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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; 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 Jean de Béthune, raadslid

10 september 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

10 september 2018 19:07 - Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

10 september 2018 19:08 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

10 september 2018 19:08 - Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

10 september 2018 19:08 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte interpellatie: 
Aangaande de Kortrijkse Groothandelsmarkt
IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte interpellatie: Samen werken aan de 
snelheidsbeperking op de E17 en R8
IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Een verlaging van de snelheid bij de doortocht 
van de E17 in Kortrijk en op de R8
IR 4 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Drugsplan
IR 5 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte interpellatie: Een zwerfvuilactieplan voor Kortrijk

Er wordt gevraagd om volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen :

 “Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W. - Kennisgeving van het besluit van 
de burgemeester d.d. 27 augustus 2018”
Artikel 134 quinquies N.Gem. W. bepaalt immers dat het sluitingsbesluit ter kennis gebracht wordt van de 
gemeenteraad op de eerste daaropvolgende zitting. Gezien het besluit dateert van 27 augustus, is huidige zitting 
de eerste daaropvolgende.
De toevoeging van dit punt bij hoogdringendheid vereist, conform artikel 29 van het gemeentedecreet, een twee 
derde meerderheid van de aanwezige leden. De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden 
deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:
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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, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, 
P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, C. Waelkens.

Het punt wordt bijgevolg aan de agenda toegevoegd.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:

 11/09: opening academiejaar Howest (16.30u, Schouwburg)

 14-16/09: openingsweekend Schouwburg

 15/9: officiële aanstelling Tineke van Heule (19u)

 16/9: Bruggenloop (9u)

 16/9: Autovrije zondag

 22-23/9: Levensloop (Leieboorden)

 22/9: Aalbeke Feest

 25/9: opening KU Leuven Campus Kortrijk (13.30u, Schouwburg)

 29/9: Goose nonstop (Nelson Mandelaplein)

 6-7/10: Koopweekend met superkoopzondag

 6/10: Opening nieuw politiekantoor (16.30u)

 7/10: Bevrijding stad Kortrijk (9.15-12.15u)

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

- Goedkeuring verslag
Er worden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 2 juli 2018. De notulen van de 
zitting van 2 juli 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): 
5, 6, 8, 9, 10,11, 13, 16 en 24.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23.

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1 - 2018_GR_00241 - Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - Kennisgeving van het besluit van de burgemeester d.d. 27 augustus 2018

HD 1 2018_GR_00241 Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. 
artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - 
Kennisgeving van het besluit van de 
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burgemeester d.d. 27 augustus 2018
Aanvaard

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
HD 1 - 2018_GR_00241 - Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - Kennisgeving van het besluit van de burgemeester d.d. 27 augustus 2018

HD 1 2018_GR_00241 Tijdelijke sluiting van handelszaak o.g.v. 
artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - 
Kennisgeving van het besluit van de 
burgemeester d.d. 27 augustus 2018
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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij aanvang van de zitting werd huidig punt bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd. Artikel 
134 quinquies N.Gem.W. bepaalt immers dat het sluitingsbesluit van de burgemeester ter kennis 
wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerste daaropvolgende zitting. Gezien het besluit dateert 
van 27 augustus 2018 is de zitting van 10 september de eerste daaropvolgende.

Conform artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoerd door artikel 2 van de wet 
van 1 juli 2011 tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking 
tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van 
mensenhandel en mensensmokkel (B.S. 28 december 2012), kan de burgemeester, indien er ernstige 
aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel als bedoeld in artikel 433 
quinquies van het Strafwetboek of feiten van mensensmokkel als bedoeld in artikel 77bis van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, besluiten deze inrichting te sluiten voor de duur die hij bepaalt, met 
een maximumduur van zes maanden. 
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Dit kan na voorafgaand overleg met de gerechtlijke instanties en na de middelen van verdediging van 
de verantwoordelijke te hebben gehoord.

Het sluitingsbesluit dient ter kennis gebracht te worden van de gemeenteraad op de eerste 
daaropvolgende zitting.

Uit volgende stukken blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat in de uitbating van de 
halalslagerij/voedingszaak van BVBA Cims te 8500 Kortrijk, Magdalenastraat 15A te 8500 
Kortrijk, feiten plaatsvinden van mensenhandel met het oog op economische uitbuiting:

1/ Het bestuurlijk verslag dd. 23 juli 2018 en met nummer BS 000787/18 van de lokale politie gericht 
aan de burgemeester met betrekking tot de BVBA Cims, met ondernemingsnummer 0889.812.771 en 
maatschappelijke zetel in de Izegemsestraat 93 te 8501 Kortrijk

2/ De brief dd. 23 juli 2018 en met referte S.2018.15187 - BR.EDC van het Arbeidsauditoraat Gent, 
afdeling West-Vlaanderen, gericht aan de Korpschef

3/ De brief dd. 23 maart 2018 en met referte S.2018/5187 van het Arbeidsauditoraat Gent, afdeling 
West-Vlaanderen, gericht aan de  burgemeester

Argumentatie
De maatregel van tijdelijke sluiting steunt op volgende elementen: 

1. De vaststellingen van illegale tewerkstelling in de nacht van 20 op 21 
juli 2018 waaruit bleek dat een man die illegaal in het land is, reeds 4 
weekends illegaal aan het werk werd gesteld in erbarmelijke 
omstandigheden: hij werd telkens in de vooravond door een 
verantwoordelijke van de zaak naar de Magdalenastraat 15 A gebracht om er 
te werken, dat hij er al vier weekends werkte en betaald werd in natura onder 
de vorm van voeding, dat de man zelfs niet wist hoe hij de toegangsdeur 
moest ontsluiten voor de politie ; dat de illegale werknemer vervolgens door 
de politie ter beschikking werd gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken ; 
de conclusie van de politie in dat verslag dat de zaakvoerder en de feitelijke 
zaakvoerder van de BVBA Cims door de illegale tewerkstelling ontsnappen 
aan een rist verplichtingen (arbeidscontract, arbeidsongevallenverzekering, 
loonbrieven, sociale en fiscale bijdragen, …) waaraan reguliere handelaars 
onderworpen zijn en waardoor zij het sociaal model en de economische 
dynamiek ernstig ontwrichten ; dat in het strafrechtelijk beleid de bestrijding 
van de aantasting van de menselijke waardigheid een prioriteit is ; het advies 
van de politie aan de burgemeester om een bestuurlijke sluiting van twee 
maanden op te leggen aan de kleinhandel gelegen in de Magdalenastraat 15 
A te Kortrijk bij wijze van preventieve maatregel ;

2. Het advies van de Arbeidsauditeur dd. 23.07.2018 dat zegt dat er een 
strafonderzoek wordt gevoerd, waarbij de inhoud van het bestuurlijk verslag 
met nummer BS 000787/18 van 23 juli 2018 van PZ Vlas integraal wordt 
bevestigd en waarbij hij zich akkoord verklaart met de inhoud van het 
verslag; dat de Arbeidsauditeur hierbij uitdrukkelijk stelt dat er sterke indiciën 
zijn van mensenhandel met het oog op economische uitbuiting;

De rechten van verdediging werden nageleefd middels schrijven dd. 25.07.2018 aan de 
BVBA Cims. Per schrijven dd. 02.08.2018 werd schriftelijk verweer ingediend.
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Na een grondige overweging van alle elementen van het dossier komt de burgemeester tot het 
in bijlage gevoegde gemotiveerde besluit dd. 27 augustus 2018 de zaak te sluiten voor de duur van 1 
maand. Conform artikel 134 quinquies van de nieuwe gemeentewet wordt de gemeenteraad verzocht 
hiervan kennis te nemen.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134 quinquies

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, art. 134 quinquies

 

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit van 27 augustus 2018 tot tijdelijke sluiting van het 
handelspand, gelegen in de Magdalenastraat 15 te 8500 Kortrijk en uitgebaat door de BVBA Cims, op 
grond van het artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, gelet op de ernstige aanwijzingen 
dat in dat pand feiten plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het 
Strafwetboek. Dat de duur van die sluiting bepaald werd op één maand ingaand op 28 augustus 2018.

