeester en Schepenen. Het 
dossier is geweigerd op 12.05.2016 door de bestendige deputatie.

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 

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan 
Kortrijk. 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): woongebied

 Art. 5.1.0 – Woongebieden.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
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bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

gemengde woon- en industriegebieden 

Artikel 2. - Gemengde woon- en industriegebieden (KB 4/11/77)

De gebieden die als "gemengde woon- en industriegebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor 
wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bedoelde functies 
alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd 
zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere 
activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend 
en definitief de bestemming van woongebied.

Verenigbaarheid met de regelgeving:

De verkavelingswijziging is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen van 
de plannen van aanleg.

 

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 05.02.2018 tot 06.03.2018.

Er werden 2 bezwaarschriften voor vk 1318 en 1 bezwaarschrift voor vk 1317 ingediend, de 
bezwaarschriften zijn mee ondertekend door een groot aantal omwonenden. De bezwaarschriften 
werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk. 

Het College behandelt de bezwaarschriften ikv. de verkavelingsaanvraag. 

2 Bezwaren hebben betrekking op het openbaar domein, nl.

 De verwachte verkeerstoename en de verkeersproblematiek

 Vrees voor te weinig groen

De overige bezwaren hebben geen betrekking op de zaak der wegen.

Bespreking van de bezwaarschriften:

1. de verwachte verkeerstoename en parkeren

In de mobiliteitstoets die voor het globale woonproject is opgemaakt blijkt dat het bijkomend aantal 
vervoersbewegingen als gevolg van het nieuwe woonproject beperkt blijven. De site wordt met de 
auto bereikt vanaf de Vlaanderenkaai en vanaf de Minister Liebaertlaan. Het bijkomende verkeer zal 
enkel woonverkeer zijn. Volgens de mobiliteitstoets (zie bijlage) zal de realisatie van het project 
zorgen voor een toename van 28 wagens in de Vlaanderenkaai en 8 in de Minister Liebaertlaan op het 
avondpiekuur. Dit aantal moet geplaatst worden ten opzichte van de mobiliteit die in het verleden op 
de projectsite werd veroorzaakt door de aldaar aanwezige bedrijfsactiviteiten. Vooral wat het aantal 
vrachtwagens betreft, is het huidig voorliggend project een grote verbetering. 
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De site is heel centraal gelegen in de Kortrijkse binnenstad en is vlot ontsloten door de 
binnenstadsring en de invalsweg N43, tussen de binnenstadsring en de R8, zodat de te verwachten 
verkeersaantrek kan opgevangen worden.

Het ontwerp realiseert, naast de afwerking van de bestaande straatwanden, ook nieuwe wegenis. Het 
ontwerp verdeelt het vrije grote bouwblok in 2 delen door een verbinding te maken tussen de Minister 
Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai. Deze verbinding wordt centraal onderbroken door een verkeersluw 
groen plein, gecombineerd met een verhard plein. Aan de toegangen van het woonproject worden 
parkeerhavens en de toegang tot de ondergrondse parking voorzien, zodat het woonerf zo autovrij 
mogelijk kan gehouden worden. De verbinding is enkel bedoeld voor fietsers en voetgangers, hierdoor 
wordt een zachte verbinding tussen kanaal en Leie gerealiseerd, die aan de overkant van de 
Liebaertlaan verder loopt (via BST).

Ook het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen die binnen het project voorzien zijn, blijken 
ruimschoots voldoende. Voor de verkaveling worden meer dan 1,33 parkeerplaatsen per woonéénheid 
voorzien. Deze parkeergelegenheid wordt hoofdzakelijk ondergronds georganiseerd (min. 90 pp. 
ondergronds, 7 garages bovengronds). Er worden in het binnengebied nog bijkomend 11 openbare 
autostalplaatsen voorzien bestemd voor kortparkeren en 3 autostalplaats voor Mindervaliden, deels 
bereikbaar via Minister liebaertlaan, deels via Vlaanderenkaai.

Het parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds. Op eigen terrein worden voldoende 
parkeerplaatsen voorzien, de voorzieningen voldoen aan de normering zoals vastgelegd in de 
algemeen stedenbouwkundige verordening. Het ontwerp voorziet minimaal 90 parkeerplaatsen voor 
de bewoners in een ondergrondse parking. Deze ondergrondse parking wordt deels langs de 
Liebaertlaan, deels langs de Vlaanderenkaai gerealiseerd. Voor bezoekersparkeren worden 14 
parkeerplaatsen voorzien aan de toegangen van de verkaveling, 6 via de Vlaanderenkaai en 8 via de 
Minister Liebaertlaan. 

Het woonproject zet ook optimaal in op fietsen. Door zijn centrale ligging op korte afstand van het 
centrum en het station, met alle voorzieningen op wandel- en fietsafstand, is dit ook een goede 
locatie voor fietsvervoer. Het project wordt hiervoor ingericht door het binnengebied autoluw te 
maken en meer dan voldoende fietsenstalplaatsen te voorzien. In het plan worden 4 
fietsenstalplaatsen per ééngezinswoning en 3 per appartement voorzien, dit is 222 fietsenstalplaatsen 
in de ondergrondse parkeergarage te bereiken met een lift die hiervoor aangepast is en in de 
persoonlijke bergplaatsen. Bovengronds worden nog op 4 verschillende plaatsen fietsenstalling (in 
totaal +-35 plaatsen) voorzien.

De aanvraag voldoet ruimschoots aan de normering opgelegd in de algemeen stedenbouwkundige 
verordening. Dit bezwaar is ongegrond.

2. te weinig groen

Het nieuwe woonproject wordt voorzien op de bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. Deze terreinen zijn volledig verhard en bebouwd. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
afgebroken en vervangen door een woonproject rond een openbaar autovrij groen binnengebied. De 
verkaveling voorziet woningen met private tuinen. Het openbaar domein zal als een nieuwe groene 
parkruimte centraal gelegen in de verkaveling worden ingericht. De openbare ruimte zal deels groen, 
deels verhard aangelegd worden, waarbij een relict van het bestaande bedrijfsgebouw behouden blijft 
als overdekte speel/ontmoetingsruimte. De openbare ruimte wordt gedetailleerd zoals weergegeven 
op het plan 2 van het wegenis-riolerings- en omgevingswerken, grondplan ontworpen toestand.

Dit bezwaar is ongegrond.
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Adviezen:

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 13.02.2018 en referentie 2018-0165 
is gunstig. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 26.02.2018 en 
referentie is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd. 

Essentie advies: Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband 
met de uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de 
netten van één of meerdere nutsmaatschappijen. 

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), moet 
er vóór de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe gescheiden 
rioolstel, aan de Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden voorgelegd van 
het private waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een keurder erkend door 
VLARIO (www.vlario.be) of de SVW (www.svw.be). 

De aanbestedingsprocedure conform de wet op overheidsopdrachten is enkel van toepassing op het 
openbare gedeelte. 

Het advies van Fluxys met datum 08.01.2018 en referentie TPW-OL-2018916056 is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Communicatie en Recht met datum 13.02.2018 en referentie ST is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 16.02.2018 en referentie BVK/U1800147 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
De aanvraag beoogt het verkavelen van de voormalige bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en 
Delaere Construct en de verkavelinswijziging van het lot 12 van de verkaveling KOR272 
Vlaanderenkaai (vergund 13.11.1984). De verkaveling beoogt: 

 18 loten voor aaneengesloten ééngezinswoningen,

 5 loten voor meergezinswoningen,

 12 loten voor garages,

 14 autostaanplaatsen,

 4 loten voor collectieve berging

 Openbare groenzone,

 Openbare wegenis,

 Ondergrondse parkeergarage.

De aanvraag maakt deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de voormalige 
bedrijven Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject. Het woonproject 
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betreft de sanering van een bestaande ambachtelijke site, die volledig bebouwd en verhard is en zal 
het binnengebied herbestemmen tot een kwaliteitsvol woonproject, met een grote verscheidenheid 
aan woontypes en met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Circulatie: 

De site is heel centraal gelegen in de Kortrijkse binnenstad en is vlot ontsloten door de 
binnenstadsring en de invalsweg N43, tussen de binnenstadsring en de R8. Het bijkomende verkeer 
zal enkel woonverkeer zijn. De site is voldoende goed ontsloten om dit bijkomend woonverkeer te 
kunnen opvangen.

In de mobiliteitstoets die voor het globale woonproject is opgemaakt blijkt dat het bijkomend aantal 
vervoersbewegingen als gevolg van het nieuwe woonproject beperkt blijven. De site wordt met de 
auto bereikt vanaf de Vlaanderenkaai en vanaf de Minister Liebaertlaan. Het bijkomende verkeer zal 
enkel woonverkeer zijn. Volgens de mobiliteitstoets (zie bijlage) zal de realisatie van het project 
zorgen voor een toename van 28 wagens in de Vlaanderenkaai en 8 in de Minister Liebaertlaan op het 
avondpiekuur. Dit aantal moet geplaatst worden ten opzichte van de mobiliteit die in het verleden op 
de projectsite werd veroorzaakt door de aldaar aanwezige bedrijfsactiviteiten. Vooral wat het aantal 
vrachtwagens betreft, is het huidig voorliggend project een grote verbetering.

Openbaar domein:

Het ontwerp realiseert nieuwe wegenis. Het ontwerp verdeelt het vrije grote bouwblok in 2 delen door 
een verbinding te maken tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai. Deze verbinding 
wordt centraal onderbroken door een verkeersluw groen plein, gecombineerd met een verhard plein. 
De verbinding en het verharde plein worden voorzien in geborsteld beton, de groenzone bestaat uit 
een waterbuffer in de vorm van een wadi, en een grasplein en 11 nieuw aan te planten bomen. Aan 
de toegangen van het woonproject worden parkeerhavens en de toegang tot de ondergrondse 
parking voorzien, zodat het woonerf zo autovrij mogelijk kan gehouden worden. Gezien het project als 
woonerf wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide plaatsen gebeuren, 
waardoor het centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden gebruikt. De verbinding 
is enkel bedoeld voor fietsers en voetgangers, hierdoor wordt een zachte verbinding tussen kanaal en 
Leie gerealiseerd, die aan de overkant van de Liebaertlaan verder loopt (via BST). 

Groen- en omgevingsaanleg: 

Het nieuwe woonproject wordt voorzien op de bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. Deze terreinen zijn volledig verhard en bebouwd. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
afgebroken en vervangen door een woonproject rond een openbaar autovrij groen binnengebied. Het 
openbaar domein zal als een nieuwe groene parkruimte centraal gelegen in de verkaveling worden 
ingericht. De openbare ruimte zal deels groen, deels verhard aangelegd worden, waarbij een relict van 
het bestaande bedrijfsgebouw behouden blijft als overdekte speel/ontmoetingsruimte. de groenzone 
bestaat uit een waterbuffer in de vorm van een wadi, en een grasplein met vakbeplanting, 
gedetailleerd zoals weergegeven op het plan 2 van het wegenis-riolerings- en omgevingswerken, 
grondplan ontworpen toestand.

De waterbuffering:

De waterbuffering wordt gerealiseerd in de centrale groenzone, in de vorm van een wadi met 
drainering, waarbij het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt. Het overige 
hemelwater wordt gebufferd in de buizen over de volledige lengte van de RWA-leiding. Dit zal 
gebeuren in samenspraak met team Planning en Openbaar Domein.

Parkeerplaatsen:
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Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen voorzien, de voorzieningen voldoen aan de 
normering zoals vastgelegd in de algemeen stedenbouwkundige verordening. Het parkeren gebeurt 
zoveel mogelijk ondergronds. Het ontwerp voorziet min. 90 parkeerplaatsen voor de bewoners in een 
ondergrondse parking. Deze ondergrondse parking wordt deels langs de Liebaertlaan, deels langs de 
Vlaanderenkaai gerealiseerd. Voor bezoekersparkeren worden  14 parkeerplaatsen voorzien aan de 
toegangen van de verkaveling, 6 via de Vlaanderenkaai en 8 via de Minister Liebaertlaan. 

Er worden ook 12 loten voor garages voorzien. Het project moet namelijk de bestaande garages, die 
gesloopt zullen worden, compenseren. De bedoeling was deze ook ondergronds te voorzien, maar op 
vraag van de gebruikers/eigenaars worden ze bovengronds gerealiseerd.

Gezien het project als woonerf wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide 
plaatsen gebeuren, waardoor het centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden 
gebruikt.

Het woonproject zet ook optimaal in op fietsen. Door zijn centrale ligging op korte afstand van het 
centrum en het station, met alle voorzieningen op wandel en fietsafstand, is dit ook een goede locatie 
voor fietsvervoer. Het project wordt hiervoor ingericht door het binnengebied autoluw te maken en 
meer dan voldoende fietsenstalplaatsen te voorzien. In het plan worden 4 fietsenstalplaatsen per 
ééngezinswoning en 3 per appartement voorzien, dit is 222 fietsenstalplaatsen in de ondergrondse 
parkeergarage te bereiken met een lift die hiervoor aangepast is en in de persoonlijke bergplaatsen. 
Bovengronds worden nog op 4 verschillende plaatsen fietsenstalling (in totaal +-35 plaatsen) 
voorzien.

De aanvraag voldoet ruimschoots aan de normering opgelegd in de algemeen stedenbouwkundige 
verordening.

 

Algemene conclusie:

- het ontwerp van verkaveling sluit aan met de bestaande residentiële omgeving en voorziet een 
meerwaarde door de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing, waardoor ruimte ontstaat voor 
(groene) openbare ruimte en verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Leie en Kanaal.

- de inrichtingsstudie is opgemaakt in samenspraak met de directie Ruimte en Economische 
Stadsontwikkeling (RES), rekening houdend met circulatie, parkeren, inplanting, groenaansluitingen,...

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende 
groenelementen, zodat een kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt.

 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de verkaveling. Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over 
het rooilijnplan.

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 
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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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake de zaak der wegen

de zaak van de wegen (mn. de rooilijn en het nieuw aan te leggen openbaar domein), zoals 
voorgesteld op het verkavelingsplan en het wegenisdossier opgemaakt door het studiebureau 
Cnockaert, die het voorwerp uitmaakt van de verkavelingsaanvraag 1317 en 1318, ingediend door 
Matexi Projects, goed te keuren.

De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Punt 2
De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0764 
stipt na te leven. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 13.02.2018 en referentie 2018-0165 
stipt na te leven.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 26.02.2018 en 
referentie stipt na te leven. 

Essentie advies: Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband 
met de uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de 
netten van één of meerdere nutsmaatschappijen. 

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), moet 
er vóór de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe gescheiden 
rioolstel, aan de Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden voorgelegd van 
het private waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een keurder erkend door 
VLARIO (www.vlario.be) of de SVW (www.svw.be). 
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De aanbestedingsprocedure verloopt conform de wet op overheidsopdrachten is enkel van toepassing 
op het openbare gedeelte. 

Het advies van Fluxys met datum 08.01.2018 en referentie TPW-OL-2018916056 stipt na te leven. 

Het advies van Communicatie en Recht met datum 13.02.2018 en referentie ST stipt na te leven.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 16.02.2018 en referentie BVK/U1800147 
stipt na te leven.

 

- Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder 
andere volgende lasten en plichten: 

1. de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar 
domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen; 

2. De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, 
elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor 
telecommunicatie; 

3. Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de 
opgelegde infrastructuur. 

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit 
van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de 
toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans 
afgeleverde vergunning, en kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige 
vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar 
bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via 
http://www.gaselwest.be)

Bijlagen
 advies BOD.pdf
 advies brandweer.pdf
 advies fluxys.pdf
 Motivatienota deel A - vk wijziging.pdf
 Motivatienota  DEEL B - verkavelingsaanvraag.pdf
 OVERZICHTSPLAN_deel A en B.pdf
 VERKAVELINGSPLAN_BT+OT_DOSSIER A.pdf
 plan 1_VERKAVELINGSPLAN_DOSSIER B.pdf
 BESCHRIJVING_werken met kostenraming_KR0150.pdf
 wegeniswerken plan bestaande toestand.pdf
 Wegeniswerken plan ontwerp.pdf
 wegeniswerken TYPEDWARSPROFIELEN.pdf
 wegeniswerken_KUNSTWERKEN + TYPEDETAILS.pdf
 wegeniswerken-RIOOLPLAN.pdf
 Stedenbouwkundige voorschriften-DEEL A verkavelingswijziging.pdf
 Stedenbouwkundige Voorschriften DEEL B - verkavelingsaanvraag.pdf

http://www.gaselwest.be/


77/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

AGB SOK
20:57 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
20:59 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
21:00 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
21:00 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
13 - 2018_GR_00147 - AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

13 2018_GR_00147 AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 
2017 - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB SOK stelde op datum van 09/05/2018 de cijfers over boekjaar 2017 
vast.

Argumentatie
 

Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
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Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt de raad geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van AGB SOK, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2017.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB SOK stelde de jaarrekening 2017 vast op 09-05-2018.

Algemeen:

Volgens de vennootschapsboekhouding verkrijgt AGB SOK een winst van € 843.200.

BBC:
Exploitatieresultaat van € 232.031.
Investeringsresultaat van € -301.954.
Financieel resultaat van € - 1.485.708.
Dit resulteert in een negatief budgettair resultaat van het boekjaar van € -1.555.632.
Na verrekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige boekjaren van € 2.053.832 is het 
resultaat op kasbasis € 498.200.

Een verklarende nota waar het verschil geduid wordt tussen het BBC-resultaat en het algemeen 
resultaat, alsook budget t.o.v. rekening 2017 is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor BDO heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag wordt, naast de algemene visie en de toelichting bij de financiën van het bedrijf, 
een overzicht van de in 2016 uitgeoefende activiteiten weergegeven op het vlak van :

-          Kenniscentrum en promotie

-          Projectmanagement

-          Projecten

-          Vastgoed

-          Retail

-          Event-huis

-          Kortrijk huurt

-          Pandenfonds

-          Xom

-          Bedrijfsvoering

Het jaarverslag werd opgenomen als bijlage.
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Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheerssovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Romina Gryspeerdt
Gunstig advies

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

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

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

1 onthouding :  S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
de jaarrekening 2017 van AGB SOK met een algemeen resultaat van € 843.200 en een resultaat op 
kasbasis volgens de bbc-regelgeving van € 498.200 goed te keuren.

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2017 van AGB SOK.

Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 17 AGB SOK - signed.pdf
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 CR sm PHV 31 12 17 AGB SOK (BBC) - signed.pdf
 2018.05.09 verslag RVB AGB SOK.pdf
 Bundel jaarrekening-jaarverslag 2017 deel 1.pdf
 Bundel jaarrekening-jaarverslag 2017 - deel 2.pdf

14 - 2018_GR_00148 - cohousing - verlenging termijn - Goedkeuren

14 2018_GR_00148 cohousing - verlenging termijn - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00285 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: Kop van Prado - aankoop/verkoopbelofte 
voor co-housingproject  - Goedkeuren

 2016_CBS_03519 - Immobiliën (immo 2013/018) - Aankoop 82m² grond gelegen Sint-
Denijsestraat te Kortrijk voor doorverkoop in het kader cohousingsproject op Kop van Prado. - 
Goedkeuren

 2017_CBS_02817 - 2017/00398 - bouwen van een cohousingproject voor 20 gezinnen - 
Vergunning

 2016_CBS_03064 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk: Kop van Prado - 
aankoop/verkoopbelofte voor co-housingproject  - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van 12 oktober 2015 keurde de gemeenteraad de projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst goed met AGB SOK voor de realisatie van een cohousingproject op de 
terreinen hoek Zwevegemsestraat - Sint-Denijsestraat. Tezelfdertijd werden ook de voorwaarden van 
het verkoopsdossier vastgelegd. 
Na een open oproep diende enkel de Maatschap Cohousing Kortrijk een voorstel in. Na verfijning van 
het voorstel wordt de Maatschap Cohousing Kortrijk als geschikte kandidaat weerhouden. Vervolgens 
werd een verkoop-aankoopbelofte op basis van een vastgelegde verkoopprijs opgesteld en 
goedgekeurd door de Gemeenteraad. Na ondertekening hiervan  startte een werkingsperiode van 18 
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maanden waarbinnen de stad Kortrijk en het AGB SOK de overdracht van de grond volledig kunnen 
voorbereiden en de Maatschap Cohousing Kortrijk de groep kan uitbreiden tot de minimum vereiste 15 
leden en ook de stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen.

Met het gemeenteraadsbesluit  d.d. 14 november 2016 is de overeenkomst goedgekeurd inhoudende 
een verkoop/aankoop-belofte met de Burgerlijke Maatschap Cohousing Kortrijk voor de locatie Kop 
van prado aan de Zwevegemsestraat en St. Denijsestraat ten behoeve van de bouw van 20 units voor 
een bedrag van € 630.960. Deze overeenkomst is op 16 november 2016 ondertekend en kent drie 
opschortende voorwaarden.

1. Binnen een termijn van 18 maanden na ondertekening moet de maatschap voldoende mede-
eigenaars gevonden hebben voor aankoop van 20 units of aankoop van 15 units met sluitende 
financiering voor de resterende woonunits.

2. Een stedenbouwkundige vergunning

3. De nog op te richten Vereniging van Mede-eigenaars neemt in de basisakte de garanties van artikel 
7 uit de aankoop-verkoopbelofte over om te voorkomen dat het co-hoousing karakter in de loop van 
de tijd verwatert.

De stedenbouwkundige vergunning is inmiddels verleend.

De Maatschap Cohousing Kortrijk is  er niet ingeslaagd voor 15 mei 2018 het minimum aantal leden 
bij elkaar te krijgen en vragen nu verlenging van deze termijn.De groep die thans uit 4 leden bestaat 
verzoekt de termijn te verlengen met 1 jaar vanaf 16 mei 2018. De Raad van Bestuur van AGB SOK 
heeft op 9 mei jl. ingestemd met een verlenging onder voorwaarden.

 

Argumentatie
De groep motiveert in haar brief waarom zij tot op heden er nog niet ingeslaagd zijn de groep uit te 
breiden en waarom ze denken dat het nu wel zal lukken.

Ze geven aan dat de groep van 15 geïnteresseerden geslonken is naar 4 en dat er geen nieuwe leden 
bijkwamen vanwege:   onzekerheid naar timing en budget / mislukte samenwerking met studiebureau 
/ financieel risico bij instappen.

Ze denken nu met een andere aanpak wel nieuwe kandidaten te vinden doordat:

- er is een bouwvergunning, een gecontroleerde kostenraming en een geïnteresseerde bouwpartner;

- er is een algemene coördinator aangesteld;

- door eerst de groep uit te breiden met minstens 7 gezinnen is het financieel risico voor de nieuwe 
intreders beperkt;

- via wooncoöperatie en  de bouwpartner kunnen andere promotie-kanalen aangesneden worden.

Gekoppeld aan de verlenging vraagt de Maatschap Cohousing Kortrijk een deel van het betrokken 
terrein tijdelijk in gebruik te mogen nemen. 
Het betreft meer bepaald het grasveld en de leegstaande woningen op de kadastrale percelen van 
Stad Kortrijk, 4de Afdeling, Sectie C, nrs. 244k, 245g, 246v en 254f. Deze percelen zullen door de 
Maatschap Cohousing Kortrijk gebruikt worden voor sociale activiteiten ter stimulering van het vormen 
van de nieuwe groep.
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Hiervoor wordt een principe akkoord gevraagd om  dit vervolgens uit te werken in een 
gebruiksovereenkomst voor 6 maanden-, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid  tot en met 15 
mei 2019 (zijnde het einde van de (verlengde) termijn van de aankoop- en verkoopbelofte).

De Raad van Bestuur van AGB SOK ziet voldoende aanknopingspunten om ze nog een tweede kans te 
geven en is bereid tot verlenging onder de volgende voorwaarden:

- inschakelen van een onafhankelijke professionele begeleider

- tussenevaluatie na 6 maanden op basis van het aantal leden (minimaal 10).

Juridische grond
Juridisch moet de gemeenteraad op basis van de koop-aankoopbelofte tussen stad Kortrijk en de 
Maatschap Cohousing Kortrijk ook instemmen met een verlenging. Bij een positief besluit zal een 
aanvulling op deze overeenkomst worden opgemaakt waarin de verlenging met een jaar -ingaande op 
16 mei 2018 en waarin de bovengenoemde voorwaarden worden opgenomen.

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

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die betaalbaar is | We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Instemmen met het verlengen van de aankoop-verkoopbelofte met de Maatschap Cohousing Kortrijk voor de 
periode 16 mei 2018 tot en met 15 mei 2019 onder voorwaarde dat per 15 december minimaal 10 gezinnen 
zich hebben aangesloten en dat een onafhankelijke professionele begeleiding wordt toegevoegd.

Punt 2
In principe instemmen met tijdelijk gebruik van het grasveld en de leegstaande woningen aan de 
Zwevegemsestraat op basis van een nog op te stellen gebruiksovereenkomst voor sociale promotie 
activiteiten in het kader van de ledenwerving.

Bijlagen
 2018.05.15 tijdelijk gebruik Maatschap Cohousing Kortrijk.pdf
 1_aanvraag verlenging 07032018.pdf
 0_Motivatiebrief verlenging CoHoKo.pdf

Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein
21:11 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:13 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
21:13 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
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21:14 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
15 - 2018_GR_00126 - B.O.D. Raamovereenkomst begraafplaatsen 2018-2021 - 2018/1524 - Raamovereenkomst voor de aankoop en levering en/of plaatsing van natuursteencolumbaria, kunststofurnenkelders en prefab betongrafkelders - Voorwaarden en wijze van gunnen

15 2018_GR_00126 B.O.D. Raamovereenkomst 
begraafplaatsen 2018-2021 - 2018/1524 - 
Raamovereenkomst voor de aankoop en 
levering en/of plaatsing van 
natuursteencolumbaria, 
kunststofurnenkelders en prefab 
betongrafkelders - Voorwaarden en wijze 
van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene tendens inzake begraafplaatsbeheer is de laatste jaren sterk veranderd. Door de 
toename van het aantal crematies ten opzichte van kistbegravingen, moet er kunnen ingespeeld 
worden op de vraag naar columbaria en grondurnen. Daarnaast zien we dat de vraag naar grafkelders 
niet afneemt. De laatste 2 jaar merken we een stijging van circa 11% t.o.v. 2015.

Om het aanbod op alle begraafplaatsen zo ruim mogelijk te houden, wenst de directie Beheer 
openbaar domein een raamovereenkomst te sluiten om de continuïteit van deze vormen van begraven 
te garanderen.

Argumentatie
De looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 4 jaar (2018-2021) en omvat 3 percelen:

1. Perceel 1: Aankoop en levering van kunststofurnenkelders
2. Perceel 2: Levering en plaatsen van prefab betongrafkelders
3. Perceel 3: Leveren en plaatsen van natuursteen columbaria
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Als plaatsingsprocedure kiezen we voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking.

