
 

 

 
ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 2 juli 2018 

_______________________________________ 
 

LIJST genomen beslissingen 
 

Openbare zitting: 
______________ 
 
Uitgebreide interpellaties 
Raadscommissie 2 
IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Kleiputten Rollegem - 
organisatie zwaar verkeer voor opvullen putten 
IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Uitgebreide interpellatie: Een 
geluidsactieplan voor Kortrijk 
 
Raadscommissie 1-3 
IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitgebreide Interpellatie: Het openstellen van 
schoolsportinfrastructuur voor Kortrijkse clubs en verenigingen 
IR 4 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'Fietsinrichting Pottelberg' 
IR 5 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte Interpellatie: 'sportkampen voor 
kinderen met een beperking' 
IR 6 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Beperkte Interpellatie: Spelen in Kortrijk: kan 
het voor iedereen? 
IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Buurtactiecomité 
VTEX Tsjing Tsjang wil géén extra bebouwing in groene stadslong 
IR 8 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: De toekomst van 
groen lint zuid 
 
Raadscommissie 1 
Vincent Van Quickenborne 
1 2018_GR_00207 Juridische zaken - KMO-zone Torkonjestraat te KORTRIJK-MARKE. 
Overeenkomst. - Goedkeuren 
2 2018_GR_00164 Immobiliën (2017/011) - Kosteloze overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK-HEULE- Magerstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren 
3 2018_GR_00169 Immobiliën (immo 2018/008) - Verlenen erfdienstbaarheid recht van 
uitweg op stadsgrond gelegen Beheerstraat ten voordele van het magazijn behorend tot het 
perceel gelegen Beheerstraat 19/23 te Kortrijk. - Goedkeuren 
4 2018_GR_00170 Immobiliën (immo 2018/010) - Ingebruikgeving stadsgebouw gelegen 
Abdijkaai 9+ te Kortrijk. - Goedkeuren 
5 2018_GR_00208 Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk - Goedkeuren 
6 2018_GR_00171 Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de Bijzondere 
politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de 
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - 
Goedkeuren 
 
Kelly Detavernier 
7 2018_GR_00180 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie digitaal beeldende kunst in 
de vierde graad binnen een bestaande cluster in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 
8 2018_GR_00179 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie projectatelier in de vierde 
graad in de vestigingsplaats Avelgem binnen een nieuw structuuronderdeel in kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
9 2018_GR_00181 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe optie cross-over project in de 
vierde graad binnen een bestaande cluster in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 



 

 

10 2018_GR_00174 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, tweede graad 
in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 
11 2018_GR_00175 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste graad 
in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 
12 2018_GR_00177 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuw structuuronderdeel, vierde graad 
in de vestigingsplaats Avelgem in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - 
Goedkeuren 
13 2018_GR_00176 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe cluster met optie audiovisueel 
atelier in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
14 2018_GR_00182 Academie Kortrijk. - Oprichten van een kortlopende beeldende en 
audiovisuele cultuur in één vestigingsplaats van een academie voor deeltijds kunstonderwijs. 
- Goedkeuren 
15 2018_GR_00178 Academie Kortrijk. - Oprichten nieuwe cluster met optie beeldende en 
audiovisuele cultuur en recensent beeldende en audiovisuele kunsten in de kortlopende 
studierichting beeldende en audiovisuele cultuur in kader van het nieuwe decreet deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 
16 2018_GR_00183 Academie Kortrijk. - Academiereglement - Goedkeuren 
17 2018_GR_00199 Academie Kortrijk. - Vastlegging van het kader van de capaciteit. - 
Goedkeuren 
18 2018_GR_00186 Stedelijk Conservatorium - Oprichten bestaand structuuronderdeel, 
tweede graad Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van 
het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
19 2018_GR_00189 Stedelijk Conservatorium - Oprichten van een kortlopende 
studierichting muziekgeschiedenis in één vestigingsplaats van een academie voor deeltijds 
kunstonderwijs. - Goedkeuren 
20 2018_GR_00187 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuwe cluster met de unieke 
optie experimentele muziek in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
21 2018_GR_00188 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuwe cluster met de optie dj in 
de vierde graad en kortlopende studierichting specialisatie, in het kader van het nieuwe 
decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
22 2018_GR_00197 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuwe cluster met de unieke 
optie musical/muziektheater in de derde en vierde graad en kortlopende studierichting 
specialisatie, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
23 2018_GR_00198 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuwe cluster met de unieke 
optie kleinkunst in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in het kader 
van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
24 2018_GR_00190 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste 
graad Woordkunst-drama, in de nieuwe vestigingsplaats Aalbeke, in het kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
25 2018_GR_00191 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste 
graad Muziek, in de nieuwe vestigingsplaatsen Bellegem en Aalbeke, in het kader van het 
nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
26 2018_GR_00192 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel 
Specialisatie Dans, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet 
deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
27 2018_GR_00193 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel 
Specialisatie Muziek, in de vestigingsplaats Kortrijk, in het kader van het nieuw decreet 
deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
28 2018_GR_00194 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuwe cluster met de unieke 
optie cabaret en comedy in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie in 
het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
29 2018_GR_00195 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste 
graad Woordkunst-drama, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem en 
Gullegem, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 
30 2018_GR_00185 Stedelijk Conservatorium - Oprichten nieuw structuuronderdeel, eerste 
graad Muziek, in de bestaande vestigingsplaatsen Kortrijk, Avelgem, Gullegem, Heule en 
Bissegem, in het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. - Goedkeuren 