 

Bijlagen
 Scan volledig dossier CIMS bvba dd 01082018.pdf
 besluit sluiting cims.docx

1 - 2018_GR_00220 - Audio - Toetreding nieuwe leden

1 2018_GR_00220 Audio - Toetreding nieuwe leden
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; 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, 
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raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 22 juni 2018 een gemeenteraadsbeslissing te nemen 
betreffende de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Op 14 juni 2018 heeft de algemene vergadering van Audio de toetreding van volgende nieuwe leden 
goedgekeurd:

 gemeente Merelbeke
 gemeente Zelzate
 hulpverleningszone Rivierenland
 Hogeschool West-Vlaanderen

Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle deelgenoten vereist 
is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

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
goedkeuring te verlenen aan de toetreding van volgende leden tot de vereniging Audio:

 gemeente Merelbeke
 gemeente Zelzate
 hulpverleningszone Rivierenland
 Hogeschool West-Vlaanderen

Bijlagen
 mail  22 juni 2018.pdf
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 Draft uittreksel uit notulenboek van de gemeenteraad - toetreding nieuwe leden.docx
 statuten Audio.pdf

2 - 2018_GR_00230 - Audio - Jaarrekening 2017 - Kennisname

2 2018_GR_00230 Audio - Jaarrekening 2017 - Kennisname
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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 9 augustus 2018 bezorgt de vereniging Audio de stad haar jaarrekening 2017.
Audio verzoekt deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Artikel 33 van de statuten van de vereniging Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt 
volgens de bepalingen van het OCMW-Decreet.”.

Op 14 juni keurde de Algemene Vergadering van Audio de jaarrekening 2017 goed.
Conform artikel 193, 2e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) BBC,  bezorgt Audio aan 
de stad de jaarrekening, samen met de toelichting en een kopie van het desbetreffende besluit van de 
Algemene Vergadering van Audio.

Conform artikel 228 en 174 paragraaf 2 van het OCMW decreet dient de jaarrekening tevens bezorgd 
te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen. 
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Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten immers beheerd worden volgens dezelfde regels als 
het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde controle en toezicht. 
De gemeenteraad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de 
provinciegouverneur. 
Het is uiteindelijk de gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en volledig is, en een 
waar en getrouw beeld geeft.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de vereniging Audio.

Bijlagen
 Audio Jaarrekening 2017.pdf
 Uittreksel verslag AV 20180614 inzake goedkeuring jaarrekening 2017.pdf
 mail 9 augustus 2018.pdf

3 - 2018_GR_00229 - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen - Jaarrekening 2017 - Kennisname

3 2018_GR_00229 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen - Jaarrekening 2017 - 
Kennisname
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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 4 juni 2018 haar jaarrekening 2017 ter kennisname 
aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt 
bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis 
kan brengen van de provinciegouverneur."

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
 brief 04-06-2018.pdf
 jaarrekening 2017.pdf

4 - 2018_GR_00221 - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. - Statutenwijzing overeenkomstig Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. - Goedkeuren

4 2018_GR_00221 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen. - Statutenwijzing 
overeenkomstig Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 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; 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 
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Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_OR_00004 - OCMW - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. - Statutenwijzing 
overeenkomstig Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. - Goedkeuren

Aanleiding en context
De OCMW-raad besliste in zitting van 5 juli 2018:

- tot het stopzetten van de OCMW-vereniging genaamd “vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen” overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet samen met de OCMW’s 
van de gemeenten Ieper, Waregem, Wervik en Poperinge.

- tot de goedkeuring van de voorgelegde ontwerpstatuten.

- tot het verlengen van de vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen als welzijnsvereniging 
voor de maximale duur van 30 jaar met als doel het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak 
van huisvesting, hulpverlening, begeleiding, vorming en alles wat ermee verband houdt – met als 
doelgroep minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de welzijnsvereniging 
zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.”

- tot het vragen van de goedkeuring aan de gemeenteraad van de ontwerpstatuten.

Artikel 220 van het OCMW-decreet bepaalt dat een besluit van de raad van maatschappelijk welzijn 
tot oprichting van de vereniging, vermeld in artikel 219 en de statuten van de vereniging, is 
onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

Artikel 270 van het OCMW-decreet bepaalt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
alleen kan beslissen over het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van 
de verenigingen of vennootschappen overeenkomstig titel VIII, als dit voor advies is voorgelegd aan 
het college van burgemeester en schepenen.
Het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bij de beslissing gevoegd als die 
naar de toezichthoudende overheid wordt gestuurd. 
Als aan het adviesvereiste is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegend gedeelte van de beslissing 
vermeld.

Argumentatie
De vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen werd gesticht als een publiekrechtelijke 
vereniging op 27 oktober 1967, dit op  initiatief van de Commissies van Openbare Onderstand van 
Kortrijk, Waregem en Ieper.  In 1977 is het OCMW van Wervik toegetreden en in 1997 het OCMW van 
Poperinge.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 31 mei 1996 werd de vereniging verlengd voor de 
periode van dertig jaar (tot 31 mei 2026).
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De vereniging heeft als doel (art.3 ontwerp van statutenwijziging):

“het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak van huisvesting, begeleiding, vorming en alles 
wat ermee verband houdt – met als doelgroep minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het 
bijzonder zal de welzijnsvereniging zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie 
verkeren”.

Op vandaag is de VOT een erkende organisatie binnen de Vlaamse Bijzondere Jeugdzorg.

De voorgelegde statutenwijziging is bedoeld om de OCMW-vereniging om te vormen tot 
"welzijnsvereniging" overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 
2017, Deel 3, Titel 4, de hoofdstukken 1 en 2.

Tevens wordt de vereniging verlengd met 30 jaar vanaf de goedkeuring van de statutenwijziging. 
Hierbij wordt de mogelijkheid geboden aan de deelgenoten om vervroegd uit te stappen, telkens in 
het tweede jaar volgend op de lokale verkiezingen en dit ten vroegste in 2026.

Betreffende het ontwerp van statutenwijziging:

Het ontwerp werd reeds afgetoetst bij het Agentschap Binnenlands Bestuur dat advies geeft aan de 
Vlaamse Regering die deze statutenwijziging dient goed te keuren.
Tevens werd een eerste ontwerp van statuten aangepast aan de opmerkingen van de deelgenoten.

Op 23 april 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen mondeling advies.

Het nu voorliggend ontwerp komt tegemoet aan twee belangrijke opmerkingen vanuit Kortrijk:
 - de vermelding van de financiële inbreng van de verschillende deelgenoten: deze worden opgesomd 
in Art.8.  Voor het OCMW Kortrijk gaat het om een inbreng van €406.060,20 of 16.380 aandelen (= 
30% van de totaliteit).
- de mogelijkheid te voorzien dat deelgenoten tussentijds uit de vereniging kunnen stappen en zich 
dus op vandaag niet voor de periode van 30 jaar dienen te verbinden. De mogelijkheid tot uitstap is 
opgenomen in Art.10 §3:  tussentijdse uittreding uit de vereniging kan ten vroegste vanaf 2026 en dit 
verder telkens in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen.  

De belangrijkste elementen van de statuten zijn:

 De benaming blijft ongewijzigd: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen

 Omvorming tot een Welzijnsvereniging cfr. het decreet over het lokaal bestuur (DLB)

 Het doel blijft ongewijzigd:   “het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak van 
huisvesting, hulpverlening, begeleiding, vorming en alles wat ermee verband houdt – met als 
doelgroep minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de 
welzijnsvereniging zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie 
verkeren.”