We leggen dan ook het dossier "Raamovereenkomst voor de aankoop en levering en/of plaatsing van 
natuursteencolumbaria, kunststofurnenkelders en prefab betongrafkelders - bestek B.O.D. 
Raamovereenkomst begraafplaatsen 2018-2021 - 2018/1524" ter goedkeuring. De totale raming voor 
de volledige looptijd van deze overeenkomst bedraagt 249 400,00 euro incl. BTW.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten kiezen we 
als plaatsingsprocedure voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Totaal budget van 249 400,00 euro incl. BTW waarvan:

62 350,00 euro incl. BTW /2018/GBB-CBS/0990-01/2220600/BESTUUR/CBS/IE-14 
waarvan:

1. Perceel 1: 7 150,00 euro incl. BTW
2. Perceel 2: 10 200,00 euro incl. BTW
3. Perceel 3: 45 000,00 euro incl. BTW

62 350,00 euro incl. BTW /2019/GBB-CBS/0990-01/2220600/BESTUUR/CBS/IE-14 
waarvan:

1. Perceel 1: 7 150,00 euro incl. BTW
2. Perceel 2: 10 200,00 euro incl. BTW
3. Perceel 3: 45 000,00 euro incl. BTW

62 350,00 euro incl. BTW /2020/GBB-CBS/0990-01/2220600/BESTUUR/CBS/IE-14 
waarvan:

1. Perceel 1: 7 150,00 euro incl. BTW
2. Perceel 2: 10 200,00 euro incl. BTW
3. Perceel 3: 45 000,00 euro incl. BTW

62 350,00 euro incl. BTW /2021/GBB-CBS/0990-01/2220600/BESTUUR/CBS/IE-14 
waarvan:

1. Perceel 1: 7 150,00 euro incl. BTW
2. Perceel 2: 10 200,00 euro incl. BTW
3. Perceel 3: 45 000,00 euro incl. BTW

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
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Gunstig advies
A 2018.519

2018/GBB-CBS/0990-01/2220600/IE-14 - uitgave: 62.350 EUR - beschikbaar: binnen SIB RES -
1.323.933,37 EUR in de groep IE-14/ Ruimte / rubriek terreinen is er nog 76.712 EUR beschikbaar

De uitgave 2019-2021 worden opgevangen binnen SIB RES

Steven Decaluwe
Geen advies ontvangen
Steven

Graag jouw advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Raamovereenkomst voor de aankoop en levering en/of plaatsing 
van natuursteencolumbaria, kunststofurnenkelders en prefab betongrafkelders", zoals ze vervat zijn in 
het bestek "B.O.D. Raamovereenkomst begraafplaatsen 2018-2021 - 2018/1524", opgemaakt door het 
team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten als 
plaatsingsprocedure te kiezen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

Bijlagen
 20181524_2018_04_19_Bestek - Model 3P.doc
 20181524_Perceel_1_Raming.xls
 20181524_Perceel_2_Raming.xls
 20181524_Perceel_3_Raming_1.xls

16 - 2018_GR_00153 - B.O.D. Omgevingsaanleg BP Hoog Kortrijk 2018 - 2018/1538 - Aanpassingswerken begraafplaatsen 2018 - Voorwaarden en wijze van gunnen

16 2018_GR_00153 B.O.D. Omgevingsaanleg BP Hoog Kortrijk 
2018 - 2018/1538 - Aanpassingswerken 
begraafplaatsen 2018 - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
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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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de begraafplaats Hoog Kortrijk zijn o.a. door de aanpassingen aan de parking en de komst van het 
ontmoetingshuis "Horizon" de ingang naar de site minder duidelijk geworden voor de bezoekers van 
de begraafplaats en het crematorium. Verder is er meer verkeer door toelevering aan het 
ontmoetingshuis, waardoor de dolomietverharding het zwaar te verduren krijgt. Daardoor ontstaan er 
regelmatig putten en plassen. De dolomietverharding geeft ook problemen naar toegankelijkheid toe 
voor minder mobiele personen.

Argumentatie
De Stad wenst de omgeving en de ingang naar de begraafplaats her aan te leggen met deels een 
betonverharding en deels met een versterkt gazon. De betonverharding zal er voor zorgen dat de 
ingang naar de begraafplaats en naar het ontmoetingshuis "Horizon" extra geaccentueerd wordt. 
Verder draagt de betonverharding bij tot een versterking van het architecturale. Met het versterkte 
gazon zorgen we voor een extra groene toets en een goede waterhuishouding op de site.

Ook zal met de aanleg van de betonverharding de toegankelijkheid en het comfort voor de bezoekers 
van en naar de begraafplaats en het crematorium sterk verbeterd worden.

Bonussysteem voor kortere uitvoeringstermijn

Er is in het bestek een bonussysteem voor kortere uitvoeringstermijn voorzien. Dit betekent concreet 
dat de aannemer een vergoeding krijgt per dag dat hij de werken vroeger dan de contractuele 
deeltermijn heeft beëindigd.

De kostprijs van deze werken ramen we op een totaalbedrag van 191 508,14 euro incl. BTW. Er werd 
echter ook een som vastgelegd van 7 660,33 euro voor het bonussysteem (4% van het 
ramingsbedrag incl. BTW). Bijgevolg ramen we deze opdracht op een totaalbedrag van 199 168,47 
euro incl. BTW en bonus.

Het veiligheids- en gezondheidsplan dat bij deze opdracht hoort werd opgemaakt door de firma bvba 
Vecobo uit Waregem.

Als plaatsingsprocedure kiezen we voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking.

Juridische grond
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Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten kiezen we 
als plaatsingsprocedure voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Raming: 199 168,47 euro incl. BTW en 4% bonus voor vroegtijdige beëindiging op 
artikel 2018/GBB-CBS/0990-01/2220600/BESTUUR/CBS/IE-14

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.592 budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0990-01/2220600/IE-14 uitgave 199.168,47€ beschikbaar 0€ 
SIB RES beschikbaar 548.488€ Negatief I-U-II-A.2. IE-14 153.871€ Negatief Aanrekeningsniveau 
693.866€

Steven Decaluwe
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Aanpassingswerken begraafplaatsen 2018", zoals ze vervat zijn in 
het bestek "B.O.D. Omgevingsaanleg BP Hoog Kortrijk 2018 - 2018/1538", opgemaakt door het team 
Beheer openbaar domein, vast te stellen.

Punt 2
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten als 
plaatsingsprocedure te kiezen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

Bijlagen
 20181538_Raming.xls
 20181538_2018_05_08_Bestek - Model 3P.doc
 V&amp;G-plan B.O.D. Omgevingsaanleg BP Hoog Kortrijk 2018 - 2018-1538.pdf

Planning en Openbaar Domein
21:25 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
21:26 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
21:27 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
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21:28 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
17 - 2018_GR_00150 - Nieuw reglement voor de aanleg van straatgeveltuintjes en verlenen van een subsidie als uitbreiding van het subsidiereglement Vergroen en bebloem. - Reglementen - Goedkeuren

17 2018_GR_00150 Nieuw reglement voor de aanleg van 
straatgeveltuintjes en verlenen van een 
subsidie als uitbreiding van het 
subsidiereglement Vergroen en bebloem. - 
Reglementen - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van klimaatstad is er de wens om extra stimulansen te voorzien voor het aanleggen van 
straatgeveltuintjes. Voor de aanleg van dergelijke tuintjes werd een reglement opgemaakt in 1983 
waarbij een vergunning bij gedoogzaamheid werd verleend aan de aanvragers. 

Argumentatie
Reglement straatgeveltuintjes

Dit reglement werd in 2012 geactualiseerd en versoepeld waarbij ook op smallere voetpaden 
geveltuintjes konden worden aangelegd, weliswaar met beperktere afmetingen en in 
overeenstemming met het vademecum voetgangersvoorzieningen.

Om de aanleg van straatgeveltuintjes extra te propageren wordt er voorgesteld:
1)  Om de vergunningsplicht af te schaffen en te opteren voor een meldingsplicht. 
     Het reglement van 2012 wordt opnieuw geactualiseerd met toevoeging van definities (art. 2) en 
verduidelijking van de voorwaarden (art. 4). 

2) om een subsidie te verlenen voor de aanleg van geveltuintjes en dit op te nemen in het 
subsidiereglement Vergroen en bebloem. 
    Er wordt voorgesteld om een forfaitaire aanmoedigingspremie toe te kennen van 25 euro.
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Dit reglement wordt uitgebreid met de beschrijving van de premie, het subsidiebedrag en de 
aanvraagmodaliteiten en timing voor de aanleg van straattegeltuintjes (resp. art. 2.2, 3.2 en 4.2).

Subsidiereglement

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Sleutel: 2018/GBB-CBS/0680-00/6493000/IE-GEEN

 Bij vrij veld te noteren:

Uitbreiding ven reglement

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het vernieuwd reglement betreffende de aanleg van straatgeveltuintjes goed te keuren.

Punt 2
Het subsidiereglement Vergroen & Verbloem goed te keuren.

Bijlagen
 vernieuwd reglement.pdf
 reglement Vergroen en Bebloem Kortrijk.pdf
 GR 6 februari 2012 punt 15 - vaststellen reglement (1).pdf
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Axel Weydts
AGB Parko
21:32 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
18 - 2018_GR_00160 - AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

18 2018_GR_00160 AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 
2017 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB PARKO heeft op datum van 15/05/2018 de cijfers over boekjaar 2017 
vastgesteld.

Argumentatie
Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in 
casu in zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
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Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van AGB PARKO, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2017.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB PARKO stelde de jaarrekening 2017 vast op 15-05-2018.

Algemeen:
Balanstotaal: € 23.540.175.
De inkomsten bedragen € 6.838.461 en de uitgaven € 7.659.618.
Dit resulteert in een mali van € 821.158, die we overdragen naar volgend boekjaar.

De omzet bedraagt in 2017 € 6.555.512 ten opzichte van € 6.787.399 in 2016.

Dit is een daling van 4%.

Analytisch kende Parko in 2017 (t.o.v. 2016)

 Straatparkeren : een daling van de omzet met 19% en een daling van het resultaat met 37%.
 Garageparkeren : een stijging van de omzet met 43% en een stijging van het resultaat met 

20%.

BBC:
Exploitatie-resultaat van € 1.294.142.
Investerings-resultaat van € - 1.479.990.
Ander resultaat van € - 1.181.480.
Dit resulteert in een negatief budgettair resultaat van het boekjaar 2017 van € - 1.367.689. Als we het 
positief gecumuleerde budgettaire resultaat van vorige boekjaar van € 3.048.830 verrekenen, hebben 
we een positief resultaat op kasbasis van € 1.681.141.

Een verklarende nota waarin het verschil geduid wordt tussen het BBC-resultaat en het algemeen 
resultaat, alsook een analyse tussen budget 2017 en rekening 2017, is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag 2017 van AGB PARKO worden de verschillende activiteiten alsook de lopende 
projecten toegelicht, zowel financieel als beleidsmatig.

Er is een toelichting betreffende het personeel en de behaalde resultaten in 2017.

De belangrijkste aspecten in 2017 zijn :

ON-STREET

In 2017 is er in de stad een aanbod van 6.991 parkeerplaatsen op straat waar Parko toezicht op 
uitoefent. Dat is een daling van 293 plaatsen in vergelijking met 2016. 

Eind 2017:
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 Tellen we 366 parkeerautomaten op straat (-27 t.o.v. eind 2016).

 Tellen we 523 shop&go-parkeerplaatsen (+ 41 t.o.v. 2016 door fase 6).

 Tellen de blauwe zones 1.301 parkeerplaatsen (+73 t.o.v. 2016, Hoveniersstraat).

 Bedraagt het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de betalende zones in totaal 
6.083 tegenover 6.256 in 2016 (-3%).

 Bedraagt het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de blauwe zones in totaal 1.077 
tegenover  1.102 in 2016 (-2%);

 Bedraagt het totaal geïnde bedrag uit heffingen (e-tickets, sms, munten) € 2.204.720. In 
2016 was dit € 2.733.317. Dit is een daling van 19%.

 Daalden de inkomsten komende uit vergunningen (gemeentelijke parkeerkaarten voor 
bewoners en zorgverstrekkers, inname openbaar domein) € 187.655 in 2017 t.o.v. € 
190.955 in 2016 (-2%).

 Daalden de inkomsten uit het toezicht (parkeerbelastingen en GAS-overtredingen) met 20% : 
€ 1.717.150 in 2017 t.o.v. 2 151 584 euro in 2016.

 Werden 58.211 naheffingen opgemaakt (betalend parkeren, bewonersparkeren, blauwe zone 
en extra kortparkeren) t.o.v. 71.444 in 2016 of een daling van 19%.

 Is er een daling van 25% in het aantal opgemaakte GAS-vaststellingen straatparkeren, 4.791 
t.o.v. 6.409 in 2016.

 Bedragen de totale ontvangsten uit het straatparkeren € 4.109.524. Dit is een daling van 19 
% in vergelijking met 2016 (€ 5.075.856).

De totale ontvangsten uit het straatparkeren bedragen dus € 4.109.524. De totale kosten bedragen € 
2.973.80. Het resultaat van de exploitatie is dus positief: € 1.135.723.

Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de omzet € 5.075.856, bedroegen de kosten € 3.262.268 en was 
het resultaat een winst van € 1.813.588.

OFF-STREET

Parko beheert in 2017

 7 (centrum)parkings (3.268 ppl.) : P Schouwburg, P Veemarkt, P Budabrug,, P Broeltorens, P 
Haven, P+R Expo en P K in Kortrijk (nieuw sinds 10/2017).

 7 buurtparkings (349 ppl.): P Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat, P Dam, P Nieuwstraat, P 
Sint-Amand, P Houtmarkt en P KA17.

In totaal zijn er dus 3.617 parkeerplaatsen in bewaakte garages verspreid over 14 locaties. Dit is voor 
Parko - door de bijkomende exploitatie van P K in Kortrijk - een toename van 41% in vergelijking met 
2016 (2.567 ppl.).

Eind 2017:

 Tellen we in P Schouwburg 415.792 inritten (400 673 in 2016). Dit is een stijging van 4% 
t.o.v. 2016;
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 Tellen we in P Veemarkt een lichte daling van 4% in het aantal inritten (321.211 in 2017 en 
334 305 in 2016), veroorzaakt door een geringe verschuiving naar P K in Kortrijk en P 
Houtmarkt.

 Tellen we in P Broeltorens daling van 20% in het aantal inritten (102.609 in 2017 en 128.509 
in 2016). Deze daling is te wijten aan de verhuis van AZ Groeninge naar Hoog-Kortrijk en de 
in uitvoering zijnde werken aan de Leieboorden.

 Tellen we in P Budabrug 61.165 inritten t.o.v. 12.253 in 2016 (+399%, in 2016 geen volledig 
jaar open).

 Tellen we in P Haven 35.987 inritten t.o.v. 28.156 in 2016 (+28%).

 Tellen we in P+R Expo 43.239 inritten t.o.v. 35.390 in 2016 (+22%).

 Tellen we in P Houtmarkt 127.093 inritten t.o.v. 32.803 in 2016 (+287%, in 2016 geen 
volledig jaar open).

 Tellen we in P K in Kortrijk 157.162 inritten (oktober-december 2016).

De totale omzet off-street bedraagt 2.427.436€, dit is een stijging van 723.944€ (43%) tegenover 
2016 (€ 1.703.492€). De totale kosten off-street zijn gestegen met 9% van 3.645.902€ in 2016 naar 
3.984.384€ in 2017. Dit heeft een stijging van het off-street resultaat (20%) van -1.942.410€ in 2016 
naar -1.556.948€ in 2017. Deze evolutie is volledig in overeenstemming met de doelstellingen 
van het gevoerd parkeerbeleid. 

Bij alle parkings off-street zien we een positieve evolutie van de omzet behalve bij buurtparking Dam 
(daling door sluiting Broelhotel). Ook bij het resultaat van alle parkings off-street zien we een gunstige 
evolutie. Door de hoge afschrijvings- en interestlast vertaalt zich dat nog niet altijd in positieve 
resultaten.

Vooral bij P Schouwburg zien we een sterke evolutie van een resultaat van -145.445€ in 2016 naar 
91.006€ in 2017. Dit is een stijging met 163%. Bij P Veemarkt zien we een stijging van 11% van het 
resultaat van -895.444€ in 2016 naar -799.306€ in 2017.

FIETSPARKEREN

Parko beheert eind 2017 in de stad en in de randgemeenten in totaal 3.232 fietsparkeerplaatsen. De 
aanzienlijke stijging met 851 plaatsen (+36%) in vergelijking met 2016 is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan de overname van de fietsparking onder shoppingcentrum K met 456 plaatsen en een 
uitbreiding van 373 volledig nieuwe fietsparkeerplaatsen.

In 2017 werden 585 meldingen van achtergelaten fietsen geregistreerd. Dat is een stijging van 18% 
ten opzichte van 2016 (716 meldingen). Mobiel haalde uiteindelijk 382 fietsen op (399 in 2016, of een 
daling van 4%). 50 fietsen werden terugbezorgd aan de oorspronkelijke eigenaar (77 in 2016).

PROJECTEN

  P Kortrijk Weide

 P Station

 P Texture

 Fietsparkeren
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RESULTAAT 

De resultatenrekening sluit met een verlies van 821.158€. Hoewel de totale kosten zijn gedaald met 
4% (321.535€) en de omzet off-street is gestegen met 43% (723.944€), is dit nog onvoldoende om 
de daling van de omzet on-street met 19% (966.332€) te compenseren om tot een positief resultaat 
te komen.

Het jaarverslag is als bijlage opgenomen.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 38 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,  C. Waelkens.

14 nee-stemmen : L. Lybeer, F. Santy, 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.

1 onthouding : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
de jaarrekening 2017 van AGB Parko met een algemeen mali van € 821.158 goed te keuren, alsook 
het positief resultaat op kasbasis van € 1.681.141 volgens de bbc-regelgeving. 

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2017 van AGB PARKO.

Bijlagen
 Bijlage 1 - Parko_Jaarrekening_2017.pdf
 Bijlage 2 - Parko_Verslag_RvB_15_mei_2018.pdf
 Bijlage 3 - Parko_Presentatie_RvB_BDO_rekening_'17.pdf
 Bijlage 4 - Parko_Jaarrekening_BBC_ 2017.pdf
 Bijlage 5 - Parko_Fiscale_balans_2017.pdf
 Bijlage 6 - Parko_Jaarverslag_2017-LR.pdf
 CR sm PHV 31 12 17 AGB Parko - signed.pdf
 CR sm PHV 31 12 17 AGB Parko (BBC) - signed.pdf



102/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be
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19 2018_GR_00161 Financiële reglementen Parko - Opheffen 
en opnieuw 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, 
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; 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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Ten opzichte van de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 9 oktober 2018 punt 14, komen de tarieven van buurtparking O.-L.-Vrouwestraat en van 
de regularisatievergunningen woonerf Nelson Mandelaplein erbij.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen, alsook het daaraan gekoppelde gebruikersreglement.

 

Argumentatie
 

Buurtparking P O.-L.-Vrouwestraat

Het college van burgemeester en schepenen stemde in zitting van 19/03/18 in met het voorstel van 
Parko om de flex-parking O.-L.-Vrouwestraat om te vormen naar een buurtparking, onder exploitatie 
van Parko, met volgende modaliteiten :

 

 er worden 3 plaatsen behouden op de buurtparking, specifiek voor de werking van de 
bibliotheek.
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 de flex-parkeerfaciliteiten worden verschoven naar parking Buda, waarbij een aantal gratis 
plaatsen gereserveerd kunnen worden via m.parko.be, om toch de modaliteiten te behouden 
zoals beslist in het bedrijfsmobiliteitsplan van de stad Kortrijk. Dit zal streng gemonitord 
worden om misbruiken te vermijden.

 de investering voor het omvormen tot een buurtparking is ten laste van Parko.
 de buurtparking wordt gratis geëxploiteerd door Parko, het elektriciteitsverbruik is ten laste 

van de stad (zit aangesloten op de elektriciteitsaansluiting van de bibliotheek)

 

Parko stelt voor om de tarieven van de nieuwe buurtparking O.-L.-Vrouwestraat naar analogie met de 
tarieven van de bestaande buurtparkings vast te stellen en de gebruiksvoorwaarden naar analogie 
met deze van de bestaande buurtparkings op te nemen in het gebruikersreglement.

 Doorgangsvergunning en regularisatie woonerf Nelson Mandelaplein

De raad van bestuur keurde in zitting van 19/09/17 het reglement betreffende de toegang tot het 
woonerf Nelson Mandelaplein goed.

Parko stelt voor om het woonerf Nelson Mandelaplein, conform de regularisatievergunning van het 
voetgangersgebied, € 15 aan te rekenen voor de regularisatievergunning 'doorgang en parkeren'. De 
regularisatievergunning voor 'doorgang' wordt gratis afgeleverd.

 

Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven en  gebruikersvoorwaarden vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven en 
tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB factureert en int de 
verschuldigde tarieven op basis van financiële reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en de beheersovereenkomst komt het aan de 
gemeenteraad toe om deze financiële reglementen vast te stellen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 juli 2018 als volgt vast te stellen:

1. Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis
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 2e Bewonerskaart

 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2. Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en 
exploitatie leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone
Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3. Regularisatievergunning 

3.1. Het voetgangersgebied

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 15,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

3.2. Woonerf Nelson Mandelaplein

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er zijn twee types regularisaties :

 Regularisatie voor doorgang : gratis
 Regularisatie voor zowel doorgang en parkeren : 15 euro cfr dagvergunning IOD

4. P+R Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
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aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P+R Expo" dienen, voor onderstaand specifiek 
gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket" 
aangemaakt                                                  15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven gebruikersreglement)                                         
                       62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van Parko                                 
                 op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en 
vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van de op 
het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het verschuldigde 
bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

5. Andere afgesloten parkings

5.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk en P Kortrijk Weide of een 
buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat en P Dam, P Koning 
Albertstraat, P Magdalena en P O.-L.-Vrouwestraat dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens 
de onderstaande tarieflijsten (incl. btw): 

 

5.1.1. Parkeertickets 

5.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P Schouwburg

  

 P K in Kortrijk en
P Kortrijk Weide

P Haven P Broeltorens 

Max 30 min Gratis Gratis  Gratis
Max 1 u Gratis Gratis  Gratis
Max 2 u € 2,00 € 1,50 € 2,00 
Max 3u € 4,50 € 2,00 € 3,00
Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50 € 4,00 

5.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P  Schouwburg

P Broeltorens

 P K in Kortrijk en 
P Kortrijk Weide

P Haven 
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Max 30 min Gratis Gratis
Max 1 u Gratis Gratis
Max 2 u € 1,00 € 1,00
Max 3u € 2,50 € 1,50
Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor validatie van het 
parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

5.1.2 Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven in alle parkings met parkeertickets.

5.1.3 Reductietoestel (incl. btw) - in alle parkings met tickets

Huurprijs per drie maanden                                 30,- EUR
Borgstelling                                                         50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

5.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW) - in alle parkings zonder tickets

Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.

5.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens
 P Veemarkt P+R Expo
 P Houtmarkt P Haven 
 P Budabrug Buurtparkings *
 P K in Kortrijk en   P 

Kortrijk Weide
 

1 maand € 40,00 € 30,00
6 maand € 220,00 € 160,00
1 jaar € 400,00 € 300,00

1e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

niet van toepassing € 20,00 

1 maand € 50,00 € 40,00
6 maand € 280,00 € 220,00
1 jaar € 550,00 € 400,00

2e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

 niet van toepassing € 28,00 
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* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Koning Albertstraat, Dam, Nieuwstraat, St-
Denijsestraat, Magdalena, P O.-L.-Vrouwestraat

5.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen per maand
incl. BTW
verkrijgbaar voor 1, 6, 12 
mnd

P Schouwburg
P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P K in Kortrijk
P Kortrijk Weide

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk

5xdag (ma-vr 
tss 8u en 19u59)

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

6xdag (ma-zat 
tss 8u en 19u59)

€ 80,00 € 45,00 € 50,00 € 85,00

7xdag (ma-zo 
tss 8u en 19u59)

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

5x24 (ma-vr 24u op 24u) € 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00
6x24 (ma-zat 24u op 
24u)

€ 90,00 € 55,00 € 60,00 € 95,00

7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00
Prijzen per jaar 
incl. BTW

    

1x24 (1d/week 24u op 
24u)

€ 240,00 € 180,00 n.v.t. n.v.t.

2x24 (2d/week 24u op 
24u)

€ 420,00 € 300,00 n.v.t. n.v.t.

3X24 (3d/week 24u op 
24u)

€ 600,00 € 360,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" 5xdag, 6xdag en 7xdag verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug, P Kortrijk Weide en P K in 
Kortrijk tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R Expo daarentegen 24u op 24.

Bestaande abonnees van P K in Kortrijk op datum van 01/10/17 welke een dag-abonnement (07-19u 
of 24/24) hebben, geldig op zaterdag (formule 6/7 of 7/7), worden gestimuleerd te parkeren op een 
andere parking (met name P Veemarkt, P Budabrug, P Houtmarkt, P Broeltorens, P Haven) van 
Parko.  Deze stimulans bestaat uit een prijsvermindering van 10% op de maandprijs incl. btw van de 
gewenste abonnementsformule (indien de gewenste abonnementsformule ook op zaterdag geldig is) 
in de eerder vermelde andere parking.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat
P Dam

P Koning Albertstraat
P Magdalena

P St-Amand
P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

P O.-L.-Vrouwestraat
5xdag (ma-vr tss 8u en 19u59) € 40,00 n.v.t.
7xdag (ma-zo tss 8u en 19u59) € 50,00 n.v.t.
7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 60,00 € 60,00
Type 6
tss ma-vrij 18u en 8u en zat/zon 
24u/24u 

n.v.t. n.v.t. 
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Op persoonsabonnementen wordt een korting berekend van 10% op de maandprijs incl. btw, indien 
de abonnementsduur 6 of 12 maand bedraagt. 
Deze korting wordt toegekend bij ondertekening van een domiciliëringsopdracht voor de betrokken 
periode.

5.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

5.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

5.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

5.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

5.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u
Daaropvolgende uren € 15,00/24u

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

5.2.1. voor de parkeertickets:

Vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden, en dient 
onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de parkeergarage verlaat, betaald 
te worden door gebruik te maken van de in de parkeergarage opgestelde betaalautomaten of aan het 
met de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques.

5.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

5.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling 
binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en 
persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen 
onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een dagticket aan de betaalautomaat.

5.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

5.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

6. Gesloten fietsenstallingen

6.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen type fietstrommel of fietskluis, 
dienen hiervoor huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

6.1.1. Huurtarief
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prijzen per 
fiets Fietskluis Fietstrommel P Budabrug – 

P K in Kortrijk

incl. BTW plaats voor 
1 fiets Gezinstarief plaats voor 

1 fiets Gezinstarief plaats voor 
1 fiets Gezinstarief

  plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

Per 3 maand € 18 € 55 € 15 € 45 € 30 € 90
Per jaar € 50 € 150 € 40 € 120 € 60 € 180

 

6.1.2. Waarborg

Bij het overhandigen van de sleutel voor de stalling wordt de huurder een waarborg gevraagd van € 
30.