 

 

31 2018_GR_00184 Stedelijk Conservatorium - Academiereglement - Goedkeuren 
32 2018_GR_00196 Stedelijk Conservatorium - Vastlegging van het kader van de capaciteit. 
- Goedkeuren 
33 2018_GR_00166 Stedelijk Conservatorium - Overeenkomst ingebruikname concertzaal 
Casinogebouw van onbepaalde duur. Verlenging - Goedkeuren 
34 2018_GR_00173 Bedrijfsrevisor - Aanstelling bedrijfsrevisor voor de controle van de 
verzelfstandigde agentschappen van de stad Kortrijk. – Gunning 
35 2018_GR_00209 Wijzigingen algemeen retributiereglement 2018 - Vaststellen 
 
Raadscommissie 2 
Wout Maddens 
36 2018_GR_00211 site Weggevoerdenlaan - samenwerkingsovereenkomst tussen stad 
Kortrijk en Van Marcke ifv instap in procedure Open Oproep - Goedkeuren 
37 2018_GR_00214 RUP Blauwe Hoeve - definitieve vaststelling 
 
Bert Herrewyn 
38 2018_GR_00201 Juridische Zaken (D.1380) - Zwervende, verloren of achtergelaten 
dieren op grondgebied Kortrijk. Addendum bij samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk - 
Dierenasiel der Leiestreek vzw d.d. 07/02/2017. - Goedkeuren 
39 2018_GR_00167 B.O.D. begraafplaatsen - onderhoud 2019 - Voorwaarden en wijze van 
gunnen 
 
Axel Weydts 
40 2018_GR_00206 VK Blomme Oogststraat - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp 
- Goedkeuren 
 
Raadscommissie 3 
Rudolf Scherpereel 
41 2018_GR_00212 2016/838 - Erfgoeddepot: deel 3 - schrijnwerken en afwerking - 
Eindafrekening 
42 2018_GR_00213 2016/852 - Erfgoeddepot: deel 5 - elektriciteit - Eindafrekening 
 
Arne Vandendriessche 
43 2018_GR_00202 Cafetaria SC Lagaeplein - hernieuwing van de concessie van de 
uitbating - lastenkohier - Goedkeuren 
44 2018_GR_00210 Raadskelder - concessie 3/6/9 - lastenkohier en oproepprocedure 
45 2018_GR_00203 2018/1548 - Directies beheer openbaar domein, bedrijfsvoering en 
sport: vervangen van negen bestelwagens - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning 
 
An Vandersteene 
46 2018_GR_00168 Straatnaamgeving - Steentje - definitieve goedkeuring 
47 2018_GR_00204 Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en Goudsmedenpad - definitieve 
goedkeuring 
 
Philippe De Coene 
48 2018_GR_00205 E-birth - Protocolakkoord stad Kortrijk - FOD BOSA DG Digitale 
Transformatie - Goedkeuren 
 
Mondelinge vragen 
IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Files aan de lichten 
Weggevoerdenlaan - Pottelberg. 
IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Boekje WOI en Cafewijzer van 
Kortrijk. 
IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief buurtbewoners Mellestraat 
in verband met maaibeurten. 
IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Doorsteek fietsers op het domein 
Wembley. 
 
 
 



 

 

BESLOTEN ZITTING 
Raadscommissie 1 
Vincent Van Quickenborne 
49 2018_GR_00165 Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van een 
personeelslid van afvalintercommunale IMOG tot vaststeller van inbreuken die aanleiding 
kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie 
50 2018_GR_00172 Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling van een 
personeelslid van AGB Parko tot vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot 
de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie 
 
Raadscommissie 2 
Wout Maddens 
51 2018_GR_00200 verkaveling Goed te Boevekerke - AGB SOK - vraag afwijking termijn 
voor aanvang bouwwerken én termijn voor bewoning 
 
 
Deze beslissingen werden genomen in de zitting van de gemeenteraad van de stad Kortrijk 
op maandag 2 juli 2018, die duurde van 19.05 uur tot 23.15 uur, en liggen gedurende tien 
dagen ter inzage in de dienst bestuurszaken ten stadhuize. 
 
 

8500 Kortrijk, 18 juli 2018 
 

 Voorzitter 
 Piet Lombaerts 
 

 