 Vermelding van de inbreng van de deelgenoten

 De welzijnsvereniging wordt verlengd voor de duur van 30 jaar (= maximale termijn) vanaf de 
statutenwijziging

 De deelgenoten kunnen uit de welzijnsvereniging treden telkens in het tweede jaar dat volgt 
op de gemeenteraadsverkiezingen en ten vroegste vanaf 2026.
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 De  jaarlijkse werkingsbijdrage van de deelgenoten OCMW’s wordt opgenomen in de statuten 
(€ 0,21 per inwoner met indexering). De bijdrage blijft ten opzichte van de huidige 
werkingsbijdrage ongewijzigd.

 Elke deelgenoot heeft 5 afgevaardigden in de algemene vergadering. 
De huidige samenstelling van de algemene vergadering bestaat uit alle OCMW-raadsleden van 
OCMW Ieper, Kortrijk, Waregem, Wervik en 3 raadsleden van OCMW Poperinge. 
De leden van de raad van bestuur maken, naast de aangeduide leden van de algemene 
vergadering, ook deel uit van de algemene vergadering.

 De algemeen directeur of de adjunct-algemeen directeur of een door hem aangestelde 
vervanger kan met raadgevende stem de algemene vergadering bijwonen (idem voor de raad 
van bestuur).

 De samenstelling van de raad van bestuur blijft ongewijzigd: 
“De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelgenoten. Elk stichtend lid is 
in de raad van bestuur vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. De OCMW’s waarvan het 
bevolkingscijfer meer dan vijftienduizend inwoners bedraagt hebben recht op drie 
afgevaardigden, terwijl de OCMW’s met meer dan vijftigduizend inwoners door vier 
afgevaardigden zullen vertegenwoordigd zijn. Bovendien zullen de OCMW’s die een kapitaal 
onderschrijven van minstens € 500.000 recht hebben op een bijkomende afgevaardigde in de 
raad van bestuur van de welzijnsvereniging”.  

 De OCMW-raad kan indien gewenst plaatsvervangers aanduiden voor de raad van bestuur

 De raad van bestuur kiest zijn voorzitter uit de leden van de raad van bestuur. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De stemgerechtigde leden van de raad van bestuur ontvangen per bijgewoonde vergadering 
een presentiegeld (met uitzondering van burgemeester, schepen of voorzitter van een 
bijzonder comité voor de sociale dienst die lid is van de raad van bestuur). 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, de secretaris en de 
directie van de welzijnsvereniging. 
Nieuw is dat nu opgenomen is dat er een  ondervoorzitter kan aangeduid worden die dan ook 
deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

 De personeelsleden van de welzijnsverenging zijn onderworpen aan dezelfde 
rechtspositieregeling cfr. het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de 
welzijnsvereniging gevestigd is. 
Afwijkingen worden vastgesteld door het bevoegde orgaan van de welzijnsvereniging. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De beleids- en beheerscyclus (BBC) is van toepassing op de welzijnsvereniging. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De algemene vergadering van de welzijnsvereniging is bevoegd voor de goedkeuring van het 
meerjarenplan en aanpassingen van het meerjarenplan.  
Dit is een nieuw element tov. de huidige situatie (ipv. de respectievelijke gemeenteraden van 
de deelgenoten).
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 De welzijnsvereniging bezorgt na de algemene vergadering en raad van bestuur een lijst van 
besluiten aan de deelgenoten. 
Dit is een nieuw element tov. de huidige situatie.

 Aan alle deelgenoten worden de agenda’s en goedgekeurde notulen bezorgd van de 
algemene vergadering, raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

 De statuten vervangen alle voorgaande statuten en treden in werking overeenkomstig de data 
van inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

Thans ligt, conform artikel 220 van het OCMW-decreet, de goedkeuring van de gemeenteraad voor, 
van het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 5 juli 2018 betreffende de oprichting van 
een vereniging, vermeld in artikel 219 en de statuten van de vereniging.

Juridische grond
Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 
19/12/2008 (OCMW-decreet)

ART 220

Het met redenen omklede besluit van de raad of de raden voor maatschappelijk welzijn tot oprichting 
van de vereniging, vermeld in artikel 219 en de statuten van de vereniging, alsook de bijlagen die er 
krachtens de statuten integraal deel van uitmaken, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
gemeenteraad of gemeenteraden in kwestie en aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Het besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring of niet-goedkeuring wordt binnen een 
termijn van veertig dagen na het inkomen van het verzoek tot goedkeuring aan het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn verzonden. Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad wordt op 
dezelfde dag als de dag van de verzending naar de Vlaamse Regering verstuurd. Het besluit van de 
Vlaamse Regering wordt binnen een termijn van honderd dagen na het inkomen van het verzoek tot 
goedkeuring aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzonden.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn om toe te treden tot een bestaande vereniging is 
enkel onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad in kwestie.

ART 270

§ 1. Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
alleen beslissen als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen :
1° het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook het budget van de ziekenhuizen die afhangen van het 
centrum;
2° het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie;
3° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover die 
vaststelling of wijziging een financiële weerslag kan hebben of erdoor van de rechtspositieregeling van 
het gemeentelijk personeel wordt afgeweken;
4° de indienstneming van extra personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid of als het gaat 
om het personeel van het ziekenhuis, vermeld in artikel 218;
5° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke mate 
inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen;
6° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de verenigingen of 
vennootschappen overeenkomstig titel VIII;
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7° de budgetwijzigingen zodra die de geconsolideerde gemeentelijke bijdrage verhogen of 
verminderen of het gevolg zijn van het oprichten of afschaffen van een dienstverlening, alsook de 
beslissingen met betrekking tot de ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt;
8° de wijzigingen van investeringsprojecten zodra de totale financiering van de lopende of op te 
starten projecten verhoogt qua bedrag of wijzigt qua aard, behalve als die wijzigingen enkel inhouden 
dat de externe financiering tijdelijk of definitief wordt vervangen door financiering met een deel van 
het werkkapitaal.

Het college van burgemeester en schepenen brengt het advies, vermeld in het eerste lid, uit binnen 
een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving 
van het advies aan het openbaar centrum binnen de voorgeschreven termijn kan aan het 
adviesvereiste worden voorbijgegaan.

§ 2. Het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bij de beslissing gevoegd als 
die naar de toezichthoudende overheid wordt gestuurd. Als ingevolge § 1, tweede lid, aan het 
adviesvereiste is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegend gedeelte van de beslissing vermeld.

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
Goedkeuring te verlenen aan het besluit van de OCMW-raad van 5 juli 2018:

- tot het stopzetten van de OCMW-vereniging genaamd “vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen” overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet samen met de OCMW’s 
van de gemeenten Ieper, Waregem, Wervik en Poperinge.

- tot de goedkeuring van de voorgelegde ontwerpstatuten.

- tot het verlengen van de vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen als welzijnsvereniging 
voor de maximale duur van 30 jaar met als doel het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak 
van huisvesting, hulpverlening, begeleiding, vorming en alles wat ermee verband houdt – met als 
doelgroep minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de welzijnsvereniging 
zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.”

Bijlagen
 VOT_STATUTEN ter goedkeuring deelgenoten.pdf
 VOT_Voorstelling en haar relatie met het OCMW Kortrijk.pdf

19:35 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
19:36 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
5 - 2018_GR_00231 - Immobiliën (immo 2014/019) - Verkoop met biedingen van stadseigendommen gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 te Kortrijk. - Goedkeuren

5 2018_GR_00231 Immobiliën (immo 2014/019) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendommen 
gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat 
nr. 38 te Kortrijk. - Goedkeuren
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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01314 - Immobiliën (immo 2014/019) - Verkoop met biedingen stadseigendommen 
gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 (voorheen Spoorweglaan nrs. 6 en 8) te Kortrijk. - 
Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De Gemeenteraad heeft in zitting d.d. 12 september 1997, de aankoop van de 2 hoekpanden gelegen 
Spoorweglaan nrs. 6 (thans Tuinstraat nr. 27) en 8 (thans Nieuwstraat nr. 38) te Kortrijk 
goedgekeurd. De akte aankoop werd verleden op 29 september 1997. Het middelste pand, 
Spoorweglaan nr. 7 werd aangekocht door het OCMW Kortrijk.