6.1.3. Sleutel (fietstrommel/-kluis) of abonnementskaart

Waarborg sleutel : € 30
Bij verlies van de sleutel wordt de huurder eveneens € 30 aangerekend voor het aanmaken van een 
nieuwe sleutel.

Aankoop abonnementskaart : € 15
Bij verlies of beschadiging, dient een nieuwe abonnementskaart aangekocht te worden twv € 15.

 

6.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart of sleutel, verlengen gebeurt via facturatie. Niet 
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken 
abonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk.

 

6.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

 

7. Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. Deze fietstassen kosten 
€ 35/stuk incl. BTW.

Punt 2
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de verschuldigde 
parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking van 
onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen — zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 

Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
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Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 

Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen, die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 9 oktober 2017 punt 14, opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 5
Het gebruikersreglement met ingang van 1 juli 2018 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage. Dit 
reglement vervangt het vorige gebruikersreglement.

Bijlagen
 Parko - RvB 20180515 punt 4 - Nota wijzigen financieel reglement.pdf
 Parko - RvB 20180515 punt 4 bijlage 1 - beslissing CBS 19-03-18.pdf
 Parko - Reglement voor de gebruikers van de parkings.pdf
 Parko - Verslag RvB 15 mei 2018.pdf
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Reglement voor de gebruikers van de parkings 

Artikel 1: 

2.1. Parko agb stelt parkeerplaatsen ter beschikking op de terreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P 

Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand, P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P 

Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat voor alle gemotori-

seerde voertuigen in het bezit van een abonnement. 

2.2. Het betreden van de terreinen op P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijse-

straat, P Sint-Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven en P K. Albertstraat heeft tot gevolg dat het “reglement voor 

de gebruikers van de parkeerlocatie P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-De-

nijsestraat, P Sint-Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, 

P K in Kortrijk, P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat zonder voorbehoud wordt aanvaard. 

Artikel 2: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid als bewaarder. Er ontstaat dus geen bewaarplicht in hoofde van Parko agb. 
Evenmin is Parko agb aansprakelijk voor daden van derden. 

Artikel 3: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, van welke aard of oorzaak ook, zoals daar zijn: 
ongevallen, diefstal of beschadiging, die binnen de bewegenis en de parkeerzone zouden kunnen voorkomen. De op-
somming is niet beperkend. 

Artikel 4: 
Parko agb exploiteert de terreinen via het verlenen van bewoners- en persoonsabonnementen.  

4.1 Het persoonsabonnement is een persoonsgebonden kaart welke verlengbaar is door betaling van de factuur. De 
kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de toegangen (geen gebruik betaalautomaat nodig). Met dit abonnement kan men 
gedurende de geldigheidsperiode herhaalde malen in- en uitrijden. 

4.2. Het bewonersabonnement is een persoonsabonnement welke onder de algemene voorwaarden van de bewoners-
kaarten “residentieel parkeren” (MB 09/01/07) uitgereikt wordt aan bewoners uit: 

Voor P+R Expo: de Doorniksesteenweg tussen de brug over de E17 en de Pres. Kennedylaan. 

Voor P Broeltorens: Dam, Damkaai, Ijzerkaai, Burg. Tayaertstraat, Broelkaai, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, 
Trompetstraat, Budastraat, Schuddevisstraat, Diksmuidekaai. 

Voor P Veemarkt: Baggaertshof, Groeningebeluik, Groeningelaan, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der 
Vlamingenstraat, Kleine St.-Jansstraat, Koeiekop, Lange Brugstraat, Langemeersstraat, Leeuw van Vlaanderenlaan, 
Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan (tussen Nieuwstr. en Zweve-
gemsestr.), St.-Janshof, St.-Janslaan, St.-Jansstraat, St.-Niklaasstraat, Steenpoort, Stompaertshoek, Twaalfapostelen-
straat, Veemarkt, Veldstraat, Vlamingenstraat, Voorstraat, Wandelingstraat, Wijngaardstraat (tussen Nieuwstr. en.Zweve-
gemsestr.), Zwevegemsestraat (tussen Veemarkt en Spoorweglaan). 

Voor P Schouwburg : Begijnhofstr. (tussen Gr. Markt en Kapittelstr.), Burg. Reynaertstr, Casinoplein, Doornikselaan, 
Doorniksestr., Graanmarkt, Grijze Zustersstraat, Grote Markt, Hagedissenstr., Hazelaarstr., Havermarkt, J. Palfijnstr., J. 
Persijnstr., J. Vandaleplein, K. Albertstr., Kapittelstr., Korte Steenstraat, Lange Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Min. Tac-
klaan (tussen N50 en Bloemistenstr.), Nieuwstraat, Oude Vestingsstr., Rijselsestr. (tussen Grote Markt en J. Persijnstr.), 
Schouwburgplein, Spoorweglaan (tussen St.-Jorisstr. en Nieuwstr.), Stationsplein, Stationsstr., St. Jorisstr., St. Maartens-
kerkhof, St. Maartenskerkstr.,  Tolstr., Tuinstraat, Vlasmarkt, Waterpoort, Wijngaardsr (tussen Vlasmarkt en Nieuwstr.), 
Zakske 

Voor P Kasteelstraat: Louis Verweestraat, President Rooseveltplein, Oude Kasteelstraat, Kasteelstraat, Belfaststraat en 
Heilige-Geeststraat. 

Voor P Sint-Amand: Diksmuidekaai, Collegestraat, Sint-Amandslaan, Sint-Amandsplein, Overleiestraat en Kapelstraat. 

Voor P Nieuwstraat: Nieuwstraat, Tuinstraat, Wijgaardstraat, Spoorweglaan, Vlasmarkt, Lekkerbeetstraat, Sionstraat, 
Lange Steenstraat, Korte Steenstraat, Doorniksestraat, Keer der Vlamingenstraat en Vlamingenstraat. 

Voor P Koning Albertstraat: Koning Albertstraat, Casinoplein, Roeland Saverystraat en het Oostelijke deel van het Con-
servatoriumplein 
 
Voor P Dam: Dam, Burgemeester Tayaertstraat, Broelkaai, Ijzerkaai, Korte Kapucijnenstraat, Kapucijnenstraat, Bu-
dastraat, Guido Gezellestraat, Handboogstraat 

Voor P Houtmarkt: Houtmarkt, Guldenbergplantsoen, Groeningestraat, Overbekeplein, Plein,  
Sint-Niklaasstraat, Voorstraat, Grote Kring, kleine Leiestraat, Lange brugstraat, Langemeersstraat, Romeinselaan, Steen-
poort 
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Voor P Budabrug: Budastraat, Dam, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, Overleiestraat,  
Sint-Amandsplein, Rekollettenstraat, Fabriekskaai, Ijzerkaai 

Voor P K in Kortrijk: Baggaertshof, Gentsestraat, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der Vlamingenstraat, 
Kleine Sint-Jansstraat, Lange-Brugstraat, Langemeersstraat, Lange-Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Nieuwstraat, Overbe-
keplein, Plein, Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sint-Antoniusstraat, Sint-Denijsestraat (onpaar tem nr 69, paar 
tem 72), Sint-Janshof, Sint-Janslaan, Sint-Jansstraat, Sint-Niklaasstraat, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan, 
Steenpoort, Stompaertshoek, Tuinstraat, Twaalfapostelenstraat, Vaartstraat, Veemarkt, Vlamingenstraat, Vlasmarkt, 
Voorstraat, Wandelweg, Wijngaardstraat en Zwevegemsestraat (nr 1 tem 65 en nr 2 tem 96) 

Voor P Magdalena en P Kortrijk Weide : Blekersstr., Burg. Nolfstr,,  Gr. K de Goedelaan, Magdalenastraat, Meersstr, Jan 
Bethunehof 

P O.-L.-Vrouwestraat: Deken Zegerplein, Doorniksestraat, Groeningelaan, Groeningestraat, Handboogstraat, Kleine Leie-
straat, Konventstraat, Leiestraat, Nieuwstraat, O.-L.-Vrouwestraat, Plein, Romeinselaan, Sint-Janslaan, Spoorweglaan, 
Steyts Koer, Stompaertshoek, Twaalfapostelenstraat, Veemarkt, Verzetskaai, Wandelweg, Zwevegemsestraat tot aan de 
spoorweg. 

Artikel 5: 
A. De toelating tot parkeren alsook het parkeerterrein verlaten, wordt bekomen door volgende handeling aan de inrit-

slagbomen:  
BIJ GEBRUIK VAN ABONNEEKAART 

Zowel voor in- als uitrijden, de abonneekaart aanbieden aan de kaartlezer aan de slagboom Indien deze kaart 
geldig is, opent de slagboom. 

BIJ GEBRUIK VAN KEYTAG 
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de keytag geldig is, opent de slagboom. 

BIJ GEBRUIK VAN DEBET- OF KREDIETKAART 
Zowel voor in- als uitrijden, de debet- of kredietkaart aanbieden in de daarvoor voorziene gleuf op de inrijzuil. 

BIJ NUMMERPLAATHERKENNING 
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de nummerplaat geregistreerd is, opent de slag-
boom. 

Artikel 6: 
De abonneekaart is een aankoop. Deze wordt niet terugbetaald bij het afgeven van de kaart omwille van stopzetting. Ver-
lies of beschadiging van een abonneekaart uitgereikt door Parko agb moet onmiddellijk aan het door Parko agb aange-
stelde bewakingspersoneel worden gemeld. 

Vervangingen gebeuren onder de volgende voorwaarden: 

Beschadiging: De abonneekaart wordt vervangen tegen betaling van een vergoeding overeenkomstig het tarief ‘verloren 
ticket’ zoals bepaald in de financiële reglementen. 

Verlies: het verantwoordelijke personeel zal de slagboom openen, na: 

 vertoon van het inschrijvingsbewijs en de contactsleutel van het voertuig; 

 vertoon van de identiteitskaart van de bestuurder; 

 invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier. 

Artikel 7: 
Algemene informatie betreffende het parkeren op de parkeerlocaties P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, 
P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, 
P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat kan bekomen worden bij het perso-
neel van dienst in het dienstlokaal op de terreinen en in de administratieve kantoren van Parko agb, K. Albertstraat 17, 
8500 Kortrijk. 

Op de parkeerterreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P 
Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Kortrijk Weide 
en P O.-L.-Vrouwestraat kan ten alle tijde informatie gevraagd worden aan de dienstverantwoordelijke op de volgende 
manier: 

 opbellen op het nummer 056 28 12 12; 

 de dienstverantwoordelijke zal zich melden; 

 de boodschap doorgeven. 

Artikel 8: 
Het is ten alle tijde verplicht: 

1. Onmiddellijk gevolg te geven aan instructies van het door Parko agb aangesteld bewakingspersoneel, meege-
deeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parkeerruimte. 
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2. De rijrichting en alle andere aanwijzingen op de terreinen strikt in acht te nemen. De gebruiker circuleert op de 
terreinen op eigen risico. Het Algemeen Verkeersreglement is van toepassing op deze openbare parkeerplaat-
sen. 

3. De geparkeerde voertuigen af te sluiten. 

Artikel 9: 
Het is niet toegelaten: 

1. Herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerde wagen uit te voeren andere dan strikt 
noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen verlaten. 

2. Wagens te parkeren die niet van een officiële nummerplaat zijn voorzien; 
3. De wagens zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij ongeval of defect moet de wagen on-

middellijk worden verplaatst om de vrije doorgang van het verkeer te verzekeren. 
4. Op de terreinen voorwerpen achter te laten die geen deel uitmaken van een uitgerust voertuig, zoals oude ban-

den, verpakkingen, materialen en dergelijke; 
5. Personen of dieren in geparkeerde wagens achter te laten. 
6. Folders of andere publiciteit te verdelen/maken op de parkeerterreinen. 

Artikel 10: 
10.1. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 

voertuig te verplaatsen of te laten verplaatsen binnen de inrichting, ingeval: 
1. het niet geparkeerd is binnen een omlijnde parkeerplaats; 
2. het normaal verkeer hindert; 
3. het meer dan 1 week op de terreinen gelaten wordt zonder voorafgaand geschreven akkoord van Parko agb; 
4. zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de noodwendigheden van de exploitatie. 
5. onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor minder-validen. 
6. In dergelijke gevallen zal het verantwoordelijk personeel het recht hebben het voertuig te immobiliseren, bij-

voorbeeld met een wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De forfaitaire kost van verplaatsing en/of vastzet-
ten, zijn vastgelegd in de financiële reglementen. 

7. De kosten voor verplaatsing zullen niet verschuldigd zijn indien de verplaatsing noodzakelijk was voor nood-
wendigheden van de exploitatie en de bestuurder geen enkele bepaling van dit reglement overtreden heeft 
of een andere fout begaan heeft. 

10.2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 
voertuig in de inrichting vast te houden in geval: 

1. het voertuig betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen, en dit zolang als nodig 
voor het doen van deze vaststellingen; 

2. de gebruiker om welke redenen ook weigert de parkeertarieven en/of vergoedingen die verschuldigd zijn, te 
betalen. 

Artikel 11: 
11.1. De gebruiker wordt geacht de factuurvoorwaarden, zoals hierna vermeld, te kennen en te  

aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van een factuur. De hierna volgende voorwaar-
den zijn van strenge toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. 
 
1. Bij de aanvraag van een nieuw abonnement, dient het abonnement steeds bij afhaling vereffend te worden of 
indien een bestaand abonnement verlengd wordt, dient het steeds voorafgaand aan de verbruiksperiode betaald 
te worden. 

2. Geweigerde facturen moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend toegestuurd wor-
den of per mail naar info@parko.be. Zonder terugzending binnen de acht dagen, worden onze facturen be-
schouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn belastingsver-
plichtingen. 

3. Bij het (tijdelijk) opzeggen van een abonnement, dient de gebruiker Parko agb steeds  
schriftelijk (bij voorkeur via e-mail naar info@parko.be) op de hoogte te stellen voor de 15e dag van de maand 
voorafgaand op de maand van (tijdelijk) opzeg 

4.Elk geschil naar aanleiding van onderhavig document dient beslecht te worden voor de rechtbanken van het 
arrondissement Kortrijk met uitsluiting van alle andere. 

5. In België zijn onze prijzen, behoudens andersduidende vermelding, exclusief BTW. Wij hebben het recht onze 
prijzen aan te passen indien er zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van 
één van de bestanddelen van onze kostprijs. 

6.Onze berekeningen zijn betaalbaar te Kortrijk, ten laatste op de vervaldag van de factuur en zonder korting, 
tenzij anders vermeld op de voorzijde. Parko agb behoudt zich het recht tot blokkeren van abonnementen of sta-
king van diensten bij ingebreke blijven van de betaling.  
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7. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zullen er moratoire interesten aangerekend worden, volgens 
de wet van 2 augustus 2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van 15,00 euro. 

8. De facturen worden digitaal bezorgd op het e-mailadres opgegeven door de klant tenzij anders aangegeven 
door de klant. 

9. Bij opzeg temidden een aangerekende en/of verbruikte periode dient de volledige gefactureerde periode be-
taald te worden. 
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Planning en Openbaar Domein
21:46 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:47 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
21:48 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20 - 2018_GR_00159 - Gedeeltelijke afschaffing chemin - Gedeeltelijk afschaffen van de Koffiehoekstraat, de Zilverberkenlaan en de Dappaardstraat (chemin no.5) in functie van de realisatie van het complex Kortrijk West (A19-R8) - Principiële goedkeuring

20 2018_GR_00159 Gedeeltelijke afschaffing chemin - 
Gedeeltelijk afschaffen van de 
Koffiehoekstraat, de Zilverberkenlaan en 
de Dappaardstraat (chemin no.5) in 
functie van de realisatie van het complex 
Kortrijk West (A19-R8) - Principiële 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Om het complex Kortrijk West te kunnen realiseren is het nodig dat een deel van de Koffiehoekstraat, 
de Zilverberkenlaan en de Dappaardstraat (chemin no. 5) afgeschaft wordt. Agentschap Wegen en 
Verkeer heeft een voorstel uitgewerkt. De gemeenteraad is bevoegd om over dit voorstel te 
beraadslagen en om voorlopig in te stemmen met de voorgestelde gedeeltelijke afschaffing.

Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde afschaffing

De chemin no. 5 omvat de Dappaardstraat, de Zilverberkenlaan, de Koffiehoekstraat, de 
Rijmsnoerstraat en deels de Bissegemsestraat. De afschaffing betreft slechts een beperkt deel van de 
chemin no. 5, de rest blijft behouden. Enkel het deel ter hoogte van het knooppunt R8 – A19 wordt 
afgeschaft.
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De gevraagde afschaffing heeft tot doel de inrichting van het complex Kortrijk West mogelijk te 
maken. Door middel van een afschaffing wordt de huidige situatie van de reeds fysisch opgebroken 
delen van chemin no.5 geregulariseerd. Het af te schaffen stuk Koffiehoekstraat dat nog fysisch 
aanwezig is verdwijnt en wordt opgenomen in de aanleg van het nieuwe complex Kortrijk West.

Op vandaag maakt het af te schaffen gedeelte van chemin no.5 geen verbinding meer, waardoor dit 
deel in het trage wegennetwerk als niet waardevol beschouwd wordt. Een afschaffing heeft dus geen 
impact op het trage wegennetwerk.

Ruimere omgeving

Chemin no.5 wordt sinds 1982 fysisch onderbroken door de A19, de R8 en de afrit van de snelweg 
A19 naar de R8. Ten tijde van de aanleg van de R8 werd deze buurtweg niet formeel afgeschaft. Wel 
werd opnieuw een verbinding gemaakt via de Gullegemsesteenweg over de ring R8 en via de 
aantakking van de Dappaardstraat op de Gullegemsesteenweg.

De verbinding van de Dappaardstraat op de Gullegemsesteenweg wordt bij de realisatie van het 
complex Kortrijk West behouden. Omwille van de alternatieve verbinding via de  Gullegemsesteenweg 
en het al langer dan 30 jaar niet meer bestaan van chemin no.5 tussen de Dappaardstraat en de 
Koffiehoekstraat, vormt de gedeeltelijke afschaffing voor het bestaande netwerk in de ruimere 
omgeving geen verlies.

Financiële aspecten

De wetgeving op de buurtwegen voorziet bij een (gedeeltelijke) afschaffing van een buurtweg een 
financiële compensatie. De onderhandelingen met het Agentschap Wegen en Verkeer betreffende 
deze financiële compensatie zijn lopende.

Procedurele aspecten

De gemeenteraad beraadslaagt over het voorstel en beslist om ‘chemin no. 5’ gedeeltelijk af te 
schaffen. Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, waarna de gemeenteraad een 
definitieve beslissing neemt. Vervolgens komt het aan de deputatie toe om te beslissen over de 
goedkeuring hiervan. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt volgens de indicatieve timing 
momenteel voorzien van begin juli tot begin augustus. In september zou het ontwerp een tweede keer 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd in functie van een beslissing door de deputatie in januari 
2019.

Juridische grond
De wet op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Voorlopig in te stemmen met de gedeeltelijke afschaffing van chemin no. 5.
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Punt 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van het voorgeschreven 
openbaar onderzoek.

Bijlagen
 A19-R8 _ Aanvraag afschaffen buurtweg koffiehoekstraat - Dappaardstraat.pdf
 Plan 1M3D8J O 120832 00.pdf

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
21 - 2018_GR_00141 - Gaselwest - Verslag en toelichting

21 2018_GR_00141 Gaselwest - 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 Filiep Santy, 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 25 juni 2018 stelt Gaselwest het activiteitenverslag en 
het financieel verslag over 2017 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.
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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.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Piet Lombaerts 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 maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

21:59 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
22:01 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:02 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:02 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22 - 2018_GR_00142 - Gaselwest - Algemene vergadering van 25 juni 2018 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger

22 2018_GR_00142 Gaselwest - Algemene vergadering van 25 
juni 2018 - Goedkeuren agenda - Bepalen 
mandaat vertegenwoordiger
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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; 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:
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 26 maart 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gaselwest op 25 juni 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).
Gaselwest is per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 23 juni 2017. 
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2018 als volgt samengesteld:

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal 
bestuur.

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 29 
maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van het 
evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 
zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.

3. Statutenwijzigingen:

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 
authentieke akte vast te stellen.

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator 
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in 
de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking.

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017.

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boek-jaar 
2017.
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10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot 
het boekjaar 2017.

13. Statutaire benoemingen.

14. Statutaire mededelingen.

------

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunten 1, 2 en 3:

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van 
Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het 
decreet over lokaal bestuur.

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met uitzondering van 
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te 
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur 
verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient 
verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse 
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdspanne 
twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om 
de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde 
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en 
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle 
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 
2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met 
o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 
2019-2024.

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. 
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders 
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE 
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.

Het voorstel tot verlenging is uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.
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Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering 
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

Uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door 
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die 
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de 
opdrachthoudende vereniging.

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen 
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de 
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het 
onderzoek van het verlengingsvoorstel.

3. Statutenwijzigingen.

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax 
cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :

* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;

* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten voor en na 1 juli 2018 over de 
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;

* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;

* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële 
inwerkingtreding op 1 januari 2019 :

* aantal leden van de raad van bestuur;

* genderbepaling;
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* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

* inlassing opstelling code goed bestuur;

* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeen-telijk belang 
toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.

------

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en in zitting van 15 januari 2018 
mevrouw Tiene Castelein aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Gaselwest 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

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 25 juni 2018.

Punt 2
een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (dit onder de 
opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal 
bestuur).

Punt 3
een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten 
die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (dit onder de opschortende voorwaarde van de 
inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur).

Punt 4
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen.

Punt 5
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de aangeduide vertegenwoordiger aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
verenigingen Gaselwest op 25 juni 2018 op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste 
punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren.

Bijlagen
 Agp 1 - Omstandig verslag RvB verschuiving einddatum.pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Evaluatierapport werking 2013-2018.pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Ondernemingsplan 2019-2024.pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd.pdf
 Agp 3 - Bijzonder verslag RvB doelwijziging.pdf
 Agp 3 - Statutenwijzigingen - commentaarnota.pdf
 Agp 3 - Statutenwijzigingen - ontwerp.pdf
 Agp 3 - Verslag commissaris doelwijziging  - NAZENDING.pdf
 Agp 3 - Verslag Commissaris doelwijziging - voorblad - NAZENDING.pdf
 Agp 4 - Inkanteling deel FIC - Vaststellingen RvB.pdf
 Agp 6 - Bevestiging aanduiding FLUSO als werkmaatschappij.pdf
 Agp 6 - Kennisneming voorstel fusie FLUSO.pdf
 Agp 7 - Activiteitenverslag GLW.pdf
 Agp 7 - Verslag commissaris  - NAZENDING.pdf
 Agp 7 - Verslag Commissaris jaarrekening - Voorblad - NAZENDING.pdf
 Agp 7 en 8 - Jaarverslag - jaarrekening - Voorblad.pdf
 Agp 8 - Financieel verslag mbt 2017 GLW.pdf
 Agp 9 en 10 - JV - FIN Versl FIGGA - NAZENDING.pdf
 Agp 9 en 10 - Voorblad JV - FIN Versl FIN - NAZENDING.pdf
 Agp 11 - Kwijting Gaselwest.pdf
 Agp 12 - Kwijting Figga.pdf
 Agp 13 - Statutaire benoemingen.pdf
 Agp 14 - Statutaire mededelingen - deelnemersregister - NAZENDING.pdf
 Agp 14 - Statutaire mededelingen - deelnemersregister Bijlage 1 - NAZENDING.pdf
 Agp 14 - Statutaire mededelingen - presentiegelden.pdf
 Oproeping gemeenten - NAZENDING.pdf
 Oproeping gemeenten.pdf
 Overzicht documenten.pdf
 z-GLW AV 2017-06-23 - statuten - gecoord. versie.pdf

Bert Herrewyn
De Warande
22:06 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
23 - 2018_GR_00152 - Vzw De Warande  - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

23 2018_GR_00152 Vzw De Warande  - Jaarverslag en 
jaarrekening 2017 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
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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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.

Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden.

Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook de eventule suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsoverenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

- De jaarrekening (balans en resultatenrekening)

- De verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en en van het 
budget

- Het verslag van de bedrijfsrevisor 

Op basis van het jaarverslag en het financieel verslag 2016, wordt de jaartoelage 2017 opgevraagd.

Argumentatie
1. Jaarrekening 2017

De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde de jaarrekening 2017 goed op 14 maart 
2018.

De inkomsten bedragen € 306.738,80 en de uitgaven € 270.411,02. Dit resulteert in een bonus van € 
36.327,80.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2017
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De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaarverslag 2017 goed op 15 maart 
2018.

Hoofdlijnen van het jaarverslag met weergave van de bereikte organisatiedoelstellingen en 
opdrachten:

- Beheer open speeldomein:

optimalisatie exploitatie:

oprichting werkgroep dierenweides en levend erfgoed, parking-signalisatie en sensibilisering gebruik, 
bekendmaking adreswijziging

extra speelimpulsen:

onderzoek speelprikkels (inmplementatie in bouwproject), investeren in bouwspeelplaatsmateriaal, 
regelmatig herstel trampolines.

Statistieken:

36 effectieve reserveringen van de publieke bbq, ca 10.000 vrije bezoekers.

- Expertise vrije tijd voor kinderen en jongeren:

Speelstraten:

oplossing zoeken voor stockageprobleem materiaal, update aanvraagformulieren, evaluatie reglement, 
ook op Buitenspeeldag speelstraten, heel weinig klachten

statistieken: 44 speelstraten (stijging met 7% t.o.v. 2016 en 52% t.o.v. 2015) spreiding in bijna alle 
deelgemneenten

Kofferwerking en Warande-arrangementen: geïnvesteerd in spelpakketten en rollend materieel. 
Stapsgewijze communicatie en  bekendmaking.

Ondersteuning andere speelpleinwerkingen:

Deelname door Kinderland Don Bosco aan Buitenspeeldag, diverse speelpleinwerkingen en VDS 
kwamen op bezoek, ondersteuning doorstart SPW Marke.

- Organiseren van speelpleinwerking Wasper:

 Inhoudelijke werking:  voltijdse tewerkstelling van animator/programmator sedert 1/07/2017, 
stopzetting samenwerkingverband met vzw De Strioom qua co-tewerkstelling, inclusieve 
speelpleinwerking met snoezelcontainer, onderzoek opleiding co-animator, oprichting werkgroep 
zilver, 

Tienerwerking: mede-eigenaarschap van de werking door de tieners zelf, recruteren uit deze poule 
van animatoren in de toekomst, doorstroming stimuleren  (11% van de Waspers zijn tiener, topdag in 
zomervakantie met meer dan 30 tieners).

Vrijwiligerswerking Wasper : wervingsweek-end, animatorcursus, gevoelige stijging gebrevetteerde 
animatoren,
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Vrijwilligerswerking administratie en logistiek: elke vakantie versterking van administratief en logistiek 
team.

Bestuur (RVB/AV, werkgroepen) wordt ook gesoigneerd, evenals de vrijwilligers van de Samentuin de 
Groenter.

Speelpleinwerking praktisch:

vorming voor stuurploegleden, meer structuur en continuïteit in de zilvergroep, werkgroep zilver 
oprichten, gebruik lockers, gebruik walkie-talkies, gsm-gebruik beperkt, jaarwerklng voor animatoren 
(met o.a. speelpleincafé's), nieuw evaluatie-systeem ontwikkeld, monilokaal opgeknapt, duidelijke 
afspraken over avondluik en overnachtingen,

Spelepleinwerking administratief: technische storingen leiden tot wachtrijen en frustraties 
(Uitpas), Ontdubbeling balies, en assistentie + backup noodzakelijke vereiste. 

Statistieken: 1131 actieve Uitpassen (stijging met 12% in vgl. met 2016) ,11.742 inschrijvingen= 
recordaantal (stijging met 15% in vgl met 2016), 65 werkingsdagen, gemiddelde van 181 (stijging 
met 12% in vgl. met 2016), kinderen per speelpleindag.

Ondersteuning andere speelpleinwerkingen: materiaal, promotie, doorverwijzing, UiTPAS-
implementatie, infrastructuurvragen, animatorenwerving, overleg en intervisie, evaluatie, 
rondleidingen, inspraaksessies, kadervormingscursus.

Buitenspeeldag/Open Waspernamiddag:

BSD kende een succes met 800 deelnemers op diverse lokaties, wijziging moment is niet evident, 150 
deelnemers aan Open Waspernamiddag, UiTPAS-implementatie loopt verder.

 - Exploitatie jeugdverblijfcentrum:

 Bestaande accommodatie: onderzoek schimmelwerende schilderwerken, plaatsen vochtvrije deuren, 
lockerwerking, realisatie kleuterfietsenberging, kooktimer in elke keuken.

Optimale exploitatie: nieuwe drankenprijen en -assortiment, mobiel kookfornuis en nieuwe 
keukenrekken lokaal 8/9/10, uitbreiding wifi-versterking.

Statistieken: 119 (+7%) overnachtende groepen, 254 nachten bezetting, 5.508 unieke Warande-
overnachters, 14.327 overnachtingen (+11%), daggebruikers: 225 groepen en 12.039 
(=17%) gebruikers,

Vrije gebruikers: 10.000 bezoekers in georganiseerd verband, 36 publieke barbecues (+24%).

Totaal 48.643 bezoekers (stijging met 10% in vgl. met 2016).

Bouwproject: werkgroep heel actief, activeren RVB, aangehouden timing;

Diverse: netwerksite, opmaak subsidie-dossiers, archiveren, beheerderswijzigingen, ontwerp nieuwe 
website, nieuwe tarieven vastleggen.

- Ondersteuning lokaal verenigingsleven en handelweefsel: partnerships met 6 lokale verenigingen en 
heel veel lokale handelaars + vaste afname van fairtrade- en stadsboerderijproducten, uitwerking 
gebiedsspokentocht, lidmaatschap RSKN en BPKN.
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- Samentuin De Groenter: verhoogd perceel, afboorden perceel, wateropvangsysteem, imkeraanbod, 
stabiele groep, compostpaviljoen was niet haalbaar, nieuw konijnenperk,

- Samenwerking Stad Kortrijk: implementatie in werking van speelstraten en Buitenspeeldag, 
informatieveiligheid en dierenwelzijn, evaluatie afsprakkennota en samenwerkingsovereenkomst, 
teamanalyse en personeelsplaatje vertoont "krapte" op logistiek en educatief vlak (zware stijging 
gebruikers- en bezoekerscijfers), prestatiebreukvermindering, wel uitbreiding naar voltijds 
speelpleinwerker.

- Secretariaat: teamdagen wegens drukte niet haalbaar, dag van de medewerker onthaald, aanpassing 
voorschotsysteem, archivering,

- Investeringen: maaidek, schepbak en palletvork voor tractor, berging bouwspeelplaatsmateriaal, 
uitbekleden scheepscontainers, snoezel-inrichting, bouwspeelmaterialen, buitenkeuken (fornuis lokaal 
8/9/10 is mobiel).

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk enn de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
0750-02 6493000   02.01.01  GBB - CBS VZW DE WARANDE

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | We creëren een kindvriendelijke stad. | 
Uitvoering masterplan De Warande.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst



128/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Geen advies noodzakelijk

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2017 van vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2
de jaarrekening 2017 van vzw De Warande, met bonus van 36.327,80 goed te keuren.

Bijlagen
 verslagrevisorbdo.pdf
 ontwerpjaarrekening.pdf
 rekeningwarande2017.pdf
 Goedgekeurde versie jaarverslag 2017.pdf
 20180314 Algemene Vergadering - verslag.pdf

JC Tranzit
24 - 2018_GR_00151 - vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

24 2018_GR_00151 vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 
Jaarverslag en jaarrekening 2017 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32
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Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget

Argumentatie
1. Jaarrekening

De Algemene Vergadering van de vzw AjKo keurde de jaarrekening 2017 goed op 16 mei 2018.
De jaarrekening 2017 van vzw AjKo vertoont een positief resultaat van € 4.630. 

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De Algemene Vergadering van de vzw AjKo keurde het jaarverslag 2017 goed op 16 mei 2018.

 

Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk

Doelstellingen

1. Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht 
vrijetijdsaanbod

1. Via verschillende methodieken

1. Sport en Spel (activiteitenaanbod)

2. Pretmobiel

3. Instuif (organiseren van ontmoetingsruimtes en –momenten)

4. Jeugdopbouwwerk

5. Projecten

2. Naar een divers doelpubliek: kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar, met specifieke 
aandacht voor:

1. Kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het ‘reguliere’ 
jeugdwerk”
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2. Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond

3. Meisjes met een andere culturele achtergrond

4. Kinderen en jongeren die in armoede leven

5. Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand

6. Nieuwkomers

3. Werkingsmomenten

1. Dagelijks aanbod

2. Vakantiewerkingen

2. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

1. Naar de doelgroep zelf

2. Naar het middenveld

3. Naar verschillende overheden

Verantwoording

Vzw AjKo wil kinderen en jongeren via verschillende methodieken en werkingen bereiken. De groep 
kinderen en jongeren waarvoor we werken, is een zeer diverse groep. Niet alleen qua leeftijd en 
interesse maar ook qua etniciteit, scholingsgraad en sociale status.

Om met deze zeer diverse groep kinderen en jongeren aan de slag te gaan, werken we sterk 
vraaggericht. Eén van onze uitgangspunten is dat de leefwereld van kinderen en jongeren centraal 
moet staan. Door maandelijks met de jongeren rond de tafel te zitten en de maandkalender op te 
stellen proberen we daar op in te spelen. Kinderen, maar vooral de jongeren bepalen in sterke mate 
welke vrijetijdsactiviteiten worden gedaan. De jeugdwerkers geven belangrijke insteken, bieden 
nieuwe zaken aan maar er wordt vooral samen met de jongeren beslist wat er op de kalender komt.

Net omdat we over een zeer divers publiek, in alle opzichten, beschikken, is er nood aan verschillende 
werkingen. Vzw AjKo heeft verschillende deelwerkingen (Boothuis-Buurtsport-Instuif-Jenga-Jeugdwerk 
Bissegem-Kleine K-Meisjeswerking-Pretmobiel-Projecten) waarbij we kinderen en jongeren van 3 tot 
25 jaar bereiken. Daarnaast worden er ook verschillende projecten georganiseerd waarbij we inspelen 
op de noden en behoeften van onze doelgroep. Sinds 1 juli 2016 beschikt vzw AjKo over een 
instuifruimte (Veldstraat 158) waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten op verschillende tijdstippen.

In 2017 werden de deelwerkingen waar nodig bijgestuurd. Heel wat nieuwe ideeën kwamen al naar 
boven, maar we kozen er bewust voor om samen met de jongeren, én vooral op hun maat, de 
werkingen te laten groeien. In oktober 2017 startte er een nieuwe deelwerking op. De Kleine K, een 
creatieve kinderwerking, is een initiatief van het OCMW Kortrijk en vzw AjKo.

Om het jaarverslag overzichtelijk te houden, maakten we per deelwerking een overzicht van 2017. Dit 
deden we door telkens even stil te staan bij de volgende punten:

 Doelstellingen per deelwerking

 Doelpubliek
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 Aantal activiteiten en/of werkingsmomenten

 Aantal bereikte jongeren – aantal unieke jongeren

 Profiel van de deelnemende jongeren

 Geografische gegevens 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW AjKo, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.580 budgetsleutel 2018/02.01.03/0750-04/6493000/IE-GEEN uitgave 47.906€ beschikbare 
toelage 47.906€

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2017 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2017 van de vzw AjKo, met een positief resultaat van € 4.630 goed te keuren.
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Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 17 Ajko VZW - signed.pdf
 Jaarverslag 2017 vzw AjKo def.pdf
 Verslag AV vzw AjKo 16 mei 2018.pdf
 Definitieve jaarrekening 2017.pdf

Arne Vandendriessche
Aankoop
22:20 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
22:22 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
22:23 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
25 - 2018_GR_00154 - 2016/1137 - Raamovereenkomst voor de aankoop van studie-muziekinstrumenten aanvullende levering - Goedkeuren

25 2018_GR_00154 2016/1137 - Raamovereenkomst voor de 
aankoop van studie-muziekinstrumenten 
aanvullende levering - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_02955 - Raamovereenkomst voor de aankoop van studie-muziekinstrumenten - 
2016/1137 - Gunning

Aanleiding en context
Vanaf 1 september 2018 treedt het nieuw decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs in werking. Dit 
heeft een groot aantal wijzingen in de structuur en het lesaanbod voor het Conservatorium tot gevolg. 
Het decreet bepaalt dat de instap in de domeinen muziek en woord voor het deeltijds kunstonderwijs 
vanaf september 2018 op 6 jaar zal zijn.
De Vlaamse gemeenschap wil zo een gelijkschakeling bekomen met de andere domeinen, beeldende 
kunst en dans.
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Om het aanbod muziek voor 6-jarigen te ontwikkelen dienen aangepast didactisch materiaal en 
muziekinstrumenten te worden aangekocht.

Argumentatie
Vanuit het Conservatorium werden de noden bekeken naar omvang en type muziekinstrumenten. De 
leerlingen moeten bij inschrijving vanaf 6 jaar direct een keuze maken van muziekinstrument. Een 
exacte raming en type instrumenten is momenteel moeilijk in te schatten.

De raamovereenkomst loopt nog tot eind 2018. Het oorspronkelijke gunningsbedrag bij de firma 
Lemca bedroeg 40.750,00 euro inclusief 21% btw. Met de nog geplande bestellingen bij de firma 
Lemca is deze vastlegging ontoereikend om aan deze bijkomende vragen te voldoen.

Het bijkomende bedrag van 10.000 euro is voorzien binnen de Structurele Investerings Budgetten 
(SIB) van directie Mens in 2018 om de nodige muziekinstrumenten te kunnen voorzien na de 
inschrijvingsperiode van schooljaar 2018-2019 komende september.

Voor deze aanvullende afnames binnen perceel 1 beroepen we ons op artikel 26 § 1, 3° c van de wet 
van 15 juni 2006 (aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken ingevolge 
onvoorziene omstandigheden).

De onderhandelingsprocedures geeft de mogelijkheid om aanvullende leveringen te plaatsen als ze 
niet hoger liggen dan 50 % van het oorspronkelijke gunningsbedrag.

 

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. Voor de aanvullende diensten 
beroepen we ons op artikel 26 § 1, 3° c van de wet van 15 juni 2006.

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.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105 en artikel 138.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/2 (Onvoorzienbare 
omstandigheden in hoofde van de aanbesteder).

 

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

Financiële informatie
Bijkomende vastlegging in 2018 op budgetsleutel 2018/GBB-CBS/0820-01/2300000/IE-13 van 10.000 euro 
inclusief 21% btw voor firma Lemca.

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De aanvullende levering door de firma Lemca Music Instruments, KBO nr. BE 0435.259.982, Baron 
Ruzettelaan 445/1 te 8310 Brugge voor een bedrag van 10.000 euro inclusief 21% goed te keuren.

ICT
22:27 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
22:29 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:30 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:30 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
26 - 2018_GR_00155 - Interne controle - Jaarlijkse rapportering (april 2017-maart 2018) - Aktename

26 2018_GR_00155 Interne controle - Jaarlijkse rapportering 
(april 2017-maart 2018) - Aktename
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02192 - 2013/585 - IT raamcontract lot 3, deelopdracht 16: Interne controle -
informatieveiligheid: uitvoeren penetratietest en phishing test - Gunning

 2017_CBS_03195 - Directie Bedrijfsvoering/Team Financiën  - Aktename resultaat 
selectieprocedure Teamcoach Financiën (A1a-A3a) - Invulling van de functie - Goedkeuren

 2017_CBS_03084 - Periodieke rapportering kassastromen - 1ste semester 2017 - Kennisname
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 2018_CBS_00446 - Stad en OCMW Kortrijk.  - Toelichting Decreet Lokaal Bestuur en voorstelling 
stappenplan voor de integratie van Stad en OCMW.  

 2018_MAT_00015 - Informatieveiligheid - penetratie- en phishing test van het IT-netwerk bij stad 
en OCMW Kortrijk: eindverslag en opvolgingstabel van de aanbevelingen - Aktename

 2018_MAT_00010 - Raamwerk projectwerking - Implementatie raamwerk projectwerking - 
Goedkeuren

 2018_MAT_00004 - Audit Debiteurenbeheer - Scope verruimen van OCMW naar OCMW + Stad
 2018_CBS_00279 - "Groep Kortrijk"  - Tijdelijke aanstelling van één voltijds HR-manager "Groep 

Kortrijk" (A5a-A5b) - Goedkeuren
 2017_SECR_00122 - Werken op afspraak  - evaluatie cashless gelijkvloers - Goedkeuren
 2018_CBS_00674 - Periodieke rapportering kassastromen - 2de semester 2017 - Kennisname
 2018_CBS_01010 - Interne controle - Audit aankopen in in het bijzonder de raamovereenkomsten: 

eindverslag en actietabel - Aktename

Aanleiding en context
Interne controle (organsiatiebeheersing) is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen 
zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen, de naleving van 
wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het 
efficiënt en economisch gebruik maken van de middelen, de bescherming van de activa en het 
voorkomen van fraude.

Het intern controlesysteem van de stad Kortrijk is vooral gericht op organisatieverbetering via 
organisatiebrede verbetertrajecten. Jaarlijks gebeurt er een rapportering aan de gemeenteraad over 
de vooruitgang van de verbeteracties/interne verbetertrajecten.

Een situering van het begrip interne controle en het wetgevend kader is bijgevoegd als bijlage.

Argumentatie
Het jaarverslag mbt de jaarlijkse rapportering (april 2017 - maart 2018) is toegevoegd als formele 
bijlage. Hieronder volgt de inhoudstafel.

A. Voortgangsrapportering op basis van de 6 dimensies van interne controle.

A1. Rapportering van de prioritaire interne verbetertrajecten.

1. aandacht voor teams en leidinggevenden

2. Interne communicatie

3. Projectmanagement

4. dienstverlening

A2. Rapportering van de niet-prioritaire verbetertrajecten

A.2.1. het inductiebeleid

A.2.2. Nog meer draagkracht voor de recente veranderingen

A.2.3. Waardering en erkenning, aandacht voor de menselijke organisatie

A.2.3.1. Aanstelling HR-manager groep Kortrijk

A.2.3.2.Traject Goesting



136/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

A.2.4. Het voeren van kennis- en informatiemanagement, met daaraan verbonden het verhogen van 
de bescherming van vertrouwelijke informatie, toegangsbeheer en software-systemen

A.2.4.1. Bewustwordingscampagne

A.2.4.2. Penetratietest van het IT-netwerk

A.2.4.3. Phishing test

A.2.5. Het strategisch beheer en sterker opvolgen van bewaken van samenwerkingsverbanden met 
externe partners, zodat de uitbestede acvtiviteiten sterk beheerst worden

A3. Andere acties in het kader van de kwalitaiteve uitbouw van de organsiatie.

A.3.1. Het bereiken van doelstellingen

A.3.1.1. Invoering Decreet Lokaal Bestuur

A.3.1.2. Voortgangsrapportage van de beleidsrapportage

A.3.1.3. Opmaak omgevingsanalyse en Beleidsinsteek

A.3..2. De naleving van wetgeving en procedures

A.3. 2.1. Evaluatie cashless gelijkvloers

A.3. 2.2. Audit aankopen, in het bijzonder de raamovereenkomsten

A.3.3. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie

A.3.3.1. Aanstelling teamcoach financiën

A.3.3.2. Projectwerking

A.3.4. Het efficiënt en economisch gebruik van de middelen

A.3.4.1. Evaluatie DMS en inkomende briefwisseling

A.3.4.2. Overdracht logistieke taken inname openbaar domein van de PZ Vlas door de stad Kortrijk

A.3.5. De bescherming van de activa

A.3.5.1. Audit debiteurenbeheer

A.3.5.2. Riolen en gebouwen

A.3.6. Het voorkomen van fraude

B. Verslaggeving van uitgevoerde audits en inspecties

B1. Korte samenvatting uitgevoerde inspecties in de voorbije periode

B2. Korte samenvatting van audits uitgevoerd in de voorbije periode

C. Planning 2018-2019
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C.1. Bepaling nieuwe interne verbetertrajecten

C.2. Verdere opvolging audits

C.3. Geïntegreerde aanpak organisatiebeheersingssysteem stad en OCMW
 

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
neemt akte van de jaarlijkse rapportering van de interne conrole (1 april 2017- 31 maart 2018).

Bijlagen
 PPT intern auditcomite 20180522.pptx
 Overzichtsdocument jaarlijkse rapportering interne controle april 2017_maart 2018.pdf
 I Plan van aanpak Aandacht voor teams en leidinggevenden 2017-2018.pdf
 I Plan van aanpak Dienstverlening 2017-2018.pdf
 I Plan van aanpak Interne Communicatie.pdf
 I Plan van Aanpak Projectmanagement 2017-2018.pdf
 II Voortgangsrapportering Aandacht voor teams en leidinggevenden 2017 - 2018 (002).pdf
 II  Voortgangsrapportering Dienstverlening 2017-2018.pdf
 II Voortgangsrapportering Interne communicatie 2018.pdf
 II Voortgangsapportering  Projectmanagement GR 2017-2018.pdf
 Traject Goesting jaarlijkse rapportering GR 2018.pdf
 Korte situering van het begrip interne controle en het wetgevend kader (2017).pdf
 Decreet Lokaal Bestuur - artikele 217-220 organisatiebeheersing.pdf

An Vandersteene
Musea en Erfgoed
27 - 2018_GR_00129 - Straatnaamgeving - Brouwtorenstraat - Principiële goedkeuring

27 2018_GR_00129 Straatnaamgeving - Brouwtorenstraat - 
Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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; 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 
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Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de heraanleg van de omgeving van Bellegemplaats  zou een stukje van de Kwabrugstraat als een 
aparte entiteit kunnen gezien worden. De brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 3, vraagt 
om de naam te wijzigen van dit gedeelte van de Kwabrugstraat, nl. tussen Bellegemplaats en de 
Kortestraat. Dit deel zal na de heraanleg een doodlopende straat  worden voor doorgaand verkeer 
(wel nog doorgang voor fietsers en voetgangers). De brouwerij stelt voor dit stuk te wijzigen in 
“Brouwerijplein”. 

De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018. 

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: in principe kan een straatnaamwijziging alleen 
verantwoord worden door uitzonderlijke omstandigheden en omwille van ernstige redenen. Dergelijke 
wijziging bezorgt immers heel wat last en dat niet alleen voor de bewoners. 

Uit bijkomende informatie blijkt de adreswijziging wel degelijk gewenst. De Kwabrugstraat is immers 
een zeer lange straat die bovendien gesplitst wordt door de A19. Dit veroorzaakt heel wat hinderlijk 
zoekverkeer. De wijziging zou enkel directe gevolgen hebben voor de bewoners van één particuliere 
woning, die bezwaar kunnen indienen. 

Anderzijds merkt de commissie op dat in geen geval de naam Brouwerijplein mag toegekend worden 
omdat er elders in Groot-Kortrijk, nl. in Bissegem, reeds een Brouwerijstraat en een Brouwerijpad 
bestaat. De ondervinding leert immers dat dit onvermijdelijk heel wat verwarring geeft. De naam 
Brouwerijplein lijkt te sterk op de bestaande namen  Brouwerijstraat en Brouwerijpad. Als alternatief 
suggereert de commissie "Brouwtorenstraat", verwijzend naar de opmerkelijke toren van de brouwerij 
Vander Ghinste. 

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

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

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

- het gemeentedecreet.

 

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

Punt 1
Principieel, voor de het heraangelegde deel van de Kwabrugstraat in Bellegem, tussen Bellegemplaats 
en de Kortestraat, volgende straatnaamwijziging goed te keuren:

Brouwtorenstraat.

 

 

 

Bijlagen
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Advies commissie voor straatnaamgeving

22:41 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
22:43 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
22:44 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
22:44 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
28 - 2018_GR_00130 - Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - definitieve goedkeuring

28 2018_GR_00130 Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - 
definitieve goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
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Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00036 - Straatnaamgeving - Meubelmakersdreef - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen verkaveling aan de Manpadstraat (Bellegem) moet een naam gekozen 
worden.

De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018. De commissie suggereert als 
alternatief de naam 'Meubelmakersdreef'. Dit werd principieel door de gemeenteraad goedgekeurd op 
19 februari.

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: het voorstel van Leiedal (Emdeka) wordt niet gevolgd. 
Het betreft immers opnieuw de benaming van een vroeger plaatselijk bedrijf, dat vrij recent failliet is 
gegaan (2001),  waarbij 70 werknemers op straat kwamen te staan. De herinnering aan het bedrijf is 
dan ook niet onverdeeld positief.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Het openbaar onderzoek liep van 16 maart tot 16 april en leverde geen bezwaren op. De 
cultuurraad adviseerde positief. Bijgevolg  kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

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

- het gemeentedecreet.

 

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

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

Meubelmakersdreef.

 

 

 

Bijlagen
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 advies cr straatnaam_20180530123051.pdf
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Meubelmakersdreef. Advies commissie
 Openbaar onderzoek Meubelmakersdreef.doc
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29 2018_GR_00131 Straatnaamgeving - Nieuw Overleie - 
definitieve goedkeuring - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00071 - Straatnaamgeving - Nieuw Overleie - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Voor nieuw aan te leggen verkavelingen op Overleie (Site De Kien en Site Eandis) moeten 8 namen 
gekozen worden. 
Vanuit gebiedswerking Overleie werd een campagne naar de bevolking opgestart. Als resultaat 
werden162 insteken verzameld.

De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018.  Uitzeindelijk werd gekozen 
voor

o Johny Turbo, Jean Walter, De Spatjes, Lucky Luke, Morris, Marthe De Spiegeleir 
(schilderkunst), Maria Doolaeghe (poëzie), Colette Maas (Ecole Laïque)

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: 

Johny Turbo, Jean Walter, De Spatjes en Morris zijn onlosmakelijk met Overleie verbonden. De 
commissie heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verdienstelijke vrouwen te 
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selecteren. Marthe De Spiegeleir en Colette Maas werden door meerdere mensen gesteund. Maria 
Doolaeghe is aangebracht door commissielid Frans Debrabandere. 

Intussen werden de families van betrokken personen op de hoogte gebracht en geven deze hun 
akkoord.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. De gemeenteraad heeft de voorstellen principieel goedgekeurd in zitting van 12 maart 
2018. Het openbaar onderzoek liep van 30 maart tot 30 april 2018 en leverde geen bezwaren op. De 
cultuurraad geeft op 26 mei 2018 zijn advies. Daarna kan de gemeenteraad definitief de namen 
vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

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

- het gemeentedecreet.

 

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

Punt 1
Definitief, voor de nieuw aan te leggen verkavelingen op Overleie, volgende straatnamen goed te 
keuren:

-Plein voor Texture met inbegrip van doorgang naar Gasstraat : Johny Turboplein

-Nieuwe straat van de Gasstraat naar de Burgemeester Schinkelstraat, evenwijdig met 
Rekolettenstraat : Lucky Lukestraat

-Voormalige site De Kien met vier wooneenheden tussen Nijverheidskaai en voormelde  Lucky 
Lukestraat : Morrisplantsoen

-Centraal plein op voormalige site Eandis : Spatjesplein

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein naar de Noordstraat : Colette Maasstraat

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein naar de Rekolettenstraat: Maria Doolaeghestraat

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein in oostelijke richting parallel met de Rekolettenstraat: 
 Marthe De Spiegeleirstraat

-Nieuwe straat van de Meensestraat naar de Gasstraat : Jean Walterstraat.
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De bestaande straat ‘Pottenbakkershoek’ wordt doorgetrokken tot aan het voormelde Spatjesplein met 
behoud van de naam.

Bijlagen
 advies CR straatnaam_20180530124118.pdf
 Advies cultuurraad.pdf
 Nieuw-Overleie voorstel commissie.pdf
 20180110 verslag commissie.pdf
 StraatnamenCampagne resultaten.pdf

22:55 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
22:57 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
22:58 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:58 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
30 - 2018_GR_00156 - Vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

30 2018_GR_00156 Vzw Stedelijke Musea Kortrijk - 
Jaarverslag en jaarrekening 2017 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.

Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en vraagt 
hierbij ook de uitbetaling van de werkingstoelage 2018 aan.
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Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 wordt de toelage 2018 opgevraagd.

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde de jaarrekening 2017 goed op 
17/05/2018.

De inkomsten zijn 539.339,18 en de uitgaven 561.387,40. Dit resulteert in een mali over het boekjaar 
2017 van 22.048,22.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaarverslag 2017 goed op 
17/05/2018.

2017 was het jaar waarin de vzw Stedelijke Musea Kortrijk
• de koers kon uitzetten voor het nieuwe stadmuseum en Kortrijk 1302
• de strategische visie ontwikkelde voor Texture voor de periode 2019-2023 en deze vertaalde in een 
beleidsplan
• naast 5 fijne Bubox tentoonstellingen in de Paardenstallen een intensief participatietraject doorliep 
voor BRICKPLAY
• ter voorbereiding van het regionaal erfgoeddepot zorgde voor een zeer intensief jaar op vlak van 
collectiebeheer
• op het einde van het jaar buiten de muren trad met het project ‘Mag het wat meer zijn?’ in 
leegstaande winkelpanden.

Samen bereikten we 36.369 mensen en dit zonder een grote publiekstrekker. Dit betekent dat de 
reguliere werking van de musea gesmaakt blijft.

44% procent van de bezoekers komt in groepsverband. Kortrijk 1302 is en blijft populair bij de 
scholen. Texture scoort hoog bij de verenigingen. BuBox bereikt hoofdzakelijk individuele bezoekers.

De extra muros activiteiten brengen de musea en BuBox onder de aandacht van nieuwe bezoekers.