De drie panden zijn echter zowel op de beneden- als bovenverdiepingen met elkaar verbonden 
waardoor een opsplitsing van de gebouwen niet mogelijk is. Een gezamenlijke verkoop van de 
eigendommen is bijgevolg wenselijk.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23 april 2018, punt 12, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsiing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de verkoop met biedingen door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid van de stadseigendommen gelegen Tuinstraat 
nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 samen met het OCMW-eigendom gelegen Spoorweglaan nr. 7 te Kortrijk.

Door de Vlaamse overheid, afdeling Vastgoedtransacties werd de minimale gezamenlijke verkoopprijs 
bepaald, de verdeelsleutel 50%-50% voor de verkoopwaarde voorgesteld en een ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen 
belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden. De stadseigendommen, de 2 hoekpanden 
gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 te Kortrijk en het middelste pand gelegen 
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Spoorweglaan nr. 7 en eigendom van het OCMW zijn bouwfysisch als één te beschouwen en zullen 
gezamenlijk door middel van een verkoop met biedingen door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid te koop worden aangeboden.

De minimale gezamenlijke verkoopprijs voor de 3 eigendommen werd bepaald op €570.000. Voor de 
verdeling wordt er voorgesteld om de bekomen verkoopprijs in 2 gelijke helften te verdelen.

De beslissing tot verkoop, de bepaling van de instelprijs, de verdeling van de verkoopprijs en de 
goedkeuring van het ontwerp van akte verkoop behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Wat het eigendom van het OCMW betreft, zal dit ook nog door de OCMW-raad moeten goedgekeurd 
worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het betreft een gezamenlijke verkoop met het OCMW. De instelprijs is geraamd op €570.000, maar dit 
voor de 3 eigendommen. De uiteindelijke verkoopprijs zal in 2 gelijke helften verdeeld worden.

De verkoop vormt een opbrengst voor de Stad: minimaal €285.000 op budgetsleutels 0019-
04/2210800/IE-12 €125.000 voor het gebouw en 0119-04/2201000/IE-12 €160.000 voor de grond.

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.

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

13 onthoudingen : 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.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van de stadseigendommen gelegen Tuinstraat nr. 27 
en Nieuwstraat nr. 38 te Kortrijk, samen met het OCMW-eigendom gelegen Spoorweglaan nr. 7 te 
Kortrijk.

Punt 2
De minimale verkoopprijs voor de 3 panden te bepalen op €570.000.

Punt 3
De bekomen verkoopwaarde op te splitsen in 2 gelijke helften, 1/2 voor de Stad en 1/2 voor het 
OCMW Kortrijk.

Punt 4
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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 5
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 en verdeling.pdf
 Beslissing Gemeenteraad d.d. 12 september 1997.pdf
 Akte aankoop d.d. 29 september 1997.pdf
 Beslissing CBS d.d. 23 april 2018.pdf
 Instelprijs en verdeelsleutel.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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tussenkomst voorzitter van de gemeenteraad
Raadslid Steve Vanneste betreedt met veel lawaai de raadszaal en spreekt binnenmonds een aantal 
zaken uit over de voorzitter.

De voorzitter roept het raadslid formeel tot de orde en eist een sereen gedrag tijdens de zitting.
6 - 2018_GR_00232 - Immobiliën (immo 2018/011) - Verkoop met biedingen van stadseigendom gelegen Oude Vestingsstraat nr. 2A te Kortrijk. - Goedkeuren

6 2018_GR_00232 Immobiliën (immo 2018/011) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Oude Vestingsstraat nr. 2A te Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 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
Het gebouw met grond gelegen Oude Vestingsstraat 2A, kadastraal gekend Kortrijk, 1ste afdeling, 
sectie G, nr. 0389/K met adres Jan Persijnstraat 16/18 te Kortrijk is eigendom van de Stad. 

Naar aanleiding van de centralisatie van de politiediensten van de politiezone VLAS in een nieuw 
gebouw gelegen campus Drie Hofsteden (Renaat de Rudderlaan/Minister de Taeyelaan), komt het 
gebouw in het najaar 2018 leeg te staan. Om een langdurige leegstand te vermijden, wordt de 
verkoopsprocedue nu reeds opgestart.

Door de Vlaamse Overheid, afdeling Vastgoedtransacties werd de minimale  verkoopprijs bepaald en 
een ontwerp van akte verkoop opgemaakt.

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

Het stadseigendom, kantoorgebouw dat dienstig is (geweest) als huisvesting van de politiediensten, is 
in slechte staat en is bedoeld om af te breken en zal door middel van een verkoop met biedingen door 
de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te koop worden aangeboden als 
projectgrond met het volgend advies: "De bebouwing langs beide straatzijden mag doorgetrokken 
worden. Dit betekent 4 bouwlagen aan de kant van de Jan Persijnstraat en 5 bouwlagen aan de kant 
van de Oude Vestingsstraat. De hoofdbouwdiepte bedraagt maximaal 12 meter."

De minimale verkoopprijs werd bepaald op €975.000.

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 €975.000 op budgetsleutels 0019-
04/2210100/IE-12 €35.000 voor het gebouw en 0119-04/2201000/IE-12 €940.000 voor de grond.

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.

3 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste.

 

13 onthoudingen :  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.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Oude Vestingsstraat 
nr. 2A (volgens kadaster Jan Persijnstraat 16/18) te Kortrijk.

Punt 2
De minimale verkoopprijs te bepalen op €975.000.

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

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Instelprijs.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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19:47 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
19:48 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
19:49 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
7 - 2018_GR_00233 - Immobiliën (2017/021). - Verlenen wederzijdse erfdienstbaarheden VZW WAAK aan de Heirweg/Ringlaan te KORTRIJK. - Goedkeuren

7 2018_GR_00233 Immobiliën (2017/021). - Verlenen 
wederzijdse erfdienstbaarheden VZW 
WAAK aan de Heirweg/Ringlaan te 
KORTRIJK. - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00241 - Juridische zaken. - Overeenkomst met VZW WAAK inzake aanleg en gebruik 
parking aan de Heirweg/Ringlaan te KORTRIJK. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 augustus 2014 
stedenbouwkundige vergunning aan VZW WAAK voor het bouwen van een dienstgebouw en 
heraanleg van de omgeving. Binnen deze stedenbouwkundige vergunning werd de aanleg van een 
parking door VZW WAAK vergund.

In navolging van de verleende vergunning werd een overeenkomst tussen VZW WAAK en de stad 
gesloten om de nodige afspraken omtrent aanleg, gebruik en randvoorwaarden van de parking vast te 
leggen. Deze overeenkomst voorziet onder andere ook in het verlenen van wederzijdse 
erfdienstbaarheden over elkaars gronden zodat een gezamenlijke toegangsweg gerealiseerd kan 
worden. De gemeenteraad stemde in zitting van 10 oktober 2016 in met deze overeenkomst.

Argumentatie
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De overeenkomst tussen VZW WAAK en de stad voorziet in wederzijdse erfdienstbaarheden van 
doorgang en aanleg nutsleiding over elkaars domein. Om deze erfdienstbaarheden te formaliseren 
dient een authentieke akte verleden te worden.

Door de VZW WAAK werd notaris Boes, met kantoor te Kortrijk, aangesteld voor het opmaken van de 
ontwerpakte. De belangrijkste bepalingen van deze ontwerpakte zijn de volgende:

 partijen verlenen elkaar een wederzijdse, kosteloze, eeuwigdurende en conventionele 
erfdienstbaarheid van doorgang en aanleg van nutsleidingen,

 de uitwerking/realisatie van de toegangsweg in de betreffende zone van wederzijdse 
erfdienstbaarheid zal in onderling overleg gebeuren, rekening houdend met de veiligheid van 
de gebruikers en de toelevering van goederen en diensten,

 de erfdienstbaarheden worden verleend daar partijen een gemeenschappelijke weg op de 
zone van de erfdienstbaarheid (zie plan in bilage) wensen te realiseren.

 WAAK engageert zich om financieel te participeren in de aanleg van de toegangsweg,

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de ontwerpakte. Na goedkeuring door de 
gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn vanwege de 
toezichthoudende overheid kan de akte dan effectief verleden worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
art. 0119-04/6131001: aktekosten zullen 50/50 verdeeld worden tussen stad en WAAK. Op heden is 
echter nog geen zicht op deze kosten.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte tot het verlenen van wederzijdse erfdienstbaarheden tussen VZW 
WAAK en stad Kortrijk, zoals volgt.

Bijlagen
 stedenbouwkundige vergunning.pdf
 getekende overeenkomst.pdf
 opmetingsplan.pdf
 ontwerpakte.pdf
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Het jaar tweeduizend achttien, op $; 

Voor Ons, Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, 

eerste kanton, vennoot van de burgerlijke vennootschap 

onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE 

NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20; 

ZIJN VERSCHENEN: 

“WERKGEMEENSCHAP VOOR ANDERSVALIDEN VAN DE 

AGGLOMERATIE KORTRIJK”, vereniging zonder winstoogmerk, in 

het kort "WAAK", met zetel te Kuurne, Heirweg 119. 

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk 

onder nummer 0405.385.566. 

Opgericht bij onderhandse akte op 22 maart 1965, gepu-

bliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 

april 1965. 

Waarvan de statuten werden aangepast en gewijzigd door 

de algemene vergadering op 29 maart 2004, gepubliceerd in 

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van  9 juli daarna, 

onder het nummer 0102851 en door de algemene vergadering op 

24 april 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 

staatsblad van 14 juni 2017, onder het nummer 17087505. 

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van 

de statuten, door twee bestuurders, samen handelend, en 

daartoe gemachtigd door de raad van bestuur van 4 september 

2018, welk besluit hier zal aangehecht worden, maar niet 

zal overgeschreven worden, te weten: 

1. de heer MAES Gerard Jozef, geboren te Gullegem op 4 

juni 1928, (rijksregisternummer 28.06.04-211.08), wonend te 

Wevelgem, Gullegem, Ter Elst 30, voorzitter; 

2. de heer WARNEZ Marc Odiel Remi, geboren te Izegem 

op 31 januari 1948, (rijksregisternummer 48.01.31-313.63), 

wonend te Kortrijk, Marke, Gymnasiastraat 24, gedelegeerd 

bestuurder 

Beiden in de hoedanigheid herbenoemd bij beslissing 

van de algemene vergadering van 24 april 2017, gepubliceerd 

in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni daar-

na, onder het nummer 0087505. 

Hierna genoemd "WAAK"; 

En 

“De STAD KORTRIJK”, met zetel te Kortrijk, Grote Markt 

54. 

Met ondernemingsnummer BE0207 494 678. 

 Hier vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, voor wie 

optreden: 
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 de heer LOMBAERTS Piet Joris Maria Willem, gebo-

ren te Gent op 24 oktober 1962 (rijksregister 62.10.24-

439.19) , met woonplaats te 8500 Kortrijk, Sint -Denijseweg 

64, voorzitter van de gemeenteraad, en 

- mevrouw DESMET Nathalie Nadine E., geboren te Kort-

rijk op 19 oktober 1975 (rijksregister 75.10.19-004.04), 

met woonplaats te 8530 Harelbeke, Vlaanderenlaan 69, alge-

meen directeur, 

Handelend overeenkomstig artikel 182 van het 

Gemeentedecreet en in uitvoering van een beslissing van de 

gemeenteraad van de Stad Kortrijk van $, waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan de akte zal gehecht 

blijven 

Hierna genoemd "de stad"; 

UITEENZETTING 

A) WAAK is eigenaar van: 

a) STAD KORTRIJK 

Een school(gebouw), gelegen Ringlaan 30, volgens titel 

en thans gekend op het kadaster Kortrijk, tweede afdeling, 

Kortrijk, sectie A, nummer 493N P0000, voor een oppervlakte 

van één hectare achtenzeventig are drieëndertig centiare 

(1ha 78a 33ca) en met een K.I. van 11.105,00. 

b) STAD KORTRIJK 

Een werkplaats, gelegen Ringlaan 30, volgens titel en 

thans gekend op het kadaster Kortrijk, tweede afdeling, 

Kortrijk, sectie A, nummer 493K P0000, voor een oppervlakte 

van zestig centiare (60ca) en met een K.I. van 69,00. 

c) STAD KORTRIJK 

Een garage/werkplaats, gelegen Ringlaan 30, volgens 

titel en thans gekend op het kadaster Kortrijk, tweede 

afdeling, Kortrijk, sectie A, nummer 493L P0000, voor een 

oppervlakte van zesenveertig centiare (46ca) en met een 

K.I. van 133,00. 

d) STAD KORTRIJK 

Een school(gebouw), gelegen Ringlaan 30, volgens titel 

en thans gekend op het kadaster Kortrijk, tweede afdeling, 

Kortrijk, sectie A, nummer 495B P0000, voor een oppervlakte 

van tien are achtenveertig centiare (10a 48ca) en met een 

K.I. van 2.129,00. 

OORSPRONG VAN EIGENDOM. 

Deze goederen behoren toe aan WAAK om ze te hebben 

aangekocht in grotere oppervlakte jegens de vereniging 

zonder winstoogmerk “Watermolen” en de vereniging zonder 

winstoogmerk “Cortracena” ingevolge akte verleden voor 

notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 12 maart 1998, 
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overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 

1 april 1998, boek 3714, nummer 1. 

B) De stad Kortrijk is eigenaar van: 

e) STAD KORTRIJK 

 Een perceel grond, gelegen Ringlaan 30 A, volgens titel 

en thans gekend op het kadaster Kortrijk, tweede afdeling, 

Kortrijk, sectie A, nummer 501R P0000, voor een oppervlakte 

van 40 797,78 m² en met een K.I. van 638 euro. 

OORSPRONG VAN EIGENDOM. 

Dit goed behoort toe aan “de stad” om het te hebben 

aangekocht in grotere oppervlakte jegens de vereniging 

zonder winstoogmerk “Parochiale werken der dekenij Kortrijk” 

ingevolge akte verleden voor de burgemeester, de heer Ivo-

Joseph Lambrecht, op 30 juni 1980, overgeschreven op het 

eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op 12 augustus 1980, 

boek 1410, nummer 11.  

Partijen verzoeken mij, Notaris, akte te verlenen van 

hetgeen voorafgaandelijk tussen hen werd overeengekomen. 

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 

Ter uitvoering van hun wederzijdse doelstellingen 

wensen partijen een gemeenschappelijke weg te creëren, 

welke over hun respectieve gronden loopt, zoals afgebeeld 

op het opmetingsplan opgesteld door de naamloze 

vennootschap “Demyttenaere Paul”, te Lendelede, Groenstraat 

18, op 06 juni 2018.  

Dit plan werd opgenomen in de databank van de plannen 

van afbakening van de Algemene Administratie van de Patri-

moniumdocumentatie, onder refertenummer 34353/10237. 

Dit plan werd sedert de opname niet meer gewijzigd. 

Dit plan zal aan huidige akte worden gehecht, “ne va-

rietur” ondertekend door partijen en de notaris. 

Partijen verklaren de toepassing te vragen van de ar-

tikelen 26, derde lid, 2° van het Wetboek van Registratie-

rechten, en van artikel 1, vierde lid van de Hypotheekwet. 

Bijgevolg zal het aangehechte plan niet ter registratie en 

evenmin ter overschrijving worden aangeboden. 

Beide partijen wensen elkaar een wederzijdse, 

kosteloze, eeuwigdurende en conventionele erfdienstbaarheid 

van doorgang te verlenen. 