3. Werkingstoelage 2018
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De vzw Stedelijke Musea Kortrijk vraagt de werkingstoelage 2018 met een bedrag van € 140.489 uit 
te betalen.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio.

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

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

1 nee-stem : S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2017 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarrekening 2017 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.
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Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 17 Stedelijke Musea VZW - signed.pdf
 JV_MuseaKort_DEF2.pdf
 rekening2017 DEF.xlsx

Sport
31 - 2018_GR_00158 - VZW Sportplus - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

31 2018_GR_00158 VZW Sportplus - Jaarverslag en 
jaarrekening 2017 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.

Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
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 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 
budget

 het verslag van de bedrijfsrevisor

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Sportplus, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad dd. 09/12/2013, is bepaald dat de stad een jaarlijkse toelage overmaakt aan de 
vzw. Deze toelage is vastgelegd op € 175.000.

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde de jaarrekening 2017 goed op 08/05/2018.

De inkomsten bedragen € 1.267.718,04 en de uitgaven € 1.332.884,23. Dit resulteert in een mali van 
€ 65.166,19.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

 

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaarverslag 2017 goed op 8/05/2018

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

De Strategische MeerJarenPlanning die de vertaling is van Plan Nieuw Kortrijk telt 10 engagementen. 
VZW Sportplus situeert zich onder beleidsdoelstelling 9: Een stad met veel goesting en ambiance en in 
actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de Stad.

De Missie van VZW Sportplus wordt gerealiseerd in 5 doelstellingen.

 

2.1. Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau

Cursussen

Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met persoonlijke begeleiding.

Volwassenen:  2.758 deelnemers

Jongeren:  85 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf zwemmen:  769 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf sporten: 1.203 deelnemers

 

Sporten met een sportkaart
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Met een sportkaart hebben mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier 
hun eigen sportpakket samen te stellen.

3098 sportkaarten werden in 2017 verkocht.

 

Vakantiekampen

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst vakantiekampen voor kinderen vanaf de 2de 
kleuterklas tot en met het 3de secundair. De sportdienst werkt hiervoor samen met andere teams en 
externe organisaties.

7.844 kinderen volgden in 2017 een vakantiekamp.

Sport na School

Tijdens het schooljaar brengt de sportdienst 'sport naar de school', 'sport naar de kinderen' en 
dit onmiddellijk na schooltijd. Op vandaag is er een naschoolse sportwerking in een 18-tal Kortrijkse 
basischolen.

 

Sportklassen

Het programma loopt tijdens de gewone schooluren. Kinderen krijgen in groepjes van 10 tot 12 
sportinintiatie van sportplusmonitoren.

1.373 kinderen uit 31 verschillende scholen namen deel aan de sportklassen.

 

Losse aanvragen

De sportdienst stelt lesgevers ter beschikking aan derden. 153u prestaties werden in 2017 verhuurd 
aan externe actoren.

 

Een gezonde levensstijl stimuleren

Samenwerkingen met Rekanto, vzw het Ventiel en meewerken aan het project bewegen op verwijzing.

 

Transversale samenwerkingen

Samenwerkingsverbanden met OCMW, Akzie, vzw Ajko, Kortrijkse instellingen voor personen met een 
handicap en de wijkcentra. Samen de toegankelijkheid naar sport verhogen.

 

Het participatiedossier 'Sporttrajectbegeleider voor meisjes tussen 12 en 25 jaar' uitwerken.
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Activiteiten organiseren voor ouders en kinderen samen.

2.2. Bewaken van een dynamische kwaliteitsvolle werking

- Stimuleren van de sportpluslesgevers tot het volgen van opleiding/vorming.

- Onderhouden van een efficiëntere en vlotte klachtenbehandeling.

 

2.3. Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een 
bewegingsrijke levensstijl

Kidssportdag

Afsluit van het werkingsjaar met als thema: Sport & Fun, beleef samen met je vrienden een 
onvergetelijke namiddag! 445 deelnemers

 

Summerdance met als thema: BEE

Afsluit van het werkingsjaar voor de volwassenen.

 

Sport@Kortrijk

Er waren 2.200 actieve deelnemers. Er waren 53 sportstanden, waarvan 31 verzorgd door de 
Kortrijkse sportclubs, 3 door de Kortrijkse sportscholen en 19 aangevuld door ingehuurde standen. 

 

Kennismakingslessen

Volwassenen en jongeren krijgen voor de inschrijvingsdatum de kans om te proeven van de 
verschillende lessenreeksen om op die manier een bewuste keuze te maken. Er werden 600 
deelnemers geteld voor de gratis kennismaking met de cursussen. 

 

Kortrijk zwemt

Verschillende evenementen en wervende acties doorheen het jaar waaronder Griezelzwemmen en 
Student Midnight Swim.

 

mailto:Sport@Kortrijk
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Open bad - familiebad

 

Verder ontwikkelen van het concept buiten bewegen (lopen in Kortrijk, fietsen, pop ups, ...)

 

Meewerken aan initiatieven van derden 

      - Tapas, Kortrijk cupido, Yogadag, Autoluwe zondag, Student welcome concert, ...

      - Actievere rol bij het beweegvriendelijker maken van het openbare domein.

 

Ontwikkelen van concept om sportmateriaal uit te lenen

 

2.4. Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingsstrategie

Promotiekanalen

- Affiches

- Deuraffiches

- Reuze spandoeken

- Brochures

- Ledwall

- Stadskrant

- Sociale Media

- Webshop

- Website

- Nieuwsbrief

- Billboards

- ...

Dossier Europese Sportstad

De stad engageerde zich om het label 'European city of sport binnen te halen'. Er werd een bidfile 
opgesteld waarin we beeld geven aan wat Kortrijk als sportstad heeft en welke ambities men in het 
Europese jaar wil uitvoeren. We ontvingen ook een jury die ons kwam evalueren. 
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2.5. Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport

- Sport@Kortrijk organiseren in samenwerking met sportverenigingen.

- Jeugdsportwijzer aanmaken en ter beschikking stellen aan leeftijdsgroepen die in aanmerking komen 
om lid te worden van een club.

- Ondersteuning voorzien voor topsportkampen via het reglement.

- Financiële tegemoetkoming voorzien voor de Kortrijkse erkende sportclubs in het kader van de 
Uitpas.

 

Structureel en transversaal sensibiliserend werken rond de ecologische gedachte bij de uitwerking van 
het sportplusaanbod.

 

 3. Werkingstoelage vzw Sportplus

 De werkingstoelage voor vzw Sportplus bedraagt dit jaar € 175.000.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
1. Graag akkoord jaarrekening

2. Graag goedkeuring en uitbetaling van de toelage voor vzw sportplus ten bedrage van € 175.000 
van budgetsleutel 2018/09.05.04/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN naar rekeningnummer 
Sportplus.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Sport is het visitekaartje van de stad. | Activeren van een 
levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

mailto:Sport@Kortrijk
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2017 van vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2017 van vzw Sportplus met een mali van € 65.166,19 goed te keuren.

Bijlagen
 Verslag Algemene Vergadering.pdf
 CR sm PHV 31 12 17 Sportplus VZW - signed.pdf
 Definitieve jaarrekening 2017.pdf
 Jaarverslag 2017 vzw Sportplus

Cultuur- en Muziekcentrum
23:09 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
32 - 2018_GR_00157 - Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2017 - Goedkeuren

32 2018_GR_00157 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag 
en jaarrekening 2017 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Alle punten betreffende de jaarrekeningen en jaarverslagen van de vzw's worden samen behandeld. 
Het betreft in het bijzonder de punten 5, 6, 7, 23, 24, 30, 31 en 32.
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Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde de jaarrekening 2017 goed 
op 25 april 2018.
De inkomsten bedragen € 1.255.987,36 en de uitgaven € 1.103.800,06. Dit resulteert in een boni van 
€ 152.187,30.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaarverslag 2017 goed op 25 
april 2018.

In 2017 werd opnieuw keihard gewerkt om een succesvol podiumaanbod voor stad en regio neer te 
zetten. Er werd voor en met het publiek geprogrammeerd, geëxperimenteerd, gestimuleerd en 
gecreërd.

Een vernieuwde communicatie en publiekswerking resulteerde in nieuw publiek uit een bredere regio 
en werden de eerste stappen gezet om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Met de opening van het muziekcentrum Track zijn we nu ook echt van start gegaan om onze nieuwe 
rol als gebouwenbeheerder van het muziekcentrum in te vullen. Zo waren we een katalysator voor 
onze muziekpartners en gaven we Kortrijk Muziekstad mee vorm door de link te maken naar het 
muzikaal ondernemerschap.

Als gastheer werden de lokale verenigingen en organisaties succesvol ondersteund, van repetitie tot 
realisatie, van concert tot receptie. Met onze ticketing service werkten we samen met vele culturele 
organisaties en koppelden we hieraan een cultureel advies op maat van elke klant.

3. Jaartoelage

De jaartoelage 2018 wordt opgevraagd.

Juridische grond
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- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Hierbij vragen we de toelage 2018 op.

136.215 euro voor de algemene toelage.

117.607 euro voor de toelage voor het Spinrag festival

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Optimaliseren 
van de muzieksite als landmark in de stad.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele 
verenigingen.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Creëren en 
maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

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

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2017 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2017 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, met een boni van 152.187,3 goed te 
keuren.

Bijlagen
 CR sm PHV 31 12 17 Cultuurcentrum Kortrijk VZW - signed.pdf
 Jaarverslag2017.PDF
 rekening CK 31122017.xls
 av Cultuurcentrum Kortrijk 25-04-2018 verslag v2.docx

Staf
23:16 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
33 - 2018_GR_00132 - Be-Part - Overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging Be-Part - Goedkeuren

33 2018_GR_00132 Be-Part - Overeenkomst tot oprichting van 
een interlokale vereniging Be-Part - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; 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; 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 Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Via het Vlaams decreet van 18 november 2016 tot afslanking van de provincies, werden de 
persoonsgebonden bevoegdheden Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport vanaf 1 januari 
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2018 van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Be-Part, een 
provinciaal platform voor actuele (beeldende) kunst in Zuid-West-Vlaanderen, werd daarbij 
overgedragen aan Kortrijk en Waregem. 

Argumentatie
Be-Part is een platform voor actuele (beeldende) kunst in Zuid-West-Vlaanderen en een internationaal 
laboratorium voor de creatie en de presentatie van hedendaagse kunst. Gericht op actuele beeldende 
kunst, kent het een belangrijke plaats en aandacht toe aan de raakvlakken en interacties met andere 
disciplines, om zo actuele kunst voor te stellen in al zijn diversiteit en het publiek te laten kennismaken 
met de recente ontwikkelingen en debatten in de kunstwereld. Be-Part wil artistiek talent selecteren, 
ondersteunen, ontwikkelingskansen geven, presenteren en waar mogelijk internationaal lanceren.

De stad Kortrijk en de stad Waregem richten samen een interlokale vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid 'Be-Part' op. Ze sluiten daartoe een overeenkomst met statutaire draagkracht af, 
die bepalingen omvat omtrent de duur, het doel en de activiteiten van de vereniging, het lidmaatschap 
en de bestuursorganen, de inzet van personeel, middelen en infrastructuur en het financieel beheer. 
De maatschappelijke zetel wordt gevestigd in Waregem. Be-Part zal actief zijn in werkplaatsen Kortrijk 
en Waregem, zowel inzake productie- en presentatie, kinderkunstenwerking als residentiewerking. Per 
besluit van de Vlaamse Regering werd 650.000€ per jaar (met inbegrip van 4 personeelsleden) 
overgedragen naar Kortrijk en Waregem om de werking Be-Part verder te zetten. Deze middelen 
worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De interlokale vereniging wordt beheerd door een 
beheerscomité. Kortrijk heeft recht op 3 afgevaardigden, aangewezen door de gemeenteraad onder 
de gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen. De afgevaardigden worden benoemd voor de 
periode van een bestuurslegislatuur.

Deze bundeling van krachten tussen Kortrijk en Waregem garandeert de toekomst van Be-Part in 
Zuid-West-Vlaanderen, ondanks de afslanking van de provincie West-Vlaanderen, en biedt potentieel 
voor de versterking van de inhoudelijke werking en de publiekswerking van Be-Part. Een stevige lokale 
verankering, in goede samenwerking met de regio, leidend tot presentaties met (inter)nationale 
uitstraling, is het doel. Wat Kortrijk betreft, vormt Be-Part een nieuwe, complementaire speler in het 
rijke kunstenlandschap. Be-Part zoekt expliciet naar samenwerking met de bestaande Kortrijkse 
actoren, zowel inzake beeldende kunsten als op het Buda-eiland. PLAY Kortrijk 18 vormt de 
verwelkoming van Be-Part in Kortrijk.

Het kunstenplatform adviseert positief en ziet veel mogelijkheden voor Stad en cultuursector. Het 
plaftorm adviseert een sterke artistieke adviesraad op te richten en een actieve rol op te nemen in het 
kunstenoverleg. Het kunstenoverleg pleit ervoor om lokale partners te betrekken bij realisaties die een 
stadsbreed kader beogen.

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

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing.

Besluit
Stemresultaten
De raad keurt eenparig punt 1 van het besluit goed.
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De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2 van het besluit, 
waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Wout Maddens

23 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 6 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen

An Vandersteene

18 ja-stemmen, 12 nee-stemmen, 4 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen

Sliman You-Ala

24 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 5 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen

Christine Depuydt

15 ja-stemmen, 14 nee-stemmen, 5 onthoudingen, 3 ongeldige stemmen

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
keurt de overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging 'Be-Part' Kortrijk-Waregem goed.

Punt 2
beslist mevrouw An Vandersteene en de heren Wout Maddens en You-Ala Sliman af te vaardigen in 
het beheerscomité.

Bijlagen
 Be Part_OVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN EEN INTERLOKALE VERENIGING
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Communicatie en Recht
23:23 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
23:24 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
23:25 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
23:26 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
34 - 2018_GR_00135 - Afstoten bidprentjes en rouwbrieven - dubbels van bidprentjes en rouwbrieven herbestemmen Familiekunde Vlaanderen(afdeling Mandel-Leie)

34 2018_GR_00135 Afstoten bidprentjes en rouwbrieven - 
dubbels van bidprentjes en rouwbrieven 
herbestemmen Familiekunde 
Vlaanderen(afdeling Mandel-Leie)
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2018 verhuist het stadsarchief naar een nieuw depot. Ter voorbereiding hiervan worden de collectie 
Slosse en stadscollectie herverpakt en ontdaan van dubbele exemplaren bidprentjes en 
rouwbrieven. Naast plaatswinst, leidt herbestemming ook tot efficiëntiewinst en is het 
kostenbesparend.  

Argumentatie
De Slosse-collectie is een afgesloten collectie (circa 800.000 exemplaren). Doorheen de jaren (midden 
20ste eeuw?) raakte ze vervuild door latere toevoegingen. De collectie is verdeeld in 8 reeksen en 
bevat aparte Kortrijkse reeksen, adel en geestelijken. Daarnaast bevat het ook niet-geïdentificeerde 
dozen. 
In 2017 werden de reeksen herverpakt en de dubbele exemplaren eruit gehaald. De schadelijke 
metalen dozen zijn vervangen door archiefdozen geschikt voor langdurige bewaring. De orde van 
Slosse werd behouden.

De stadscollectie (circa 400.000 exemplaren) groeit nog steeds. De collectie van Kortrijk is gekend, 
mensen brengen vaak bidprentjes naar het stadsarchief. Belangrijk bij de aanname is duidelijk te 
maken dat dubbels onherroepelijk vernietigd worden.
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Een vrijwilliger heeft eind 2017 een eerste afgesloten klassement gemaakt van de stadscollectie. 
Hierbij werden de dubbels van de bidprentjes verwijderd en de verkeerde bidprentjes terug op de 
juiste plaats gestoken. 

Zo'n 150.000 dubbele exemplaren zijn verwijderd uit de twee collecties. Deze willen we afstoten en 
herbestemmen in de collectie van Familiekunde Vlaanderen (Mandel-Leie).

De lokale afdeling Mandel-Leie (Roeselare-Kortrijk) van Familiekunde Vlaanderen is bereid gevonden 
om de dubbele exemplaren van bidprentjes en rouwbrieven op te nemen in hun collectie. Zij 
beschikken in hun documentatiecentrum, naast een ruime bibliotheek aan historische, heemkundige 
en genealogische naslagwerken, over een verzameling van zo’n 300.000 rouwbrieven en ruim 
evenveel bidprentjes. Het documentatiecentrum is daarenboven voor iedereen vrij toegankelijk.

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 afstoten van dubbele exemplaren bidprentjes en rouwbrieven met herbestemming Familiekunde 
Vlaanderen (afdeling Mandel-Leie) goed te keuren.

Philippe De Coene
OCMW
23:30 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
23:31 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
23:32 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
23:33 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
35 - 2018_GR_00133 - OCMW - Kortrijk.  - Jaarrekening 2017 - Aktename

35 2018_GR_00133 OCMW - Kortrijk.  - Jaarrekening 2017 - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 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; 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 
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heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt wordt samen behandeld met punt 8 betreffende de jaarrekening 2017 van de Stad.

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van de OCMW-jaarrekening 2017.

Argumentatie
1) De beleidsnota

 Prioritair beleid

In 2017 werd met 98 acties gewerkt. De inhoudelijke en financiële evaluatie van deze acties 
is terug te vinden in de doelstellingenrealisatie (blz. 7 - 58). 84% van alle acties is 
uitgevoerd of volgens schema verlopen in 2017.

 Overig beleid

De rapportering m.b.t. het overig beleid gebeurt aan de hand van een uitgebreide set 
kerngetallen reguliere werking. Zie blz. 59 - 75.

2) Financiële nota

We beperken ons hier tot enkele kerncijfers en de voornaamste conclusies:

 

 De OCMW-financiën blijven positief

Het resultaat op kasbasis bedraagt afgerond 2,3 mio EUR, de AFM 730K.  Beiden zijn 
ruimschoots voldoende.
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De AFM is gedurende de ganse legislatuur positief.  De relatief hoge waarde in 2017 wordt 
voor +/- de helft verklaard door een correctieboeking op te ontvangen facturen die in het 
verleden al in kost zijn genomen.  Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, bedraagt de AFM 
m.b.t. het jaar 2017 zelf 369.317 EUR.  Dit cijfer ligt meer in de lijn van vorige jaren:

AFM 2013 : 164.241 EUR

AFM 2014 : 540.335 EUR

AFM 2015 : 441.222 EUR

AFM 2016 : 467.067 EUR

 Er is een hoge aansluitingsgraad tussen budget en rekening

De aansluitingsgraad van de exploitatie is bijzonder hoog, niettegenstaande significante 
wijzigingen (cf. hervorming Art.60 -> TWE, gewijzigde financiering in de sociale dienst...) 
die moeilijk in te schatten waren bij de budgetopmaak.

De aansluitingsgraad van investeringen ligt altijd lager; 74,1% op de uitgaven is een goede 
waarde.  Het niet opgebruikt budget (grotendeels te verklaren door het project Bellegem) 
wordt integraal overgedragen naar 2018.  Dat geldt ook voor de niet opgenomen 
financiering.

 We blijven voorzichtig

Uit de realisatiegraden blijkt dat de uitgaven iets overschat werden, en de ontvangsten iets 
onderschat.  Het logisch gevolg is dat het uiteindelijk resultaat beter is dan budget.  Dat 
was in vorige jaren ook steeds zo.  We bouwen dus de nodige voorzichtigheid in.  Gezien we 
voor tal van nieuwe uitdagingen staan (cf. volksrestaurant, zorgcampus Bellegem en St. 
Jozef, impact TWE op de steun...) blijft waakzaamheid voor volgende jaren aangewezen.

 

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 de OCMW-jaarrekening 2017.

Bijlagen
 Jaarrekening 2017 - boek.pdf
 Toelichting 2017.pdf

Communicatie en Recht
23:37 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
36 - 2018_GR_00137 - Informatieveiligheid - Afsluiten Verwerkersovereenkomst met S&R Kortrijk-Zwevegem nv in het kader van de naleving van de Algemene Europese Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG)    - Goedkeuren

36 2018_GR_00137 Informatieveiligheid - Afsluiten 
Verwerkersovereenkomst met S&R 
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Kortrijk-Zwevegem nv in het kader van de 
naleving van de Algemene Europese 
Verordening inzake Gegevensbescherming 
(AVG)    - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met het gemeenteraadsbesluit dd. 16 april 2018 werd besloten om de exploitatie van de zwembaden 
Abdijkaai en Lagaeplein vervroegd over te dragen aan S&R Kortrijk-Zwevegem nv.

De DBFMO-overeenkomst dd. 08.08.2016 voorzag oorspronkelijk in de zelfstandige uitbating van de 
zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein door S&R - op eigen systemen en met eigen software - vanaf de 
dag na het afleveren van het beschikbaarheidscertificaat voor het nieuw zwembadcomplex te Kortrijk. 
Aangezien het voor de Stad evenwel niet evident is om de vacatures voor de huidige zwembaden tot 
dan in te vullen, werd S&R bereid gevonden om het zwembad Abdijkaai integraal te exploiteren vanaf 
17 april 2018 en het zwembad Lagaeplein vanaf 1 september 2018 en dit in naam van de Stad Kortrijk 
en op de systemen van de stad Kortrijk. 

Dit houdt in dat S&R tijdelijk toegang zal moeten krijgen tot ReCreateX en tot het stadsnetwerk, tot zij 
de volledige exploitatie in eigen beheer en met eigen systemen zal overnemen éénmaal het nieuwe 
zwembadcomplex klaar is. Dit heeft dus implicaties naar privacy toe en noopt de stad er 
toe maatregelen te treffen ter naleving van de Algemene Europese Verordening Inzake 
Gegevensbescherming (AVG).

 

Argumentatie
Op 25 mei 2018 treedt immers de AVG in werking. In de AVG is er voorzien dat wanneer een 
verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, de 
verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep doet op verwerkers die afdoende garanties 
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bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, 
zodat de verwerking aan de vereisten van de verordening voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene is gewaarborgd.

De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een verwerkingsovereenkomst die de verwerker 
ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt en waarin: het onderwerp, de termijn van de 
verwerking, de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, de bijstand aan de 
verwerkingsverantwoordelijke, informatieverplichtingen, verplichtingen van de verwerker, 
verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, het gebruik van subverwerkers, de rechten van 
de betrokkenen, de veiligheidsmaatregelen, audit, overdracht aan derden, internationale overdracht, 
handelswijze ten aanzien van nationale, overheids- en gerechtelijke autoriteiten, intellectuele 
eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en toepasselijk recht en jurisdictie worden 
beschreven.

Verwerkingsverantwoordelijke:
"een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt".

Verwerker: 
"een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt". 

De stad en het OCMW zijn bij de uitoefening van hun dagdagelijkse taken 
verwerkingsverantwoordelijke voor heel wat persoonsgegevens. Bij de opmaak van recente bestekken, 
werden dan ook reeds clausules rond informatieveiligheid opgenomen.

Voor de opmaak van de verwerkingsovereenkomsten waarbij de stad Kortrijk 
verwerkingsverantwoordelijke is, wensen stad en het OCMW Kortrijk gebruik te maken van een 
sjabloon-ontwerp-overeenkomst dat naar alle externe partners die persoonsgegevens verwerken, zal 
verstuurd worden. Voor zover er niet wordt afgeweken van de bepalingen hierin opgenomen, kan het 
college van burgemeester en schepenen dan de verwerkingsovereenkomsten goedkeuren. Dit 
sjabloon wordt in dezelfde zitting van 11 juni 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Gelet op bovenvermelde gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2018 echter dat stelt dat S&R Kortrijk-
Zwevegem nv het zwembad Abdijkaai reeds vanaf 17 april 2018 integraal exploiteert, dient echter zo 
snel mogelijk een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met S&R Kortrijk-Zwevegem nv.

De in bijlage gevoegde en door de gedelegeerd-bestuurder van S&R ondertekende 
verwerkersovereenkomst wordt om deze reden aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring, 
met inwerkingtredingsdatum 17 mei 2018 (datum waarop S&R Kortrijk- Zwevegem de overeenkomst 
ondertekende en zich ook engageerde tot de avg-waarborgen). 

 

 

Juridische grond
Op 4 mei 2016 werd de definitieve tekst van algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) goedgekeurd in het Europees Parlement.

Op 25 mei 2018 wordt deze wet van kracht.

Regelgeving: bevoegdheid
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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:

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

 2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De verwerkersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en S&R Kortrijk-Zwevegem NV, met 
maatschappelijke zetel te Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee, zoals in bijlage gevoegd, goed te 
keuren.

Punt 2
De inwerkingtredingsdatum van de verwerkersovereenkomst vermeld in punt 1 met terugwerkende 
kracht te bepalen op 17 mei 2018.

Bijlagen
 Verwerkersovereenkomst stad Kortrijk - SR 180517.pdf



Verwerkersovereenkomst

TUSSEN:

ENERZIJDS

Stad Koitrijk, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Grote
Markt 54 te 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer [0207494678] en hier
vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne,
burgemeester en de mevrouw Nathalie Desmet, algemeen
directeur
hierna “VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE genoemd, enerzijds

met als functionaris voor de gegevensbescherming Dhr. Koert Van Espen van de firma

Apogado, met ondernemingsnummer 0871.212.428.

EN

ANDERZIJDS

S&R Koitrijk-Zwevegem nv, een vennootschap naar Belgisch recht (naamloze

vennootschap), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Geldenaaksebaan 329,

3001 Heverlee, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met

ondernemingsnummer BE 0667.791.649 en hier vertegenwoordigd door Jan De Wit in

zijn/haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;

Hierna de “VERWERKER” genoemd.

De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en VERWERKER worden hieronder gezamenlijk de

“Partijen” en individueel een “Partij” genoemd.

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

A. De Partijen hebben een overeenkomst bijstand (“Hoofdovereenkomst”) gesloten op

S augustus 2016 voor het gebruik van de diensten van VERWERKER, zijnde met

referentie de DBFMO-overeenkomst tot ontwerpen, bouwen, financieren,

onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex
S. In het kader van de Hoofdovereenkomst wensen de Partijen een overeenkomst te

sluiten omtrent de verwerking van Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd)

(“Overeenkomst”) die voldoet aan de vereisten van het huidige wettelijk kader rond

gegevensverwerking en met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer

van die gegevens (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of

“AVG”).
C. De Partijen wensen in deze Overeenkomst de rechten en verplichtingen vast te leggen

van zowel de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE als van de VERWERKER.
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EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT

Artikel 1: Definities

1.1 Voor de toepassing van deze overeenkomst hebben de hieronder vermelde begrippen
de volgende betekenis:

“Betrokkene” betekent een g&dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

“Contactpersoon” betekent de persoon/personen die door een Partij wordt/worden
aangewezen om een aanspreekpunt te zijn en de Partij voor (een deel van) de
Diensten te vertegenwoordigen, zoals gecommuniceerd aan de andere Partij;

“Derde Partij” betekent elke Partij die geen Betrokkene,
Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker, of Subverwerker is onder deze
Overeenkomst, of een persoon die gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken
onder het directe gezag van de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE of
VERWERKER;

“Diensten” betekent de diensten die door VERWERKER worden geleverd in
overeenstemming met de Hoofdovereenkomst en zoals uiteengezet in preambule B;

“DPO” is een Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming

“Modelcontractbepalingen” betekent de modelcontractbepalingen die naar een
beslissing van de Europese Commissie op basis van Artikel 26(4) van de Richtlijn
95/46/EC voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van
persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende
gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de
betrokken toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie
overeenkomstig de comitéprocedure waarnaar verwezen wordt in Artikel 93(2) van
de EU-Richtlijn 2016/679.