Hieromtrent werd een onderhandse overeenkomst gesloten 

tussen partijen op 24 oktober 2016 te Kortrijk waarin onder 

meer het volgende staat:  

Artikel 10 – De stad zal naast een gebruiksrecht ook 

een eeuwigdurende, kosteloze erfdienstbaarheid recht van 

doorgang en aanleg nutsleidingen verkrijgen om over het 
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domein van de WAAK toegang te kunnen nemen tot haar 

achterliggende domein. 

Wederzijds zal WAAK een eeuwigdurende kosteloze 

erfdienstbaarheid van doorgang en aanleg van nutsleidingen 

verkrijgen om over het domein van de stad, toegang te 

kunnen nemen tot haar achterliggende gronden, dit conform 

RUP ‘De Warande’. De stad zal WAAK betrekken bij de opmaak 

van de plannen en de realisatie van de dienstweg, waarop de 

erfdienstbaarheid van doorgang/overgang ten voordele van 

WAAK gevestigd zal worden, op haar domein. WAAK verklaart 

uitdrukkelijk bereid te zijn tot participatie in de 

realisatie van deze dienstweg gezien het verkrijgen van een 

erfdienstbaarheid van doorgang/overgang op deze dienstweg. 

Deze wederzijdse kosteloze erfdienstbaarheden (zie plan in 

bijlage 4) zullen in een afzonderlijke akte opgenomen 

worden. De kosten voor de opmaak van deze akte(s) zullen 

gelijk onder partijen verdeeld worden. 

Artikel 1. 

Partijen verlenen elkaar een wederzijdse, kosteloze, 

eeuwigdurende en conventionele erfdienstbaarheid van 

doorgang en aanleg nutsleidingen op gronden van beide 

partijen, dit opdat beide partijen toegang zouden kunnen 

nemen tot hun achtgelegen gronden: 

 “WAAK” verleent een erfdienstbaarheid aan “de 

stad Kortrijk”, die aanvaardt, op een deel van haar 

eigendom beschreven onder a), zoals weergegeven op het 

hiervoor vermelde opmetingsplan; 

 “De stad Kortrijk” verleent een erfdienstbaarheid 

aan “WAAK”, die aanvaardt, op een deel van haar eigendom 

beschreven onder e), zoals weergegeven op het hiervoor 

vermelde opmetingsplan. 

Bovendien geldt deze erfdienstbaarheid ten gunste van 

alle percelen die op heden krachtens rechtmatige titel 

doorgang mogen nemen over deze percelen. 

Artikel 2. 

De uitwerking/realisatie van de toegangsweg in de 

betreffende zone van wederzijdse erfdienstbaarheid zal in 

onderling overleg gebeuren, rekening houdend met de 

veiligheid van de gebruikers en de toelevering van goederen 

en diensten.  

“WAAK” zal zich eveneens engageren om financieel te 

participeren in de aanleg van de toegangsweg. 

Artikel 3. 

Bepalingen van deze overeenkomst die strijdig zouden 
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worden bevonden met dwingende wetsbepalingen of met 

bepalingen van openbare orde, zullen voor niet-geschreven 

worden gehouden, doch tasten de geldigheid van de overige 

bepalingen van deze overeenkomst niet aan. 

Artikel 4. 

Deze erfdienstbaarheid zal niet ophouden te bestaan 

indien de rechtsgenieter hetzelfde resultaat bekomt op een 

andere manier.  

Artikel 5. 

Voormelde rechten zullen eeuwigdurend en geheel gratis 

zijn derwijze dat zij zullen moeten gerespecteerd worden 

door alle huidige en toekomstige eigenaars of enige houders 

van gelijk welk recht voor de betrokken goederen. 

ONROEREND ERFGOEDDECREET 

De grondeigenaar verklaart dat het goed niet is opge-

nomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeo-

logische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inven-

taris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de in-

ventaris van historische tuinen en parken. Hij verklaart 

hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben 

ontvangen. 

Ondergetekende notaris bevestigt dat dit evenmin 

blijkt uit een opzoeking in de digitale databank van het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. 

ONDERGRONDSE INNEMINGEN 

 De grondeigenaar bevestigt geen kennis te hebben van 

het bestaan van ondergrondse leidingen/innemingen voor 

openbare nutsvoorzieningen. 

 Uit de opzoekingen verricht op 30 mei 2018 is gebleken 

dat geen ondergrondse innemingen gekend zijn voor het goed. 

WATERPARAGRAAF 

1. De instrumenterende notaris verklaart dat volgens 

de gedane opzoekingen op 30 mei 2018, het goed:  

• niet gelegen is in een risicozone voor over-

stromingen 

• niet gelegen is in een mogelijk overstro-

mingsgevoelig gebied (gebieden die uitsluitend bij 

heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan 

de waterkering overstromen) 

• niet gelegen is in een effectief overstro-

mingsgevoelig gebied (gebieden waar recent nog een 

overstroming plaatsvond of gebieden waarvan de model-

len aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) 

een overstroming plaatsvindt) 
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• niet gelegen is in een afgebakend overstro-

mingsgebied (gebied dat beschouwd wordt als natuurlijk 

opvanggebied voor overtollig water) 

• niet gelegen is in een afgebakende oeverzone 

(gebied waarvan de oevers waardevol zijn voor water-

huishouding en milieu). 

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

Ontslag wordt verleend van ambtshalve inschrij-

ving bij de overschrijving van onderhavige akte. 

DIVERSE VERKLARINGEN. 

De kosten van de akte en van haar uitvoering zijn 

ten laste van de koper, behoudens de kosten die voort-

vloeien uit de leveringsplicht van de verkoper. 

Voor de uitvoering van de akte kiezen partijen 

woonst op vermelde woonplaats of zetel. 

Elke verschijnende partij verklaart volledig 

rechtsbekwaam te zijn, en niet het voorwerp te zijn 

van enige maatregel van onbekwaamheid zoals faillisse-

ment, collectieve schuldenregeling, aanstelling voor-

lopige bewindvoerder. 

RECHT OP GESCHRIFTEN 

 Het recht op geschriften bedraagt vijftig euro. 

FISCALE VERKLARINGEN 

1. BTW-Wetboek 

 De instrumenterende notaris geeft lezing van de arti-

kelen 62 § 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde.  

 De Stad verklaart BTW plichtig te zijn onder BTW 

nummer BE0207.494.678; 

 WAAK verklaart niet BTW plichtig te zijn. 

2. Registratiebelasting 

 Ondergetekende notaris heeft partijen gewezen op de 

bepalingen van artikel 3.4.7.0.6. en 3.18.0.0.14 van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit betreffende de prijsbewimpeling. 

 “WAAK” verzoekt tot heffing aan het tarief van 

tien procent (10 %) registratiebelasting op de grondwaarde 

van het deel van de eigendom waarop deze erfdienstbaarheid 

betrekking heeft.  

In verband met het heffen van de registratiebelasting 

verklaren partijen dat beide erfdienstbaarheden gelijke 

waarde hebben en geschat worden op een bedrag van tiendui-

zend euro (€ 10.000,00). 

 “De stad Kortrijk” wenst zich te beroepen op de 

kosteloze registratie zoals voorzien in de artikels 
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2.9.6.0.2 en 2.9.6.0.3 VCF.  

Iedere partij zal registratiebelasting betalen voor de 

erfdienstbaarheid in haar voordeel gevestigd, de andere 

kosten zullen per helften worden verdeeld. 

TOELICHTING – AANVAARDING 

 De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen 

heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opge-

legd door artikel 9 paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Or-

ganieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een 

notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van on-

evenwichtige bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht 

moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke 

partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te 

wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. 

 De notaris moet elke partij inlichten over de rechten, 

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechts-

handelingen waarbij zij betrokken is en aan alle partijen 

op onpartijdige wijze raad verstrekken. 

 De comparanten hebben verklaard dat zich hier volgens 

hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij 

alle bedingen opgenomen in de akte voor evenwichtig houden 

en aanvaarden. 