“Overeenkomst” heeft de betekenis daaraan toegekend in preambule C;

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een Betrokkene;

“Persoonsgegevensinbreuk” betekent een inbreuk op de beveiliging die per
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of
de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

“Subverwerker” betekent elke verwerker die door VERWERKER als onderaannemer
is aangenomen en die ermee akkoord gaat Persoonsgegevens te verwerken in naam
en voor rekening van VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in overeenstemming met
deze Overeenkomst;

“Toezichthoudende Autoriteit” betekent een door een lidstaat ingevolge artikel 51
AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;
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“Veiligheidsmaatregelen” betekent alle maatregelen ter bescherming van

Persoonsgegevens tegen accidentele of onwettige vernietiging of verlies, alsmede

tegen onbevoegde toegang, wijziging of doorgifte;

“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die aan de andere Partij in

schriftelijke of materiële vorm is verstrekt onder deze Overeenkomst en die als

vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk kan worden

beschouwd vanwege de aard van informatie of de aard van omstandigheden die de

openbaarmaking vereisen, zoals, maar niet beperkt tot, productinformatie,

klantenlijsten, prijslijsten en financiële informatie;

1.2 Alle andere gebruikte maar niet gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als

daaraan toegekend in de Hoofdovereenkomst.

Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 De VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE bepaalt de doelstellingen en middelen voor

de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht en wenst de

verwerking van Persoonsgegevens toe te vertrouwen aan de VERWERKER. De

VERWERKER zal de Persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van de

VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE.

2.2 De VERWERKER levert de Diensten in overeenstemming met de bepalingen van deze

Overeenkomst.

2.3 Beide Partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe om te voldoen aan de bepalingen van

de relevante toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niets

doen of nalaten waardoor de andere Partij inbreuk zou plegen op de relevante en

toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.4 Verwerkingsactiviteiten. De verwerking uitgevoerd door de VERWERKER in naam

en voor rekening van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE heeft betrekking op

de Diensten geleverd door de VERWERKER. De verwerkingsactiviteit bestaat uit

regristreren van bezoekers aan het openluchtzwembad Abdijkaai, conform het

systeem van Stad Kortrijk met de Sportkaart..

2.5 Categorieën Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die verwerkt

worden zijn: [
• Naam
• Voornaam
• Taal
• Straat, huisnummer, postcode, gemeente
• Telefoon
• E-mail
• Geboortedatum bij een individu
• Geslacht bij een individu
• Rijksregisternummer bij een individu
• Eventueel foto (bij een abonnement)
• Btw-nummer bij bedrijven en verenigingen

2.6 Betrokkenen. De Betrokkenen zijn klanten.
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2.7 Doeleinden. De VERWERKER wendt de Persoonsgegevens enkel aan om een goede
dienstverlening in het kader van de Hoofdovereenkomst te verzekeren in
overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. De VERWERKER
verbindt zich ertoe in geen enkel geval gebruik te maken van de Persoonsgegevens
voor eigen doeleinden, inclusief voor direct marketing doeleinden.

2.8 Alleen de Persoonsgegevens die in dit artikel worden genoemd, kunnen en zullen door
de VERWERKER worden verwerkt. Bovendien worden de Persoonsgegevens enkel en
alleen verwerkt in het licht van de doeleinden die in dit artikel door de Partijen worden
bepaald.

2.9 Beide Partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te nemen om te
verzekeren dat Persoonsgegevens niet onrechtmatig worden aangewend of in handen
komen van een onbevoegde Derde Partij.

Artikel 3: Termijn van de verwerking

3.1 Deze Overeenkomst is van toepassing zolang de VERWERKER Persoonsgegevens
verwerkt in naam en voor rekening van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in
het kader van de Hoofdovereenkomst. Ingeval de Hoofdovereenkomst tot een einde
komt in overeenstemming met artikel 11 van de Hoofdovereenkomst, komt ook deze
Overeenkomst tot een einde.

3.2 Ingeval van een ernstige schending van deze Overeenkomst of de
Hoofdovereenkomst, evenals in geval van schendingen van de toepasselijke
bepalingen van de AVG of van het huidige wettelijk kader rond gegevensverwerking
(Privacywet), kan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de VERWERKER bevelen
om met onmiddellijke ingang de verwerking van Persoonsgegevens te staken.

3.3 Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, of indien de Persoonsgegevens niet
langer relevant zijn voor het verlenen van de Diensten, zal de VERWERKER, naar keuze
van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, alle Persoonsgegevens verwijderen of
teruggeven aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, en zal de VERWERKER alle
bestaande kopieën verwijderen, alsook schriftelijk bewijs leveren hiervan, tenzij de
toepasselijke wetgeving de bewaring van Persoonsgegevens vereist. De
Persoonsgegevens zullen kosteloos aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
worden teruggegeven. De VERWERKER vraagt de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE ten minste twee maanden voor beëindiging
van de Overeenkomst of deze voor verwijdering of teruggave kiest. In geval van
onduidelijkheid of uitblijven van een tijdig antwoord worden de gegevens teruggeven.

In voorkomend geval zal de VERWERKER de gegevens overmaken naar de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in de vorm van gestructureerde gegevens volgens
marktconforme standaarden (zoals xml bestanden). Na bevestiging van ontvangst en op
expliciet verzoek van de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE dient de VERWERKER zonder
additionele kosten alle gegevens van VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE te vernietigen.

Artikel 4: Instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke

4.1 De VERWERKER verwerkt de Persoonsgegevens enkel en alleen op basis van
gedocumenteerde instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDEWKE en in
ieder geval in overeenstemming met de overeengekomen verwerkingsactiviteiten zoals
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uiteengezet in artikel 2.4 van deze Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen
verlenen. De VERWERKER zal de Persoonsgegevens die onderwerp uitmaken van deze
Overeenkomst niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze instructies
en de bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst.

4.2 De VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE kan zijn instructies slechts in beperkte mate
eenzijdig wijzigen. Indien er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in de
instructies, dan wordt de VERWERKER voorafgaandelijk geraadpleegd door de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Wijzigingen die een impact hebben op de
essentie van de Hoofdovereenkomst en de Overeenkomst worden door beide Partijen
gezamenlijk overeengekomen.

4.3 De VERWERKER verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met hetgeen in
artikel 4.1 van deze Overeenkomst bepaald is, inclusief met betrekking tot de
overdracht van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale
Organisatie, tenzij dit vereist wordt door Uniewetgeving of wetgeving van een lidstaat
waaraan de VERWERKER onderworpen is; in een dergelijk geval zal de VERWERKER
de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE informeren over die wettelijke vereiste v66r
aanvang van de verwerking, tenzij deze wet dergelijke informatieverlening op grond
van gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 5: Bijstand aan de Verwerkingsverantwoordelijke

5.1 Naleving wetgeving. De VERWERKER assisteert de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE bij het waarborgen van de naleving van zijn
verplichtingen ingevolge de AVG binnen het kader van de verplichtingen die op de
VERWERKER rusten in het kader van de Hoofdovereenkomst en/of deze
Overeenkomst, rekening houdend met de aard van de verwerking en de beschikbare
informatie bij de VERWERKER.

5.2 Persoonsgegevensinbreuk. Ingeval van een Persoonsgegevensinbreuk die verband
houdt met het onderwerp van de verwerking van deze Overeenkomst, zal de
VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onverwijld na kennisname van
de Persoonsgegevensinbreuk informeren en assisteren.

Deze kennisgeving bevat minstens de volgende informatie:
(a) De aard van de Persoonsgegevensinbreuk;
(b) De categorieën van Persoonsgegevens die getroffen zijn;
(c) De categorieën en het aantal Betrokkenen die getroffen zijn; en indien het aantal

onbekend is, een verantwoorde schatting van dit aantal;
(d) De categorieën en het aantal datasets die Persoonsgegevens bevatten; en indien

het aantal onbekend is, een verantwoorde schatting van dit aantal;
(e) De vermoedelijke gevolgen van de Persoonsgegevensinbreuk;
(f) De genomen of voorgenomen maatregelen om de Persoonsgegevensinbreuk aan

te pakken, waaronder in voorkomend geval maatregelen om mogelijke nadelige
en schadelijke gevolgen te beperken.

5.3 Indien de VERWERKER gebruik maakt van een Subverwerker, zal de VERWERKER van
deze Subverwerker vereisen dat dezelfde informatie wordt verstrekt wanneer een
Persoonsgegevensinbreuk plaatsvindt bij de Subverwerker. De VERWERKER zal de van
de Subverwerker ontvangen informatie onmiddellijk doorgeven aan de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE.
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5.4 Indien van toepassing duiden de VERWERKER en zijn Subverwerker(s) één centraal
aanspreekpunt aan dat verantwoordelijk zal zijn voor alle communicatie tussen de
VERWERKER, de Subverwerker(s) en de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in
geval zich een incident voordoet dat heeft geleid of kan leiden tot een toevallige of
niet-geautoriseerde vernietiging of verlies van, of een niet-geautoriseerde toegang tot,
wijziging of overdracht van Persoonsgegevens die worden verwerkt namens de
VERWERKINGSVERANTWOORDEW KE.

5.5 De VERWERKINGSVERANTWOORDELL1KEbesIi’st eenzijdig en naar eigen goeddunken,
in overeenstemming met de relevante en toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, of de Betrokkenen wiens Persoonsgegevens zijn be»wloed
door een Persoonsgegevensinbreuk, hiervan op de hoogte worden gesteld ofniet. Het
is de verantwoordelijkheid van de VER WERKINGSVERANTWOORDEWKE om de
bevoegde Toezichthoudende Autoriteit op de hoogte te stellen van een
Persoonsgegevensinbreuk.

5.6 De Partijen, en indien van toepassing, de Subverwerker(s) waarborgen om te goeder
trouw samen te werken om enige nadelige gevolgen van een
Persoonsgegevensinbreuk te beperken.

5.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Daarnaast zal de VERWERKER de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE assisteren bij de uitvoering van een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling overeenkomstig artikel 35 van de AVG.

Artikel 6: Informatieverplichtingen

De VERWERKER zal, op elk moment en op verzoek van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE voorzien
van alle informatie die deze vereist, en minstens met de volgende informatie:

- Alle relevante details met betrekking tot de eigen bedrijfsstructuur, evenals accurate
en actuele identificatiegegevens van alle entiteiten van de VERWERKER die betrokken
zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens, inclusief de locatie van hun
hoofdzetel;

- De aspecten van de verwerking die afhankelijk zijn van, of afhankelijk kunnen zijn van
de diensten van een Subverwerker, alsook de identificatiegegevens van de
Subverwerker, inclusief de locatie van zijn hoofdzetel, voor zover dit geen afbreuk doet
aan hetgeen bepaald is in artikel 9 van deze Overeenkomst. De VERWERKER zal de
overeenkomst met de Subverwerker(s) die betrekking heeft op of relevant is voor de
verwerking van Persoonsgegevens doorgeven aan de
VERWERKINGSVERANTWOORDEWKE, tenzij een dergelijke overeenkomst met de
Subverwerker(s) Vertrouwelijke Informatie bevat, in welk geval dergelijke
Vertrouwelijke Informatie mag worden verwijderd;

- Geografische details van verwerkingslocaties, inclusief back-up en
redundantiefaciliteiten;

- De fysieke, organisatorische, technische en logische beveiligingsmaatregelen die
VERWERKER, en indien van toepassing zijn Subverwerker(s), hebben
geïmplementeerd, zoals uiteengezet in artikel 11 van deze Overeenkomst.
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Artikel 7: Verplichtingen van de VERWERKER

7.1 De VERWERKER zal onverwijld of binnen een redelijke termijn (dit naargelang de
wettelijke verplichtingen daartoe bepaald in de AVG) en naar behoren alle redelijke
verzoeken van de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE behandelen met betrekking
tot de verwerking van Persoonsgegevens of in verband met de Overeenkomst.

7.2 De VERWERKER garandeert dat er geen verplichtingen voortvloeien uit toepasselijk
recht die het voor de VERWERKER onmogelijk maken om te voldoen aan zijn
verplichtingen onder deze Overeenkomst.

7.3 De VERWERKER verbindt zich ertoe geen Persoonsgegevens te verwerken voor een
ander doeleinde dan het leveren van de Diensten en het nakomen van de
verplichtingen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met de
gedocumenteerde instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE; als de
VERWERKER om welke reden dan ook niet kan voldoen aan deze vereiste, dan zal hij
de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE hiervan onverwijld in kennis stellen.

7.4 De VERWERKER brengt de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onmiddellijk op de
hoogte indien hij van mening is dat een instructie van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE het toepasselijk recht omtrent
gegevensbescherming schendt.

7.5 De VERWERKER zal verzekeren dat de toegang tot, inspectie, verwerking en
verstrekking van Persoonsgegevens enkel zal plaatsvinden in overeenstemming met
het proportionaliteitsprincipe en het ‘need-to-know’principe (d.i. gegevens worden
enkel verleend aan die personen die de Persoonsgegevens behoeven met betrekking
tot het leveren van de Diensten).

7.6 De VERWERKER verbindt zich ertoe geen Persoonsgegevens bekend te maken aan
andere personen dan het personeel van de VERWERKER die de Persoonsgegevens
nodig hebben om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, en zal
verzekeren dat desbetreffend personeel gebonden is aan wettelijke of contractuele
vertrouwelijkheidsverplichtingen.

7.7 Indien de VERWERKER een DPO heeft aangesteld, dient de VERWERKER de
contactgegevens van deze DPO onverwijld over te maken aan de
VERWERKINGSVERANTWOORDEWKE.

7.8 Vanaf 25 mei 2018 is de VERWERKER verplicht een verwerkingsregister aan te maken
en up-to-date te houden met betrekking tot deze Overeenkomst; de VERWERKER zal
het verwerkingsregister op eerste verzoek van de
VERWERKINGSVERANTWOORDEWKE, een auditeur aangesteld door de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIIKE en/of de Toezichthoudende Autoriteit ter
beschikking stellen.

Artikel 8: Verplichtingen van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

8.1 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal alle nodige assistentie verlenen en zal
te goeder trouw samenwerken met de VERWERKER teneinde te verzekeren dat de
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verwerking van Persoonsgegevens verloopt in overeenstemming met de vereisten van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in het bijzonder met de principes
die verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens.

8.2 De VERWERKINGSVFRANWJOORDEWKE zal met de VERWERKER de gepaste
communicatiekanalen overeenkomen om te verzekeren dat instructies, aanwijzingen
en andere communicaties met betrekking tot Persoonsgegevens die verwerkt worden
door de VERWERKER in naam en voor rekening van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE goed ontvangen worden door beide Partijen.
De VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE zal de VERWERKER in kennis stellen van de
identeit van het centraal aanspreekpunt bij de VERWERKINGSVERANTvVOORDELIJKE
die de VERWERKER dient te contacteren in uitvoering van dit artikel 8.2.

8.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE verbindt zich ertoe geen instructies of
aanwijzingen te geven, of verzoeken te richten aan de VERWERKER die niet in
overeenstemming zijn met de bepalingen van de AVG.

8.4 De VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE waarborgt dat hij geen instructies,
aanwijzingen of verzoeken zal richten aan de VERWERKER die van de VERWERKER
en/of zijn Subverwerker(s) zou vereisen om verplichtingen zoals opgelegd door
toepasselijk nationaal dwingend recht, waaraan de VERWERKER en/of zijn
Subverwerker(s) onderhevig zijn, te schenden.

Artikel 9: Het gebruik van Subverwerkers

9.1 De VERWERKER zal geen andere verwerker inschakelen zonder voorafgaande
specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Ingeval van een algemene schriftelijke
toestemming, zal de VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE
informeren over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of
vervanging van Subverwerkers, teneinde de VERWERKINGSVERANTVVOORDEWKE de
mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke wijzigingen.

9.2 Onverminderd het voorgaande komen Partijen overeen dat de VERWERKER niet
verplicht is om de identiteit van elke Subverwerker mede te delen (categorieën van
Subverwerkers volstaan in combinatie met de informatie uiteengezet in artikel 6 en 9
van deze Overeenkomst met betrekking tot Subverwerkers). Niettegenstaande het
bovenstaande kan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de VERWERKER te allen
tijde verzoeken om de identiteit van een Subverwerker vrij te geven, en de
VERWERKER zal dit doen als een dergelijke mededeling geen inbreuk vormt op enige
vertrouwelijkheidsovereenkomst of handelsgeheimbepaling die de VERWERKER met
de relevant Subverwerker heeft overeenkomen. Indien de VERWERKER de identiteit
van een Subverwerker niet kan vrijgeven, is de VERWERKER verplicht om een
schriftelijke formele rechtvaardiging te verstrekken.

9.3 De VERWERKER garandeert dat zijn Subverwerkers gebonden zijn aan dezelfde
verplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens als de verplichtingen waaraan de
VERWERKER zelf door deze Overeenkomst is gebonden.

9.4 De VERWERKER zal de door VERWERKINGSVERAN1WOORDELUKE vastgestelde
doelen en instructies ogenblikkelijk en op een accurate manier aan de Subverwerker(s)
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mededelen, daar waar deze doeleinden en instructies betrekking hebben op het deel
van de verwerking waarin de Subverwerker(s) betrokken is (zijn).

9.5 In het kader van deze Overeenkomst maakt de VERWERKER gebruik van volgende
categorieën van Subverwerkers teneinde de verlening van de Diensten ten aanzien
van de Betrokkenen te verzekeren:

Registreren van de klanten in databasesysteem van
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJ KE, ReCreateX.

Artikel 10: Rechten van de Betrokkenen

10.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking staat de VERWERKER, voor zover
mogelijk, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE bij in zijn verplichting om te
antwoorden op verzoeken tot uitoefening van de rechten van Betrokkenen, zoals
bepaald in Hoofdstuk III van de AVG, door middel van passende technische en
organisatorische maatregelen.

10.2 Met betrekking tot een verzoek van Betrokkenen betreffende hun rechten inzake de
verwerking van de hen betreffende Persoonsgegevens door de VERWERKER en/of
Subverwerker(s), zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- De VERWERKER zal de VERWERKINGSVERANTVVOORDELI]KE onmiddellijk op de
hoogte stellen van elk verzoek dat door een Betrokkene wordt ingediend met
betrekking tot Persoonsgegevens die door de VERWERKER en/of zijn
Subverwerkers namens de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE worden
verwerkt, zonder hierdoor enig gevolg te geven aan dergelijk verzoek, tenzij
expliciet geautoriseerd door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE;

- De VERWERKER zal onmiddellijk voldoen aan, en zal van zijn Subverwerker(s)
eisen dat zij onmiddellijk voldoen aan, elk verzoek van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE teneinde te kunnen voldoen aan het
verzoek van de Betrokkene die één van zijn/haar rechten wenst uit te oefenen;

- De VERWERKER zorgt ervoor dat zowel hij als zijn Subverwerker(s) beschikken
over de nodige technische en organisatorische capaciteiten om de toegang tot
Persoonsgegevens te blokkeren en gegevens fysiek te vernietigen zonder
mogelijkheid tot recuperatie, ingeval de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE
dit verzoekt;

- De VERWERKER zal op eenvoudig verzoek van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE alle vereiste hulp verlenen en alle
informatie verstrekken die de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE nodig heeft
om zijn belangen te verdedigen in procedures — wettelijke, arbitraire of andere -

die tegen de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of haar personeel worden
aangespannen wegens schending van de fundamentele rechten op privacy en
bescherming van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Artikel 11: Veiligheidsmaatregelen

11.1 Tijdens de duur van deze Overeenkomst zal de VERWERKER passende technische en
organisatorische maatregelen nemen en handhaven zodanig dat de verwerking
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voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van
Betrokkenen wordt gewaarborgd.

De VERWERKER zal onder andere gepaste technische en organisatorische maatregelen
nemen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, en zal op regelmatige basis
de geschiktheid van deze veiligheidsmaatregelen evalueren en waar nodig aanpassen.

11.2 De VERWERKER dient passende technische en organisatorische maatregelen te
implementeren om een overeenkomstig het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen, in overeenstemming met artikel 32 AVG.

Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt specifiek rekening
gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies,
de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per
ongeluk, hetzij onrechtmatig.

11.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE behoudt zich het recht voor om de
Hoofdovereenkomst op te schorten en/of te beëindigen, wanneer de VERWERKER niet
langer kan voorzien in de gepaste technische en organisatorische maatregelen voor
het verwerkingsrisico.

11.4 De VERWERKER heeft onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende algemene
fysieke, logische, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
geïmplementeerd (onderstaande maatregelen dienen uitgewerkt te worden en met
concrete details worden beschreven, bijvoorbeeld via een Annex met een assessment
volgens 1S027002-standaarden)

• De informatieveiligheidsbeleidsvormen;
• De relevante veiligheidsrisicobeoordelingen met betrekking tot de verwerking van

Persoonsgegevens namens de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE;
• De vertrouwelijkheidsverplichtingen die worden opgelegd aan personeel dat

bevoegd is om de Persoonsgegevens te verwerken en relevante
bewustmakingstrainingen;

• De identiteit van het centraal aanspreekpunt zoals uiteengezet in artikel 8.2 van
deze Overeenkomst;

• Alle beschikbare incident-escalatieprocedures;
• Toegangs- en loggingbeleid;

Article 12: Audit

12.1 De VERWERKER erkent dat de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onder toezicht
staat van één of meerdere Toezichthoudende Autoriteit(en). De VERWERKER erkent
dat de VERWERKINGSVERANTWOORDEWKE en een betrokken Toezichthoudende
Autoriteit het recht hebben om, mits redelijke kennisgeving, te allen tijde, en in ieder
geval tijdens de normale kantooruren van de VERWERKER, gedurende de duurtijd van
deze Overeenkomst een audit uit te voeren om te bepalen of de VERWERKER voldoet
aan de AVG en de bepalingen van deze Overeenkomsten. De VERWERKER zal hiertoe
de nodige medewerking verlenen. Dit audittecht mag niet meer dan eenmaal per
kalenderjaar worden uitgeoefend, tenzij de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE
en/of Toezichthoudende Autoriteit redelijke gronden heeft om aan te nemen dat
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VERWERKER in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de bepalingen
van de AVG handelt.

12.2 De VERWERKER verleent op schriftelijk verzoek van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE of de betrokken Toezichthoudende Autoriteit
toegang tot de relevante verwerkingsvoorzieningen van de VERWERKER en tot alle
locaties en relevante informatie van de VERWERKER (en indien van toepassing, die
van zijn vertegenwoordigers, filialen en onderaannemers) ter audit of controle van
de naleving van de AVG en de bepalingen van deze Overeenkomst door de
VERWERKER. Op verzoek van de VERWERKER zullen de betrokken partijen een
vertrouwelijkheidsovereenkomst sluiten.

12.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE neemt alle redelijke maatregelen om enige
verstoring veroorzaakt door de audit op de dagelijkse werking van de VERWERKER of
de Diensten geleverd door VERWERKER te minimaliseren.

12.4 Indien de VERWERKER en de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE overeenkomen
dat er een materiële tekortkoming is in de naleving van de AVG of de bepalingen zoals
uiteengezet in deze Overeenkomst, zoals onthuld tijdens de audit, dan zal de
VERWERKER deze tekortkoming zo snel als mogelijk herstellen. De Partijen kunnen
overeenkomen om een plan op te stellen, inclusief een tijdschema om dit plan te
implementeren, om tegemoet te komen aan de tekortkomingen die geïdentificeerd
werden tijdens de audit.

12.5 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal de kosten dragen van alle audits die
uitgevoerd werden in het kader van dit artikel. Echter, indien uit de audit blijkt dat de
VERWERKER manifest niet voldoet aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de AVG
en/of de bepalingen van deze Overeenkomst, dan zal de VERWERKER de kosten van
deze audit dragen.

Artikel 13: Overdracht aan Derden

De overdracht van Persoonsgegevens aan Derden is op elke mogelijke manier verboden, tenzij
dit wettelijk verplicht is of tenzij de VERWERKER hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft
gekregen van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Indien een wettelijke verplichting tot
overdracht van Persoonsgegevens, die onder deze Overeenkomst vallen, aan Derden van
toepassing is, zal de VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE voorafgaand aan
deze overdracht informeren.

Artikel 14: Internationale overdracht

14.1 De Partijen komen overeen dat Persoonsgegevens slechts bij uitzondering, en enkel
voor zover noodzakelijk om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen,
mogen worden overgedragen aan en/of bewaard bij een ontvanger buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) in een land dat niet onder een door de Europese Commissie
verstrekt adequaatheidsbesluit valt. Dergelijke overdracht wordt beheerst door de
voorwaarden van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht opgesteld
overeenkomstig de contractuele standaardbepalingen zoals gepubliceerd in het besluit
van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG), of door andere
mechanismen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
voorziet.
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14.2 De VERWERKER informeert de VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE alvorens een
internationale persoonsgegevensoverdracht plaatsvindt over de concreet genomen
maatregelen om de bescherming van de Persoonsgegevens van de Betrokkene
overeenkomstig de AVG te waarborgen.

Artikel 15: Handelwijze ten aanzien van nationale overheids- en gerechtelïjke
autoriteiten

15.1 De VERWERKER zal de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onmiddellijk op de
hoogte brengen van elk verzoek, bevel, aanvraag of dagvaarding van een bevoegde
nationale overheids- of gerechtelijke instantie gericht aan de VERWERKER of zijn
Subverwerker, die de mededeling van Persoonsgegevens inhoudt zoals deze verwerkt
worden door de VERWERKER of een Subverwerker in naam en voor rekening van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE, of enige gegevens en/of informatie die
verband houden met een dergelijke verwerking.

15.2 Onverminderd artikel 15.1 van deze Overeenkomst, verleent de
VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE de nodige assistentie aan de VERWERKER
en/of zijn Subverwerker(s) om gehoor te geven aan een verzoek, bevel, aanvraag of
dagvaarding gericht aan de VERWERKER of zijn Subverwerker(s) door een bevoegde
nationale overheids- of gerechtelijke autoriteit.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Persoonsgegevens en met
betrekking tot de databanken die Persoonsgegevens bevatten zijn eigendom van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELUKE (of desgevallend diens klanten), tenzij
anderszins contractueel overeengekomen tussen de Partijen. Niets in deze
overeenkomst zal een overdracht van intellectuele eigendomsrechten vormen van de
VERWERKINGSVERANTWOORDELI]KE naar de VERWERKER, tenzij anders
contractueel overeengekomen tussen de Partijen.

16.2 (Zonder afbreuk te doen aan artikel 16.1 van deze Overeenkomst komen de Partijen
overeen dat de VER WERKER gebruik maakt van een databankapplicatie (ni. ‘ReCreatex
met licentie op naam van VER WERKING5VERANTWOORDELIJKE). Niets in deze
Overeenkomst zal enige titel of eiendomsrecht vestigen in of op deze
databankapplicatie voor de VER WERKINCSVERANTWOORDELL1KE. Deze
databankapplicatie en de daarin opgenomen data blijven ofworden de volle eig’endom
van de VER WERKER.]

16.3 Voor zover de in de databankapplicatie opgenomen data Persoonsgegevens bevat die
VERWERKER heeft bekomen op grond van de verwerkingsactiviteiten zoals
uiteengezet onder artikel 2.4 van deze Overeenkomst, zal artikel 16.2 geen afbreuk
doen aan de verplichtingen opgelegd voor verwerkers in de AVG, of nooit kunnen
worden geïnterpreteerd in strijd met deze verplichtingen.

Artikel 17: Vertrouwelïjkheid

17.1 De VERWERKER verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens en de verwerking van
deze Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming
met artikel 10 van de Hoofdovereenkomst. De VERWERKER zal de vertrouwelijkheid
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waarborgen door maatregelen te nemen die niet minder restrictief zijn dan de
maatregelen die hij gebruikt om zijn eigen vertrouwelijk materiaal, inclusief
Persoonsgegevens, te beschermen.

17.2 De VERWERKER garandeert dat de werknemers of Subverwerkers die gemachtigd zijn
om Persoonsgegevens te verwerken, gebonden zijn door een contractuele
geheimhoudingsplicht of een passende wettelijke plicht tot vertrouwelijkheid.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Onverminderd hetgeen uiteengezet is in de Hoofdovereenkomst, is de VERWERKER
enkel verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt tijdens de verwerking van de
Persoonsgegevens indien hij niet voldeed aan de specifieke verplichtingen opgelegd
voor verwerkers zoals bepaald in de AVG, of wanneer de VERWERKER buiten of in
strijd met de rechtmatige instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
heeft gehandeld.

18.2 Indien administratieve boetes worden opgelegd als gevolg van een inbreuk door de
VERWERKER op de bepalingen van de AVG die specifiek van toepassing zijn op de
VERWERKER of één van zijn SUBVERWERKERS , dan zal de VERWERKER hiervoor
aansprakelijk zijn. De VERWERKER zal in geen geval aansprakelijk zijn indien hij kan
bewijzen dat hij of zijn SUBVERERKERS niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis
die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval.

18.3 Indien blijkt dat zowel de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE als de VERWERKER
aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de verwerking van Persoonsgegevens,
dan zullen beide Partijen overeenkomstig hun individueel aandeel in de
verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door de verwerking, een deel van de
schadevergoeding dragen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en jurisdictie

19.1 Tot 25 mei 2018 moet deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met zowel de Belgische privacywetgeving als de AVG met het oog
op de naleving van deze AVG. Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG integraal van toepassing
zijn op deze Overeenkomst.

19.2 De VERWERKER aanvaardt dat indien de Betrokkene een schadevergoeding eist onder
deze Overeenkomst, de VERWERKER de beslissing van de Betrokkene zal aanvaarden
om:

- Het geschil te laten bemiddelen door een onafhankelijk persoon;
- Het geschil te verwijzen naar de Belgische rechtbanken.

19.3 De Partijen komen overeen dat de keuze die gemaakt wordt door de Betrokkene, de
fundamentele of procedurele rechten van de Betrokkene om andere rechtsmiddelen
aan te wenden in overeenstemming met toepasselijk nationaal of internationaal recht,
niet in het gedrang zal brengen.

19.4 Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de bepalingen van deze
Overeenkomst zal voor de bevoegde rechtbanken gebracht worden zoals bepaald in
artikel 12 van de Hoofdovereenkomst.
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Aldus overeengekomen op 17 mei 2018 en opgesteld in twee (2) exemplaren waarvan elke
Partij erkent één ondertekend exemplaar ontvangen te hebben.

VOOR VERWERKINGSVERANTVOORDELUKE VOOR VERWERKER

Naam: [NAAM]
Functie: [FUNCTIE]

Naam: Jan DWjt
Functie:gedelegerd bestuurder

Innop nv
gedelgeerd bestuurder
S&R Kortrijk-Zwevegem nv
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37 2018_GR_00136 Informatieveiligheid - sjabloon 
verwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad en het OCMW Kortrijk hebben de voorbije jaren heel sterk ingezet op informatieveiligheid. 
Jaarlijks rapporteert de informatieveiligheidsconsulent aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene europese Verordening Inzake Gegevensbescherming (AVG) of 
General Data Protection Regulation (GDPR) in werking voor elke verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van de in werking treding van de GDPR zijn, zowel de verantwoordelijke voor de 
verwerking (in casu stad of OCMW) als de verwerker (leverancier) van persoonsgegevens verplicht 
een verwerkingsovereenkomst aan te gaan met hierin een aantal verplicht op te nemen bepalingen.

Hiertoe werd er een standaard sjabloon opgemaakt, dat thans wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad voor goedkeuring. De leveranciers zullen worden aangeschreven met het verzoek de 
verwerkingsovereenkomst (op basis van dit goedgekeurde sjabloon) te ondertekenen. 

Een aandachtspunt hierbij is wel dat sommige grote leveranciers hun eigen versie wensen op te 
dringen. Indien dit het geval is, zullen deze verwerkingsovereenkomsten apart aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd.

Persoonsgegeven:

"Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of 
onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden".
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Met persoonsgegeven bedoelen we ondermeer de naam van een persoon, een foto, een 
telefoonnummer, een code, een bankrekeningnummer, een e-mail adres, een vingerafdruk,...

Verwerkingsverantwoordelijke:

"een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt".

Verwerker: 
"een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan 
die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt". 

Argumentatie
De stad en het OCMW zijn bij de uitoefening van hun dagdagelijkse taken 
verwerkingsverantwoordelijke voor heel wat persoonsgegevens. Bij de opmaak van recente 
bestekken, werden dan ook reeds clausules rond informatieveiligheid opgenomen.

Voor de opmaak van de verwerkingsovereenkomsten waarbij de stad Kortrijk 
verwerkingsverantwoordelijke is, wensen stad en het OCMW Kortrijk gebruik te maken van een 
sjabloon-ontwerp-overeenkomst dat naar alle externe partners die persoonsgegevens verwerken, zal 
verstuurd worden. Dit sjabloon wordt thans voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na goedkeuring van het sjabloon door de gemeenteraad, wordt er voorgesteld om, voor zover er niet 
wordt afgeweken van de bepalingen hierin opgenomen, het college van burgemeester en schepenen 
de verwerkingsovereenkomsten te laten goedkeuren.

Er zal wel rekening moeten gehouden worden dat sommige verwerkers (vb. grote software-
leveranciers) hun eigen verwerkingsovereenkomsten hebben. Indien dit het geval is, zullen deze 
verwerkingsovereenkomsten apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Juridische grond
Op 4 mei 2016 werd de definitieve tekst van algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) goedgekeurd in het Europees Parlement.

Op 25 mei 2018 wordt deze wet van kracht.

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:

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

 2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
het sjabloon "verwerkingsovereenkomst" goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
voor zover er niet wordt afgeweken van de bepalingen hierin opgenomen, dat het college van 
burgemeester en schepenen de verwerkingsovereenkomsten kan goedkeuren.

Bijlagen
 Sjabloon verwerkingsovereenkomst 20180514.pdf
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Verwerkersovereenkomst  
 
TUSSEN: 
 
ENERZIJDS  
 
Stad Kortrijk, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Grote 
Markt 54 te 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen met ondernemingsnummer [0207494678] en hier 
vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester en de mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur 

hierna “VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE genoemd, enerzijds 
met als functionaris voor de gegevensbescherming Dhr. Koert Van Espen van de firma 
Apogado, met ondernemingsnummer 0871.212.428. 

 
EN 
 
ANDERZIJDS 
 
XXX, een vennootschap naar Belgisch recht (naamloze vennootschap), waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te XXX, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen met ondernemingsnummer XXX en hier vertegenwoordigd door [NAAM] in 
zijn/haar hoedanigheid van [hoedanigheid]; 
 
Hierna de “VERWERKER” genoemd.  
 
De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en VERWERKER worden hieronder gezamenlijk de 
“Partijen” en individueel een “Partij” genoemd. 
 
WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 
 

A. De Partijen hebben een overeenkomst bijstand (“Hoofdovereenkomst”) gesloten op 
[DATUM] voor het gebruik van de diensten van VERWERKER, zijnde met referentie 
[Referentie] 

B. In het kader van de Hoofdovereenkomst wensen de Partijen een overeenkomst te 
sluiten omtrent de verwerking van Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) 
(“Overeenkomst”) die voldoet aan de vereisten van het huidige wettelijk kader rond 
gegevensverwerking en met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en 
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of 
“AVG”). 

C. De Partijen wensen in deze Overeenkomst de rechten en verplichtingen vast te leggen 
van zowel de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE als van de VERWERKER.  
 
 
 
 

EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT 

 
Artikel 1: Definities 
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1.1 Voor de toepassing van deze overeenkomst hebben de hieronder vermelde begrippen 
de volgende betekenis: 

 
“Betrokkene” betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;  
 
“Contactpersoon” betekent de persoon/personen die door een Partij wordt/worden 
aangewezen om een aanspreekpunt te zijn en de Partij voor (een deel van) de 
Diensten te vertegenwoordigen, zoals gecommuniceerd aan de andere Partij; 
 
“Derde Partij” betekent elke Partij die geen Betrokkene, 
Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker, of Subverwerker is onder deze 
Overeenkomst, of een persoon die gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken 
onder het directe gezag van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of 
VERWERKER; 

 
“Diensten” betekent de diensten die door VERWERKER worden geleverd in 
overeenstemming met de Hoofdovereenkomst en zoals uiteengezet in preambule B; 
 
“DPO” is een Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming 
 
“Modelcontractbepalingen” betekent de modelcontractbepalingen die naar een 
beslissing van de Europese Commissie op basis van Artikel 26(4) van de Richtlijn 
95/46/EC voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende 
gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de 
betrokken toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie 
overeenkomstig de comitéprocedure waarnaar verwezen wordt in Artikel 93(2) van 
de EU-Richtlijn 2016/679.  

 
“Overeenkomst” heeft de betekenis daaraan toegekend in preambule C; 

 
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een Betrokkene;  
 
“Persoonsgegevensinbreuk” betekent een inbreuk op de beveiliging die per 
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of 
de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;  

 
“Subverwerker” betekent elke verwerker die door VERWERKER als onderaannemer 
is aangenomen en die ermee akkoord gaat Persoonsgegevens te verwerken in naam 
en voor rekening van VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in overeenstemming met 
deze Overeenkomst; 
 
“Toezichthoudende Autoriteit” betekent een door een lidstaat ingevolge artikel 51 
AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie;  

 
“Veiligheidsmaatregelen” betekent alle maatregelen ter bescherming van 
Persoonsgegevens tegen accidentele of onwettige vernietiging of verlies, alsmede 
tegen onbevoegde toegang, wijziging of doorgifte; 
 
“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die aan de andere Partij in 
schriftelijke of materiële vorm is verstrekt onder deze Overeenkomst en die als 
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vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk kan worden 
beschouwd vanwege de aard van informatie of de aard van omstandigheden die de 
openbaarmaking vereisen, zoals, maar niet beperkt tot, productinformatie, 
klantenlijsten, prijslijsten en financiële informatie; 
 

1.2 Alle andere gebruikte maar niet gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als 
daaraan toegekend in de Hoofdovereenkomst.  

 
Artikel 2: Onderwerp van de Overeenkomst 
 
2.1 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE bepaalt de doelstellingen en middelen voor 

de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht en wenst de 
verwerking van Persoonsgegevens toe te vertrouwen aan de VERWERKER. De 
VERWERKER zal de Persoonsgegevens verwerken in naam en voor rekening van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE.  

 
2.2 De VERWERKER levert de Diensten in overeenstemming met de bepalingen van deze 

Overeenkomst. 
 
2.3 Beide Partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe om te voldoen aan de bepalingen van 

de relevante toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niets 
doen of nalaten waardoor de andere Partij inbreuk zou plegen op de relevante en 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  

 
2.4 Verwerkingsactiviteiten. De verwerking uitgevoerd door de VERWERKER in naam 

en voor rekening van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE heeft betrekking op 
de Diensten geleverd door de VERWERKER. De verwerkingsactiviteit bestaat uit 
[volledig mogelijke beschrijving van de verwerkingsactiviteiten].  

 
2.5 Categorieën Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: 

[voeg de relevante categorieën van persoonsgegevens toe] 
 

• [Identificatiegegevens (persoonlijke identificatiegegevens inclusief, onder 
andere, naam, voornaam, adres, polisnummer, nummerplaat, telefoonnummer)]; 

• [Financiële identificatiegegevens]; 
• [Persoonlijke kenmerken]; 

• [(Data)verbruiksgegevens]; 
• [Medische gegevens];  
• […]. 

 
2.6 Betrokkenen. De Betrokkenen zijn [voeg de relevante betrokkenen toe: bv. klanten 

en potentiële klanten].  
 
2.7 Doeleinden. De VERWERKER wendt de Persoonsgegevens enkel aan om een goede 

dienstverlening in het kader van de Hoofdovereenkomst te verzekeren in 
overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. De VERWERKER 
verbindt zich ertoe in geen enkel geval gebruik te maken van de Persoonsgegevens 
voor eigen doeleinden, inclusief voor direct marketing doeleinden.  

 
2.8 Alleen de Persoonsgegevens die in dit artikel worden genoemd, kunnen en zullen door 

de VERWERKER worden verwerkt. Bovendien worden de Persoonsgegevens enkel en 
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alleen verwerkt in het licht van de doeleinden die in dit artikel door de Partijen worden 
bepaald. 

 
2.9 Beide Partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te nemen om te 

verzekeren dat Persoonsgegevens niet onrechtmatig worden aangewend of in handen 
komen van een onbevoegde Derde Partij. 

 
Artikel 3: Termijn van de verwerking  
 
3.1 Deze Overeenkomst is van toepassing zolang de VERWERKER Persoonsgegevens 

verwerkt in naam en voor rekening van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in 
het kader van de Hoofdovereenkomst. Ingeval de Hoofdovereenkomst tot een einde 
komt in overeenstemming met artikel X van de Hoofdovereenkomst, komt ook deze 
Overeenkomst tot een einde. 

 
3.2 Ingeval van een ernstige schending van deze Overeenkomst of de 

Hoofdovereenkomst, evenals in geval van schendingen van de toepasselijke 
bepalingen van de AVG of van het huidige wettelijk kader rond gegevensverwerking 
(Privacywet), kan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de VERWERKER bevelen 
om met onmiddellijke ingang de verwerking van Persoonsgegevens te staken. 

 
3.3 Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, of indien de Persoonsgegevens niet 

langer relevant zijn voor het verlenen van de Diensten, zal de VERWERKER, naar keuze 
van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, alle Persoonsgegevens verwijderen of 
teruggeven aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, en zal de VERWERKER alle 
bestaande kopieën verwijderen, alsook schriftelijk bewijs leveren hiervan, tenzij de 
toepasselijke wetgeving de bewaring van Persoonsgegevens vereist. De 
Persoonsgegevens zullen kosteloos aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
worden teruggegeven. De VERWERKER vraagt de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE ten minste twee maanden voor beëindiging 
van de Overeenkomst of deze voor verwijdering of teruggave kiest. In geval van 
onduidelijkheid of uitblijven van een tijdig antwoord worden de gegevens teruggeven.  

 
In voorkomend geval zal de VERWERKER de gegevens overmaken naar de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in de vorm van gestructureerde gegevens volgens 
marktconforme standaarden (zoals xml bestanden). Na bevestiging van ontvangst en op 
expliciet verzoek van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE dient de VERWERKER zonder 
additionele kosten alle gegevens van VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE te vernietigen. 
 
Artikel 4: Instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke 
 
4.1 De VERWERKER verwerkt de Persoonsgegevens enkel en alleen op basis van 

gedocumenteerde instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en in 
ieder geval in overeenstemming met de overeengekomen verwerkingsactiviteiten zoals 
uiteengezet in artikel 2.4 van deze Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen 
verlenen. De VERWERKER zal de Persoonsgegevens die onderwerp uitmaken van deze 
Overeenkomst niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze instructies 
en de bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst. 

 
4.2 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE kan zijn instructies slechts in beperkte mate 

eenzijdig wijzigen. Indien er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in de 
instructies, dan wordt de VERWERKER voorafgaandelijk geraadpleegd door de 
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VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Wijzigingen die een impact hebben op de 
essentie van de Hoofdovereenkomst en de Overeenkomst worden door beide Partijen 
gezamenlijk overeengekomen. 

 
4.3 De VERWERKER verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met hetgeen in 

artikel 4.1 van deze Overeenkomst bepaald is, inclusief met betrekking tot de 
overdracht van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale 
organisatie, tenzij dit vereist wordt door Uniewetgeving of wetgeving van een lidstaat 
waaraan de VERWERKER onderworpen is; in een dergelijk geval zal de VERWERKER 
de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE informeren over die wettelijke vereiste vóór 
aanvang van de verwerking, tenzij deze wet dergelijke informatieverlening op grond 
van gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. 
 

Artikel 5: Bijstand aan de Verwerkingsverantwoordelijke 
 
5.1 Naleving wetgeving. De VERWERKER assisteert de 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE bij het waarborgen van de naleving van zijn 
verplichtingen ingevolge de AVG binnen het kader van de verplichtingen die op de 
VERWERKER rusten in het kader van de Hoofdovereenkomst en/of deze 
Overeenkomst, rekening houdend met de aard van de verwerking en de beschikbare 
informatie bij de VERWERKER. 

 
5.2 Persoonsgegevensinbreuk. Ingeval van een Persoonsgegevensinbreuk die verband 

houdt met het onderwerp van de verwerking van deze Overeenkomst, zal de 
VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onverwijld na kennisname van 
de Persoonsgegevensinbreuk informeren en assisteren. 
 
Deze kennisgeving bevat minstens de volgende informatie: 
(a) De aard van de Persoonsgegevensinbreuk;  
(b) De categorieën van Persoonsgegevens die getroffen zijn; 
(c) De categorieën en het aantal Betrokkenen die getroffen zijn; en indien het aantal 

onbekend is, een verantwoorde schatting van dit aantal; 
(d) De categorieën en het aantal datasets die Persoonsgegevens bevatten; en indien 

het aantal onbekend is, een verantwoorde schatting van dit aantal; 
(e) De vermoedelijke gevolgen van de Persoonsgegevensinbreuk; 
(f) De genomen of voorgenomen maatregelen om de Persoonsgegevensinbreuk aan 

te pakken, waaronder in voorkomend geval maatregelen om mogelijke nadelige 
en schadelijke gevolgen te beperken.  

 
5.3 Indien de VERWERKER gebruik maakt van een Subverwerker, zal de VERWERKER van 

deze Subverwerker vereisen dat dezelfde informatie wordt verstrekt wanneer een 
Persoonsgegevensinbreuk plaatsvindt bij de Subverwerker. De VERWERKER zal de van 
de Subverwerker ontvangen informatie onmiddellijk doorgeven aan de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE.  

 
5.4 Indien van toepassing duiden de VERWERKER en zijn Subverwerker(s) één centraal 

aanspreekpunt aan dat verantwoordelijk zal zijn voor alle communicatie tussen de 
VERWERKER, de Subverwerker(s) en de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in 
geval zich een incident voordoet dat heeft geleid of kan leiden tot een toevallige of 
niet-geautoriseerde vernietiging of verlies van, of een niet-geautoriseerde toegang tot, 
wijziging of overdracht van Persoonsgegevens die worden verwerkt namens de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. 
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5.5 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE beslist eenzijdig en naar eigen goeddunken, 

in overeenstemming met de relevante en toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming, of de Betrokkenen wiens Persoonsgegevens zijn beïnvloed 
door een Persoonsgegevensinbreuk, hiervan op de hoogte worden gesteld of niet. Het 
is de verantwoordelijkheid van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE om de 
bevoegde Toezichthoudende Autoriteit op de hoogte te stellen van een 
Persoonsgegevensinbreuk. 

 

5.6 De Partijen, en indien van toepassing, de Subverwerker(s) waarborgen om te goeder 

trouw samen te werken om enige nadelige gevolgen van een 
Persoonsgegevensinbreuk te beperken. 

 

5.7 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Daarnaast zal de VERWERKER de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE assisteren bij de uitvoering van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling overeenkomstig artikel 35 van de AVG.   

 
Artikel 6: Informatieverplichtingen  
 
De VERWERKER zal,  op elk moment en op verzoek van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE voorzien 
van alle informatie die deze vereist, en minstens met de volgende informatie: 
 

- Alle relevante details met betrekking tot de eigen bedrijfsstructuur, evenals accurate 
en actuele identificatiegegevens van alle entiteiten van de VERWERKER die betrokken 
zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens, inclusief de locatie van hun 
hoofdzetel; 
 

- De aspecten van de verwerking die afhankelijk zijn van, of afhankelijk kunnen zijn van 
de diensten van een Subverwerker, alsook de identificatiegegevens van de 
Subverwerker, inclusief de locatie van zijn hoofdzetel, voor zover dit geen afbreuk doet 
aan hetgeen bepaald is in artikel 9 van deze Overeenkomst. De VERWERKER zal de 
overeenkomst met de Subverwerker(s) die betrekking heeft op of relevant is voor de 
verwerking van Persoonsgegevens doorgeven aan de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, tenzij een dergelijke overeenkomst met de 
Subverwerker(s) Vertrouwelijke Informatie bevat, in welk geval dergelijke 
Vertrouwelijke Informatie mag worden verwijderd; 

 
- Geografische details van verwerkingslocaties, inclusief back-up en 

redundantiefaciliteiten; 
 

- De fysieke, organisatorische, technische en logische beveiligingsmaatregelen die 
VERWERKER, en indien van toepassing zijn Subverwerker(s), hebben 
geïmplementeerd, zoals uiteengezet in artikel 11 van deze Overeenkomst. 

 
- 
Artikel 7: Verplichtingen van de VERWERKER 
 
7.1 De VERWERKER zal onverwijld of binnen een redelijke termijn (dit naargelang de 

wettelijke verplichtingen daartoe bepaald in de AVG) en naar behoren alle redelijke 
verzoeken van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE behandelen met betrekking 
tot de verwerking van Persoonsgegevens of in verband met de Overeenkomst.  
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7.2 De VERWERKER garandeert dat er geen verplichtingen voortvloeien uit toepasselijk 

recht die het voor de VERWERKER onmogelijk maken om te voldoen aan zijn 
verplichtingen onder deze Overeenkomst. 

 
7.3 De VERWERKER verbindt zich ertoe geen Persoonsgegevens te verwerken voor een 

ander doeleinde dan het leveren van de Diensten en het nakomen van de 
verplichtingen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met de 
gedocumenteerde instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE; als de 
VERWERKER om welke reden dan ook niet kan voldoen aan deze vereiste, dan zal hij 
de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE hiervan onverwijld in kennis stellen.  

 
7.4 De VERWERKER brengt de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onmiddellijk op de 

hoogte indien hij van mening is dat een instructie van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE het toepasselijk recht omtrent 
gegevensbescherming schendt. 

 
7.5 De VERWERKER zal verzekeren dat de toegang tot, inspectie, verwerking en 

verstrekking van Persoonsgegevens enkel zal plaatsvinden in overeenstemming met 
het proportionaliteitsprincipe en het ‘need-to-know’ principe (d.i. gegevens worden 
enkel verleend aan die personen die de Persoonsgegevens behoeven met betrekking 
tot het leveren van de Diensten).  

 
7.6 De VERWERKER verbindt zich ertoe geen Persoonsgegevens bekend te maken aan 

andere personen dan het personeel van de VERWERKER die de Persoonsgegevens 
nodig hebben om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, en zal 
verzekeren dat desbetreffend personeel gebonden is aan wettelijke of contractuele 
vertrouwelijkheidsverplichtingen.   

 
7.7  Indien de  VERWERKER een DPO heeft aangesteld, dient de VERWERKER de 

contactgegevens van deze DPO onverwijld over te maken aan de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. 

 
7.8 Vanaf 25 mei 2018 is de VERWERKER verplicht een verwerkingsregister aan te maken 

en up-to-date te houden met betrekking tot deze Overeenkomst; de VERWERKER zal 
het verwerkingsregister op eerste verzoek van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, een auditeur aangesteld door de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en/of de Toezichthoudende Autoriteit ter 
beschikking stellen.  

 
Artikel 8: Verplichtingen van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
 
8.1 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal alle nodige assistentie verlenen en zal 

te goeder trouw samenwerken met de VERWERKER teneinde te verzekeren dat de 
verwerking van Persoonsgegevens verloopt in overeenstemming met de vereisten van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in het bijzonder met de principes 
die verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens. 
 

8.2 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal met de VERWERKER de gepaste 
communicatiekanalen overeenkomen om te verzekeren dat instructies, aanwijzingen 
en andere communicaties met betrekking tot Persoonsgegevens die verwerkt worden 
door de VERWERKER in naam en voor rekening van de 
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VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE goed ontvangen worden door beide Partijen. 
De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal de VERWERKER in kennis stellen van de 
identeit van het centraal aanspreekpunt bij de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
die de VERWERKER dient te contacteren in uitvoering van dit artikel 8.2. 

 
8.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE verbindt zich ertoe geen instructies of 

aanwijzingen te geven, of verzoeken te richten aan de VERWERKER die niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van de AVG. 

 
8.4 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE waarborgt dat hij geen instructies, 

aanwijzingen of verzoeken zal richten aan de VERWERKER die van de VERWERKER 
en/of zijn Subverwerker(s) zou vereisen om verplichtingen zoals opgelegd door 
toepasselijk nationaal dwingend recht, waaraan de VERWERKER en/of zijn 
Subverwerker(s) onderhevig zijn, te schenden. 

 
Artikel 9: Het gebruik van Subverwerkers 
 
9.1 De VERWERKER zal geen andere verwerker inschakelen zonder voorafgaande 

specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Ingeval van een algemene schriftelijke 
toestemming, zal de VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
informeren over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of 
vervanging van Subverwerkers, teneinde de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de 
mogelijkheid te geven om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke wijzigingen.  