 De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar be-

horen heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en 

lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een 

onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 

BURGERLIJKE STAND – IDENTITEITEN 

 Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de 

Ventose- en de Hypotheekwet bevestigt ondergetekende nota-

ris op zicht van de identiteitskaart dat de naam, voorna-

men, plaats en datum van geboorte en woonplaats van ver-

schijners overeenstemmen met de gegevens uit deze akte. 

 WAARVAN AKTE 

 Verleden op het Stadhuis te Kortrijk op datum als voor-

meld. 

 Na integrale voorlezing en uitleg, hebben de ver-

schijners samen met ons, notaris, getekend. 
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Kelly Detavernier
Deeltijds kunstonderwijs
19:52 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
19:53 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
8 - 2018_GR_00217 - Stedelijk Conservatorium  - Vastlegging kader van  overeenkomst 'Leren in alternatieve leercontext'.  - Goedkeuren

8 2018_GR_00217 Stedelijk Conservatorium  - Vastlegging 
kader van  overeenkomst 'Leren in 
alternatieve leercontext'.  - 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00184 - Stedelijk Conservatorium  - Academiereglement - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs gaat in voege vanaf 1 september 2018.

Argumentatie
Uit diverse bepalingen uit het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs blijkt dat een 
academie verplicht is om leren in een alternatieve leercontext mogelijk te maken. Een vak kan 
vervangen worden door het leren in een alternatieve leercontext. Dit kan enkel mits uitdrukkelijk 
akkoord van zowel de alternatieve leercontext als de directeur van het Conservatorium. Dit akkoord 
wordt gegeven via het formulier ‘Leren in een alternatieve leercontext'. Het vak groepsmusiceren zou 
bijvoorbeeld kunnen vervangen worden door het spelen in een kwaliteitsvolle harmonie, die aan het 
toetsingsinstrument voldoet.

Zowel het door de inspectie gevalideerde toetsingsreglement als het formulier ‘Leren in een 
alternatieve leercontext’ werden reeds verankerd in het academiereglement, dat goedgekeurd werd in 
zitting van de gemeenteraad d.d. 2 juli ’18.

Het ministerie legt geen voorwaarden op aan deze alternatieve leercontext, maar het moet wel 
degelijk gaan om een kwaliteitsvolle leeromgeving. Indien een alternatieve leeromgeving voldoet aan 
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het toetsingsinstrument, kan er overgegaan worden tot het sluiten van een overeenkomst ‘Leren in 
een alternatieve leercontext Conservatorium’.

De gemeenteraad wordt nu verzocht om het kader vast te leggen van overeenkomst ‘Leren 
in alternatieve leercontext', conform overeenkomst in bijlage, en het college te machtigen 
om overeenkomsten af te sluiten met geïnteresseerden die voldoen aan het toetsingsinstrument.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de 
inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs 
(organisatiebesluit)

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
Legt het kader van overeenkomst ‘Leren in alternatieve leercontext’ vast, conform de ‘Overeenkomst 
leren in alternatieve leercontext Conservatorium’, in bijlage gevoegd.

Punt 2
Machtigt het college van burgemeester en schepenen om de overeenkomst af te sluiten met 
geïnteresseerden die voldoen aan het toetsingsinstrument.  

Bijlagen
 Conservatorium alternatieve leercontext overeenkomst.pdf
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Raadscommissie 2
Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
19:56 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
9 - 2018_GR_00222 - RUP Blauwe Hoeve - definitieve vaststelling - erratum - Goedkeuren

9 2018_GR_00222 RUP Blauwe Hoeve - definitieve vaststelling 
- erratum - 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; 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 Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00214 - RUP Blauwe Hoeve - definitieve vaststelling

Aanleiding en context
In het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2018 over de definitieve vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Blauwe Hoeve’ blijkt uit nazicht dat er bij de redactie van het besluit een beperkt deel 
van de motivering is verdwenen en bepaalde passages werden herhaald in het verkeerde deel van de 
nota. Met dit nieuwe besluit wordt dit rechtgezet, zonder aan de andere delen van de beslissing te 
raken.

Argumentatie
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laat toe dat een dergelijke beperkte onregelmatigheid wordt 
rechtgezet.

Artikel 2.2.21, §8 bepaalt dat “[de] gemeenteraad […], met het oog op het herstel van een 
onregelmatigheid, het besluit houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk [kan] intrekken en hernemen, waarbij het wettigheidsgebrek 
wordt rechtgezet. […]”
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Het reële of vermeende wettigheidsgebrek beperkt zich tot het ontbreken van een beperkt deel van 
de motivering. Dit is het gevolg van een redactionele fout bij het opmaken van de nota. De 
aanpassing is verwaarloosbaar, maar nodig om latere verwarring te vermijden.

De rechtzetting beperkt zich hier tot het corrigeren van de bewuste passage uit het besluit van de 
gemeenteraad van 2 juli 2018. De andere onderdelen van het besluit, met inbegrip van het grafisch 
plan en de stedenbouwkundige voorschriften, blijven ongewijzigd.

De passage uit het gemeenteraadsbesluit na de behandeling van de adviezen en reacties ontvangen 
tijdens het openbaar onderzoek, vanaf de subtitel ‘Conclusie’ wordt geschrapt en vervangen door 
onderstaande gecorrigeerde passage:

"Conclusie:
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd ten opzichte van het voorlopig vastgestelde document:

- In de voorschriften wordt vastgelegd dat de functies ‘laagdynamisch’ moeten zijn in plaats van 
‘voldoende laagdynamisch’. In de toelichtende kolom wordt verduidelijkt dat het gaat over functies die 
omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving. Hierbij 
worden als voorbeeld toegevoegd: restaurants, kleinschalige toeristische logies…
- De voorschriften met betrekking tot het beplantingsplan en het type verharding werden verplaatst 
naar de algemene voorschriften in het voorliggende document. De verwijzing naar eventueel geldende 
beheersplannen wordt enkel in de toelichtende kolom aangehaald."

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.21, §8.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.21, §8.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De passage uit het besluit van de gemeenteraad van 2 juli 2018 vanaf de subtitel ‘conclusie’ in te 
trekken en te vervangen door deze nieuwe passage:

"Conclusie:

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd ten opzichte van het voorlopig vastgestelde document:

- In de voorschriften wordt vastgelegd dat de functies ‘laagdynamisch’ moeten zijn in plaats van 
‘voldoende laagdynamisch’. In de toelichtende kolom wordt verduidelijkt dat het gaat over functies die 
omwille van de aard een beperkte dynamiek teweegbrengen in de onmiddellijke omgeving. Hierbij 
worden als voorbeeld toegevoegd: restaurants, kleinschalige toeristische logies…
- De voorschriften met betrekking tot het beplantingsplan en het type verharding werden verplaatst 
naar de algemene voorschriften in het voorliggende document. De verwijzing naar eventueel geldende 
beheersplannen wordt enkel in de toelichtende wordt enkel in de toelichtende kolom aangehaald."
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Bouwen, Milieu en Wonen
20:00 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
20:01 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
10 - 2018_GR_00223 - 2018/00212 - Heraanleg Kwabrugstraat en Kortestraat rond de Bockor site Bellegem, zaak van de wegen - Goedkeuren

10 2018_GR_00223 2018/00212 - Heraanleg Kwabrugstraat en 
Kortestraat rond de Bockor site Bellegem, 
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; 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
Het deel van de Kortestraat dat aansluit op de Rollegemsestraat dient volledig heraangelegd   en 
verbreed te worden conform het in het RUP Bellegem Centrum voorgestelde dwarsprofiel met een 
vernieuwd trottoir en een langsparkeerstrook aan de kant van de woningen. Het smalle deel van de 
Kwabrugstraat ter hoogte van de brouwerij dient heraangelegd te worden volgens het profiel van de 
straat en dient aan te sluiten op Bellegemplaats.

De samenwerkingsovereenkomst tussen brouwerij Omer Vander Ghinste en de stad hieromtrent werd 
door de gemeenteraad goedgekeurd op 12/06/2017.

De inhoud van het plan werd – voorafgaand aan het indienen van de bouwvergunningsaanvraag – 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19/03/2018.