 
9.2 Onverminderd het voorgaande komen Partijen overeen dat de VERWERKER niet 

verplicht is om de identiteit van elke Subverwerker mede te delen (categorieën van 
Subverwerkers volstaan in combinatie met de informatie uiteengezet in artikel 6 en 9 
van deze Overeenkomst met betrekking tot Subverwerkers). Niettegenstaande het 
bovenstaande kan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de VERWERKER te allen 
tijde verzoeken om de identiteit van een Subverwerker vrij te geven, en de 
VERWERKER zal dit doen als een dergelijke mededeling geen inbreuk vormt op enige 
vertrouwelijkheidsovereenkomst of handelsgeheimbepaling die de VERWERKER met 
de relevant Subverwerker heeft overeenkomen. Indien de VERWERKER de identiteit 
van een Subverwerker niet kan vrijgeven, is de VERWERKER verplicht om een 
schriftelijke formele rechtvaardiging te verstrekken.  

 
9.3 De VERWERKER garandeert dat zijn Subverwerkers gebonden zijn aan dezelfde 

verplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens als de verplichtingen waaraan de 
VERWERKER zelf door deze Overeenkomst is gebonden.  

 
9.4 De VERWERKER zal de door VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE vastgestelde 

doelen en instructies ogenblikkelijk en op een accurate manier aan de Subverwerker(s) 
mededelen, daar waar deze doeleinden en instructies betrekking hebben op het deel 
van de verwerking waarin de Subverwerker(s) betrokken is (zijn). 

 
9.5 In het kader van deze Overeenkomst maakt de VERWERKER gebruik van volgende 

categorieën van Subverwerkers teneinde de verlening van de Diensten ten aanzien 
van de Betrokkenen te verzekeren: 

 
• [Voeg de categorieën van subverwerkers toe, bijvoorbeeld: freelance consultants 

die van tijd tot tijd diensten leveren op instructie van de VERWERKER binnen de 
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organisatie van de VERWERKER, cloud storage, SaaS-tools, externe 
communicatiediensten, enzoverder]  

 
Artikel 10: Rechten van de Betrokkenen  
 
10.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking staat de VERWERKER, voor zover 

mogelijk, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE bij in zijn verplichting om te 
antwoorden op verzoeken tot uitoefening van de rechten van Betrokkenen, zoals 
bepaald in Hoofdstuk III van de AVG, door middel van passende technische en 
organisatorische maatregelen. 

 
10.2 Met betrekking tot een verzoek van Betrokkenen betreffende hun rechten inzake de 

verwerking van de hen betreffende Persoonsgegevens door de VERWERKER en/of 
Subverwerker(s), zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 
- De VERWERKER zal de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onmiddellijk op de 

hoogte stellen van elk verzoek dat door een Betrokkene wordt ingediend met 
betrekking tot Persoonsgegevens die door de VERWERKER en/of zijn 
Subverwerkers namens de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE worden 
verwerkt, zonder hierdoor enig gevolg te geven aan dergelijk verzoek, tenzij 
expliciet geautoriseerd door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE; 
 

- De VERWERKER zal onmiddellijk voldoen aan, en zal van zijn Subverwerker(s) 
eisen dat zij onmiddellijk voldoen aan, elk verzoek van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE teneinde te kunnen voldoen aan het 
verzoek van de Betrokkene die één van zijn/haar rechten wenst uit te oefenen; 

 
- De VERWERKER zorgt ervoor dat zowel hij als zijn Subverwerker(s) beschikken 

over de nodige technische en organisatorische capaciteiten om de toegang tot 
Persoonsgegevens te blokkeren en gegevens fysiek te vernietigen zonder 
mogelijkheid tot recuperatie, ingeval de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
dit verzoekt; 

 
- De VERWERKER zal op eenvoudig verzoek van de 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE alle vereiste hulp verlenen en alle 
informatie verstrekken die de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE nodig heeft 
om zijn belangen te verdedigen in procedures – wettelijke, arbitraire of andere - 
die tegen de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of haar personeel worden 
aangespannen wegens schending van de fundamentele rechten op privacy en 
bescherming van Persoonsgegevens van Betrokkenen.  

 
Artikel 11: Veiligheidsmaatregelen 
 
11.1 Tijdens de duur van deze Overeenkomst zal de VERWERKER passende technische en 

organisatorische maatregelen nemen en handhaven zodanig dat de verwerking 
voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van 
Betrokkenen wordt gewaarborgd.  

 
De VERWERKER zal onder andere gepaste technische en organisatorische maatregelen 
nemen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, en zal op regelmatige basis 
de geschiktheid van deze veiligheidsmaatregelen evalueren en waar nodig aanpassen.  

 

197/208 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 10 

11.2 De VERWERKER dient passende technische en organisatorische maatregelen te 
implementeren om een overeenkomstig het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen, in overeenstemming met artikel 32 AVG.  

 
 Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt specifiek rekening 

gehouden met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, 
de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot 
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per 
ongeluk, hetzij onrechtmatig. 

 
11.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE behoudt zich het recht voor om de 

Hoofdovereenkomst op te schorten en/of te beëindigen, wanneer de VERWERKER niet 
langer kan voorzien in de gepaste technische en organisatorische maatregelen voor 
het verwerkingsrisico.  

 
11.4 De VERWERKER heeft onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende algemene 

fysieke, logische, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
geïmplementeerd (onderstaande maatregelen dienen uitgewerkt te worden en met 
concrete details worden beschreven, bijvoorbeeld via een Annex met een assessment 
volgens ISO27002-standaarden) 

 

• [Algemeen aanvaarde industriestandaarden en ‘best practices’ en de 
middelen om daaraan te voldoen; 

• Alle informatie omtrent wijzigingen die een substantiële invloed kunnen 
hebben op de naleving van dergelijke normen en ‘best practices’; 

• De informatieveiligheidsbeleidsvormen; 

• De relevante veiligheidsrisicobeoordelingen met betrekking tot de 
verwerking van Persoonsgegevens namens de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE; 

• De vertrouwelijkheidsverplichtingen die worden opgelegd aan personeel 
dat bevoegd is om de Persoonsgegevens te verwerken en relevante 
bewustmakingstrainingen; 

• De identiteit van het centraal aanspreekpunt zoals uiteengezet in artikel 
8.2 van deze Overeenkomst;  

• Alle beschikbare incident-escalatieprocedures; 
• Toegangs- en loggingbeleid; 
• Gebruik van cryptografie;  
• Aanduiden van een verantwoordelijke voor de veiligheidsmaatregelen 

binnen de organisatie van de VERWERKER, inclusief voor het beleid in 
privacy en gegevensbescherming (CISO en DPO); 

• Implementatie van een Business Continuity Plan (‘BCP’).] 
 

 
Article 12: Audit  
 
12.1 De VERWERKER erkent dat de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onder toezicht 

staat van één of meerdere Toezichthoudende Autoriteit(en). De VERWERKER erkent 
dat de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en een betrokken Toezichthoudende 
Autoriteit het recht hebben om, mits redelijke kennisgeving, te allen tijde, en in ieder 
geval tijdens de normale kantooruren van de VERWERKER, gedurende de duurtijd van 
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deze Overeenkomst een audit uit te voeren om te bepalen of de VERWERKER voldoet 
aan de AVG en de bepalingen van deze Overeenkomsten. De VERWERKER zal hiertoe 
de nodige medewerking verlenen. Dit auditrecht mag niet meer dan eenmaal per 
kalenderjaar worden uitgeoefend, tenzij de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
en/of Toezichthoudende Autoriteit redelijke gronden heeft om aan te nemen dat 
VERWERKER in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst en/of de bepalingen 
van de AVG handelt. 

 
12.2 De VERWERKER verleent op schriftelijk verzoek van de 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of de betrokken Toezichthoudende Autoriteit 
toegang tot de relevante verwerkingsvoorzieningen van de VERWERKER en tot alle 
locaties en relevante informatie van de VERWERKER (en indien van toepassing, die 
van zijn vertegenwoordigers, filialen en onderaannemers) ter audit of controle van 
de naleving van de AVG en de bepalingen van deze Overeenkomst door de 
VERWERKER. Op verzoek van de VERWERKER zullen de betrokken partijen een 
vertrouwelijkheidsovereenkomst sluiten. 

 
12.3 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE neemt alle redelijke maatregelen om enige 

verstoring veroorzaakt door de audit op de dagelijkse werking van de VERWERKER of 
de Diensten geleverd door VERWERKER te minimaliseren. 

 
12.4 Indien de VERWERKER en de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE overeenkomen 

dat er een materiële tekortkoming is in de naleving van de AVG of de bepalingen zoals 
uiteengezet in deze Overeenkomst, zoals onthuld tijdens de audit, dan zal de 
VERWERKER deze tekortkoming zo snel als mogelijk herstellen. De Partijen kunnen 
overeenkomen om een plan op te stellen, inclusief een tijdschema om dit plan te 
implementeren, om tegemoet te komen aan de tekortkomingen die geïdentificeerd 
werden tijdens de audit.  

 
12.5 De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zal de kosten dragen van alle audits die 

uitgevoerd werden in het kader van dit artikel. Echter, indien uit de audit blijkt dat de 
VERWERKER manifest niet voldoet aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de AVG 
en/of de bepalingen van deze Overeenkomst, dan zal de VERWERKER de kosten van 
deze audit dragen. 

 
Artikel 13: Overdracht aan Derden  
 
De overdracht van Persoonsgegevens aan Derden is op elke mogelijke manier verboden, tenzij 
dit wettelijk verplicht is of tenzij de VERWERKER hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft 
gekregen van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Indien een wettelijke verplichting tot 
overdracht van Persoonsgegevens, die onder deze Overeenkomst vallen, aan Derden van 
toepassing is, zal de VERWERKER de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE voorafgaand aan 
deze overdracht informeren.  
 
 
Artikel 14: Internationale overdracht 
 
14.1 De Partijen komen overeen dat Persoonsgegevens slechts bij uitzondering, en enkel 

voor zover noodzakelijk om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, 
mogen worden overgedragen aan en/of bewaard bij een ontvanger buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER) in een land dat niet onder een door de Europese Commissie 
verstrekt adequaatheidsbesluit valt. Dergelijke overdracht wordt beheerst door de 
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voorwaarden van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht opgesteld 
overeenkomstig de contractuele standaardbepalingen zoals gepubliceerd in het besluit 
van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG), of door andere 
mechanismen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming 
voorziet. 

 
14.2 De VERWERKER informeert de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE alvorens een 

internationale persoonsgegevensoverdracht plaatsvindt over de concreet genomen 
maatregelen om de bescherming van de Persoonsgegevens van de Betrokkene 
overeenkomstig de AVG te waarborgen.  

 
 
 
Artikel 15: Handelwijze ten aanzien van nationale overheids- en gerechtelijke 
autoriteiten 

 
15.1 De VERWERKER zal de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE onmiddellijk op de 

hoogte brengen van elk verzoek, bevel, aanvraag of dagvaarding van een bevoegde 
nationale overheids- of gerechtelijke instantie gericht aan de VERWERKER of zijn 
Subverwerker, die de mededeling van Persoonsgegevens inhoudt zoals deze verwerkt 
worden door de VERWERKER of een Subverwerker in naam en voor rekening van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, of enige gegevens en/of informatie die 
verband houden met een dergelijke verwerking. 

 
15.2 Onverminderd artikel 15.1 van deze Overeenkomst, verleent de  

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE de nodige assistentie aan de VERWERKER 
en/of zijn Subverwerker(s) om gehoor te geven aan een verzoek, bevel, aanvraag of 
dagvaarding gericht aan de VERWERKER of zijn Subverwerker(s) door een bevoegde 
nationale overheids- of gerechtelijke autoriteit. 

 
Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten 
 
16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Persoonsgegevens en met 

betrekking tot de databanken die Persoonsgegevens bevatten zijn eigendom van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE (of desgevallend diens klanten), tenzij 
anderszins contractueel overeengekomen tussen de Partijen. Niets in deze 
overeenkomst zal een overdracht van intellectuele eigendomsrechten vormen van de 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE naar de VERWERKER, tenzij anders 
contractueel overeengekomen tussen de Partijen. 

 
16.2 (Zonder afbreuk te doen aan artikel 16.1 van deze Overeenkomst komen de Partijen 

overeen dat de VERWERKER gebruik maakt van een interne databankapplicatie (nl. 
‘XXX’). Niets in deze Overeenkomst zal enige titel of eigendomsrecht vestigen in of op 
deze databankapplicatie voor de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. Deze 
databankapplicatie en de daarin opgenomen data blijven of worden de volle eigendom 
van de VERWERKER. ) 

 
16.3 (Voor zover de in de databankapplicatie opgenomen data Persoonsgegevens bevat die 

VERWERKER heeft bekomen op grond van de verwerkingsactiviteiten zoals 
uiteengezet onder artikel 2.4 van deze Overeenkomst, zal artikel 16.2 geen afbreuk 
doen aan de verplichtingen opgelegd voor verwerkers in de AVG, of nooit kunnen 
worden geïnterpreteerd in strijd met deze verplichtingen.) 
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Artikel 17: Vertrouwelijkheid 
 
17.1 De VERWERKER verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens en de verwerking van 

deze Persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming 
met artikel 10 van de Hoofdovereenkomst. De VERWERKER zal de vertrouwelijkheid 
waarborgen door maatregelen te nemen die niet minder restrictief zijn dan de 
maatregelen die hij gebruikt om zijn eigen vertrouwelijk materiaal, inclusief 
Persoonsgegevens, te beschermen. 

 
17.2 De VERWERKER garandeert dat de werknemers of Subverwerkers die gemachtigd zijn 

om Persoonsgegevens te verwerken, gebonden zijn door een contractuele 
geheimhoudingsplicht of een passende wettelijke plicht tot vertrouwelijkheid. 

 
 
 
Artikel 18: Aansprakelijkheid 
 
18.1 Onverminderd hetgeen uiteengezet is in de Hoofdovereenkomst, is de VERWERKER 

enkel verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt tijdens de verwerking van de 
Persoonsgegevens indien hij niet voldeed aan de specifieke verplichtingen opgelegd 
voor verwerkers zoals bepaald in de AVG, of wanneer de VERWERKER buiten of in 
strijd met de rechtmatige instructies van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
heeft gehandeld. 

 
18.2 Indien administratieve boetes worden opgelegd als gevolg van een inbreuk door de 

VERWERKER op de bepalingen van de AVG die specifiek van toepassing zijn op de 
VERWERKER of één van zijn SUBVERWERKERS , dan zal de VERWERKER hiervoor 
aansprakelijk zijn. De VERWERKER zal in geen geval aansprakelijk zijn indien hij kan 
bewijzen dat hij of zijn SUBVERERKERS niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis 
die aanleiding heeft gegeven tot het schadegeval. 

 
18.3 Indien blijkt dat zowel de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE als de VERWERKER 

aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de verwerking van Persoonsgegevens, 
dan zullen beide Partijen overeenkomstig hun individueel aandeel in de 
verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door de verwerking, een deel van de 
schadevergoeding dragen. 

 
Artikel 19:  Toepasselijk recht en jurisdictie 

 
19.1  Tot 25 mei 2018 moet deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd in 

overeenstemming met zowel de Belgische privacywetgeving als de AVG met het oog 
op de naleving van deze AVG. Vanaf 25 mei 2018 zal de AVG integraal van toepassing 
zijn op deze Overeenkomst. 

 
19.2  De VERWERKER aanvaardt dat indien de Betrokkene een schadevergoeding eist onder 

deze Overeenkomst, de VERWERKER de beslissing van de Betrokkene zal aanvaarden 
om: 

- Het geschil te laten bemiddelen door een onafhankelijk persoon; 
- Het geschil te verwijzen naar de Belgische rechtbanken. 
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19.3 De Partijen komen overeen dat de keuze die gemaakt wordt door de Betrokkene, de 
fundamentele of procedurele rechten van de Betrokkene om andere rechtsmiddelen 
aan te wenden in overeenstemming met toepasselijk nationaal of internationaal recht, 
niet in het gedrang zal brengen. 

 
19.4 Elk geschil tussen de Partijen met betrekking tot de bepalingen van deze 

Overeenkomst zal voor de bevoegde rechtbanken gebracht worden zoals bepaald in 
artikel 12 van de Hoofdovereenkomst. 

 
 
 
Aldus overeengekomen op [DATUM] en opgesteld in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij 
erkent één ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
 
 
VOOR VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR VERWERKER 
 
 
 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
Naam: [NAAM]     Naam: [NAAM] 
Functie: [FUNCTIE]     Functie: [FUNCTIE] 
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Aanvullende punten
23:50 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Groenonderhoud

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Groenonderhoud

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De mooie dagen zijn weer in het land en alles groeit en bloeit weelderig. Helaas moeten we vaststellen dat er 
op veel plaatsen in de stad weer heel weinig groenonderhoud is. Heel veel buurtgroen ligt er erg slordig bij. Het 
onderhouden van het openbaar domein is nochtans een kerntaak van het lokale bestuur.

-          Hoe komt het dat we voor het 5e jaar op rij opnieuw het groenonderhoud niet aankunnen?

-          Welke visie heeft de stad eigenlijk op dat publieke groen en het onderhoud er van? Is er eigenlijk wel 
een visie en een plan? En waarom communiceren we niet beter?

Daarnaast stellen we vast dat er heel regelmatig grote bomen verdwijnen uit de parken en het buurtgroen en 
dat die zeker niet altijd opnieuw aangeplant worden. Zelfs als we de nieuwe ‘parken’ Tinekespark en Ghellinck 
meerekenen hebben wij nog steeds de indruk dat er meer bomen verdwijnen dan er bij komen.

-          Welke ambities heeft de stad eigenlijk om het aantal bomen te laten toenemen? Hoe zal ze die ambitie 
waar maken?

-          Wil de stad overwegen om net zoals ze frambozenstruiken aanbiedt om ook bomen aan te bieden aan 
particulieren die de stad willen helpen met het realiseren van de bomenambities?

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

IR 4 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: 
Kleiputten Rollegem - organisatie zwaar verkeer voor opvullen 
putten

IR 4 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Kleiputten Rollegem - organisatie zwaar verkeer voor opvullen putten

Verdaagd
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Geachte leden van het College,

In het dossier rond de kleiputten in Rollegem werd reeds heel wat gedebatteerd over de 
omgevingsimpact en het werftransport voor afvoer van de klei.  Een aspect dat tot op vandaag 
onderbelicht blijft is de organisatie van het zwaar verkeer bij heropvullen van de putten.  Gezien het 
er op lijkt dat voor deze aanvulroutes de dorpskernen van Bellegem, Rollegem en Aalbeke niet zullen 
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ontlast worden, heerst ook hier heel veel ongerustheid over.  Het zou goed zijn mocht het CBS in deze 
open en transparant communiceren over haar plannen en bedoelingen.

Een oplossing die bij veel omwonenden op sympathie kan rekenen is de realisatie van een (eventueel 
tijdelijke) op- en afrit op de autosnelweg E403 naar analogie met wat werd verwezenlijkt voor de site 
AZ Groeninge.  Het CBS gaf eerder te kennen dat dit niet mogelijk is, maar het is op vandaag 
onvoldoende duidelijk waarom dit het geval is.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Betreffende de organisatie van aanvulroutes:
o Kan duiding gegeven worden bij de plannen, timing en concrete afspraken die 

hiervoor op vandaag bestaan?  Dit zowel met de betrokken private actoren als met 
lokale en bovenlokale overheden.

o Doet het stadsbestuur inspanningen om de impact voor omwonenden en bewoners 
van deze kernen te beperken?  Welke garanties bestaan hiervoor?

2. Betreffende de piste van een (al dan niet tijdelijke) op- en afrit via de E403:
o Is het stadsbestuur deze piste genegen?  Welke redenen zijn er voor het stadsbestuur 

desgevallend om deze piste niet te steunen?
o Welke initiatieven en inspanningen leverde het stadsbestuur reeds om de aanleg van 

een op- en afrit te bepleiten?  Welke formele standpunten bestaan hierover op 
vandaag en van wie zijn deze afkomstig?

o Welke parallellen of verschillen zijn er met het dossier AZ Groeninge waar een 
soortgelijk initiatief wel aan de orde was/is?

o Welke verdere stappen zal het stadsbestuur nog zetten om dit alsnog te 
bewerkstelligen?  Welke budgettaire inspanningen wil ze zelf leveren?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verder onderzoek naar alternatieven voor 
de geplande verkeersstromen? Is er reeds een goed onderbouwde economische 
haalbaarheidsstudie voorhanden met betrekking tot ontsluiting via het spoor?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

5/06/2018

IR 5 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte 
Interpellatie: De nieuwe brug naar Buda-eiland

IR 5 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Beperkte Interpellatie: De nieuwe brug naar Buda-eiland

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
De media heeft uitvoerig het ontwerp voor de “laatste” nieuwe brug voorgesteld.
Geen probleem dat daar eindelijk aan gewerkt wordt maar toch opnieuw de centrale vraag: waar is 
het masterplan voor de beide oevers? 
Een brug is altijd in functie van ontwikkelingen aan de beide kanten. 
Is aan de (uitstekende) architect een context meegegeven? Welke?
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Wie heeft beslist dat dit een brug-met-lift wordt? Waarom kan er niet gewoon over gewandeld en 
gefietst worden?
Graag toelichting.
Graag bevestiging dat het ontwerp moet geïntegreerd worden in een dringend op te maken totaalplan 
voor de site OCMW en de eigendom kant Kien.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van 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 IR5) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Een 
geluidsactieplan voor Kortrijk

IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Een geluidsactieplan voor Kortrijk

Verdaagd
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Met Groen willen we volop inzetten op pleinen en buurten die leven. Dat moet het leven in de stad 
aantrekkelijk maken voor mensen die in de stad wonen en voor mensen die de stad bezoeken.

Pleinen doen leven kan je doen door er feesten en evenementen te organiseren, maar ook door ze zo 
in te richten dat ze uitnodigen tot ontmoeting. Ook als er geen feest georganiseerd wordt.

In het organiseren van feesten en evenementen zijn we kampioen in Kortrijk. Voor de inrichting van 
onze pleinen is er nog een weg af te leggen. Voor Groen is het één van de speerpunten van de 
verkiezingen.

 

Voor Groen gaan een levendige én een leefbare stad hand in hand. Leven in de stad, betekent dat je 
af en toe te maken krijgt met geluidsoverlast. Doorheen het jaar zijn er tal van evenementen, denk 
maar aan de Paasfoor, de Sinksenfeesten of winter in Kortrijk. In de zomermaanden komen daar 
terrasjes en (pop-up) zomerbars bij. Naarmate het aantal evenementen toeneemt, neemt ook de 
impact op de leefbaarheid van de binnenstad toe. Daarom vraagt Groen om, naar analogie met 
andere steden zoals Gent, een geluidsactieplan op te maken, dat als kader gehanteerd kan worden 
om evenementen en tijdelijke activiteiten te reglementeren.

 

Parallel met dit geluidsactieplan, vraagt Groen om ook de stilteplekken in de stad in kaart te brengen, 
zodat mensen die -in de hectiek van de stad- op zoek zijn naar rust, ook in onze binnenstad de nodige 
rustplekken kunnen vinden.

 

Ons voorstel tot beslissing:

1. Kortrijk maakt zo snel mogelijk een geluidsactieplan op waarmee het evenwicht tussen een levende 
en een leefbare stad maximaal wordt gegarandeerd. Het geluidsactieplan heeft betrekking op alle 
buurten, wijken, stads- en dorpskernen.
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2. In dat geluidsactieplan is er naast de aandacht voor het geluid van evenementen en tijdelijke 
activiteiten zoals zomerbars, ook aandacht voor geluidsoverlast van verkeer.

3. In de goede traditie van Kortrijk spreekt, gaat de stad voor de opmaak van het geluidsactieplan in 
overleg met alle betrokkenen: bewoners, ondernemers en organisatoren. Participatie is één van de 
basisvoorwaarden die in het plan worden opgenomen bij de afspraken rond nieuwe evenementen  of 
activiteiten.

4. Naast een geluidsactieplan maakt de stad ook werk van een overzicht van stilteplekken in de stad, 
waar mensen die even willen ontsnappen aan de hectiek van de stad, in alle rust terecht kunnen.

 

We kijken uit naar uw reacties op dit voorstel.

0:18 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting

IR 7 Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Mobiliteit en 
moskee

IR 7 - Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Mobiliteit en moskee

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Beste,

Aanleiding en context:

 

Op de gemeenteraad van 14 mei 2018 werd expliciet gevraagd door Mohamed Ahouna (Open 
VLD / Team Burgemeester) om het dossier van de moskee te behandelen zoals andere 
dossiers. Hij werd hierin bijgetreden door burgemeester Van Quickenborne die, namens de 
ganse stadcoalitie, stelde dat er een gelijke behandeling moet zijn voor de moskee als in 
andere dossiers.

 

Op 5 december 2016 keurde onze gemeenteraad eenparig een besluit inzake Ikea goed. Wat 
voor Ikea geldt, moet (mutatis mutandis) ook voor de moskee gelden. Vlaams Belang nodigt 
daarom alle partijen uit om opnieuw samen volgend besluit te onderschrijven.

 

We dringen aan op een snel standpunt van de stad, zodat zowel de buurtbewoners als de

moslimgemeenschap weten waar ze aan toe zijn.
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Argumentatie

 

De gemeenteraad bepaalt haar standpunt over de mogelijke ontwikkeling van 
een kleinhandelszone moskee op de site ter Biest aan de Brugsesteenweg als volgt:

 

- De gemeenteraad vindt dat deze mogelijke ontwikkeling en de bijhorende aanpassingen aan 
de (parkeer- enweg)infrastructuur er niet mogen toe leiden dat andere prioritaire 
infrastructuurprojecten in de regio worden uitgesteld.

 

- De gemeenteraad uit verder haar bezorgdheid over de mobiliteitsimpact van het 
door IKEA de moskeevoorgestelde programma. Het mobiliteitsonderzoek in de plan-
milieueffectrapportage moet op een voldoende ruime schaal onderzocht worden en mag niet 
beperkt worden tot een onderzoek naar de impact op de wegen in de onmiddellijke omgeving 
van de door IKEA de moskee voorgestelde locatie. De bereikbaarheid van bestaande 
ontwikkelde of te ontwikkelen woon- en werkplekken in de regio moet altijd primeren op de 
bereikbaarheid van nieuw aan te duiden ontwikkelingszones zoals Wevelgem ter Biest Heule-
Watermolen en de MEWAF-site.

 

- De gemeenteraad vindt dat een mobiliteitsonderzoek in opdracht van IKEA de moskee als 
initiatiefnemer van dit project niet volstaat. De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Regering 
als bevoegde overheid om een bijkomend onafhankelijk mobiliteitsonderzoek uit te voeren 
naast het onderzoek dat in opdracht van IKEA de moskee wordt uitgevoerd.

 

mvg

 

Steve

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid Steve Vanneste en het bijhorend antwoord van schepen 
Wout Maddens, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR7) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over de resolutie, waaraan 34 raadsleden deelnemen en waarvan 
de uitslag luidt als volgt:

1 ja-stem : S. Vanneste.

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

1 onthouding : C. Waelkens.

De resolutie is bijgevolg niet aangenomen.

12 juni 2018 0:25 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
12 juni 2018 0:28 De voorzitter opent de besloten zitting
12 juni 2018 0:36 De voorzitter sluit de zitting