Gewenste verkeersstructuur cfr. RUP Bellegem-Centrum:

 Kortestraat

De Kortestraat, momenteel een éénrichtingsstraat komende vanuit Rollegem, wordt aangepast aan 
verkeer in 2 richtingen. Hierbij wordt een verbreding van het straatprofiel gerealiseerd. Deze 
verbreding wordt gerealiseerd op grond die door de brouwerij werd afgestaan aan de stad. Aan de 
zijde van de brouwerij wordt een groenstrook aangelegd die overgaat in de groenberm van de nieuwe 
brouwerijstite waardoor deze zone 1 doorlopend groenscherm vormt.  
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Er wordt een voetpad en parkeerstrook met boomvakken voorzien aan de zijde van de woningen. 
Deze herinrichting sluit aan op de bestaande aanleg thv het kruispunt met de Kwabrugstraat.  

 Kwabrugstraat

De Kwabrugstraat, momenteel een éénrichtingsstraat richting centrum Bellegem, wordt heraangelegd 
volgens het woonerfprincipe. Ter hoogte van de hoofdinkom van de brouwerijsite bovendien 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer (vrachtverkeer voor de brouwerij) en bezoekersbussen 
kunnen via het kruispunt met de Kortestraat de site bereiken. Met uitzondering van 2 standplaatsen 
voor de bussen worden geen afgebakende parkeervakken voorzien. 
Het tweede deel van de straat – voorbij de onderbreking van de weg – aansluitend bij het centrum 
van Bellegem, wordt heraangelegd volgens dezelfde principes als de algemene aanleg van 
Bellegemplaats.

Zaak van de wegen:

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de herinrichting van de Kortestraat en 
Kwabrugstraat moet de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door de stad. De stad is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 
Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen na kennisname van eventuele bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag.

Openbaar Onderzoek:

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen. 
Voor deze aanvraag diende in het kader van de vergunningsaanvraag een openbaar onderzoek 
georganiseerd te worden. Het openbaar onderzoek liep van 02/05/2018 t.e.m. 01/06/2018.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Argumentatie
De aanvraag voorziet de heraanleg van de Kwabrugstraat en de Kortestraat rond de bestaande en in 
opbouw zijnde Brouwerij Omer Vander Ghinste site te Bellegem.

Bespreking project:

 Bovengrond

De geplande werken en aanpassingen aan het wegprofiel komen tegemoet aan de visie van het RUP 
Bellegem Centrum om het noordelijk deel van de Kwabrugstraat als verblijfsruimte, waar bezoekers 
van de brouwerij onthaald kunnen worden, in te richten. Doorgaand verkeer wordt verhinderd maar 
een fiets- en wandeldoorgang blijft verzekerd. De bestaande garages in de Kwabrugstraat blijven 
bereikbaar.

Omwille van het grotendeels verkeersvrij maken van de Kwabrugstraat moet de Kortestraat met twee 
rijrichtingen aansluiten op de as Rollegemsestraat – Bellegemplaats. Het profiel van de Kortestraat 
moet hierbij verbreden. Hiervoor wordt de rooilijn ca. 2m verplaatst op gronden die afgestaan werden 
door de brouwerij.

De materiaalkeuze werd afgestemd op het bestaande materiaalgebruik in enerzijds de Kwabrugstraat 
(asfalt, parkeerzone in zwarte betonstraatstenen en voetpadzone in grijzebetonstraatstenen) en 
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anderzijds Bellegemplaats (gebakken klinkerverharding). Het verkeersluwe gedeelte van de 
Kwabrugstraat wordt aangelegd in uitgewassen beton met een looplijn van gebakken klinkers langs de 
gevels van de ‘oude’ brouwerijsite.

Bij de heraanleg van de straten worden in de parkeerstroken boomvakken voorzien, waardoor een 
groener karakter verkregen zal worden.

 Ondergrond

Van de werken wordt gebruik gemaakt om de bestaande gemengde riolering op te breken en te 
vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel DWA-RWA. Op deze riolering zal enkel de nieuwe 
wegenisverharding en de aangrenzende percelen aansluiten. De nieuwe rioleringen zijn 
beginrioleringen daar opwaarts, riolering komende van centrum Bellegem, hier niet op aansluiten.

Juridische grond
Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 31. 

Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse 
Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, 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 artikel 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de 
heraanleg Kwabrugstraat en Kortestraat rond de Bockor site Bellegem, zoals voorgesteld op de 
bijhorende plannen, goed te keuren: 

- aangepaste rooilijn

- voorgestelde inrichting

Punt 2
De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Bijlagen
 BA_BOCKOR_I_B_2202_bestaande toestand.pdf
 BA_BOCKOR_I_N_2202_ontworpen riolering.pdf
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 BA_BOCKOR_I_N_2202_ontworpen toestand.pdf
 BA_BOCKOR_L_N_2202_legende.pdf
 BA_BOCKOR_S_N_2202_typedwarsprofiel AA kortestraat.pdf
 BA_BOCKOR_S_N_2202_typedwarsprofiel BB kwabruggestraat.pdf
 BA_BOCKOR_S_N_2202_typedwarsprofiel CC kwabruggestraat.pdf
 nota ontwerp (1).pdf

20:04 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
20:05 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
11 - 2018_GR_00239 - Beeldkwaliteitsplan - brochure  - Goedkeuren

11 2018_GR_00239 Beeldkwaliteitsplan - brochure  - 
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; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00677 - Beeldkwaliteitskamer Kortrijk - statuten - Goedkeuren
 2018_GR_00073 - Beeldkwaliteitskamer Kortrijk - statuten - Goedkeuren

Aanleiding en context
Context

De stad Kortrijk heeft een gezonde ambitie op vlak van kwalitatieve stadsontwikkeling, met behoud 
van de eigen identiteit. Hierbij moet enerzijds rekening gehouden worden met het historisch karakter 
van de stad, het waardevol erfgoed en de bestaande beeldwaarde , anderzijds dienen de 
mogelijkheden voor kwalitatieve hedendaagse architectuur maximaal gestimuleerd te worden.

Daarom heeft de stad samen met het erfgoedplatform-ABEKO een ‘beeldkwaliteitsplan’ 
opgemaakt. Leiedal staat in voor de grafische uitwerking, lay-out en copywriting. Het 
beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk, dat ook de oprichting 
van de beeldkwaliteitskamer en de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed omvat. Het 
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beleidsplan moet heldere werkinstrumenten aanreiken om een sterke beeldkwaliteit in de stad te 
bevorderen. Naast het Beeldkwaliteitsplan is er eveneens een actualisering en locuswaardebepaling 
van de inventaris bouwkundig erfgoed lopende (door de intercommunale Leiedal) en heeft de 
gemeenteraad op 12.03.2018 de statuten van de beeldkwaliteitskamer goedgekeurd.

In het lopend proces van de opmaak van een Beeldkwaliteitsplan Kortrijk, is bij wijze van proefproject 
een kwaliteitskamer georganiseerd, die bestaat uit een politiek verantwoordelijke (schepen 
stedenbouw en erfgoed), experten stedenbouw en architectuur, vertegenwoordigers van het 
erfgoedplatform en deskundigen uit de stadsorganisatie. De Gemeentelijke omgevingsambtenaar 
(GOA) treedt op als organisator en secretaris. In dit proces is er o.m. overleg met en participatie van 
het erfgoedplatform en een ruime groep van architecten en stedenbouwkundigen die actief en/of 
gevestigd zijn in Kortrijk. Daaruit is het voorstel gegroeid om met een betrokken werkgroep de 
doelstellingen en basisprincipes van het beeldkwaliteitsplan reeds aan de hand van enkele 
proefprojecten af te toetsen en de werking van een kwaliteitskamer te testen.

 

Traject: 

 18 oktober 2015: het erfgoedplatform stelde een eerste aanzet voor een beeldkwaliteitsplan 
historisch Kortrijk voor.

 31 mei 2016: voorstelling aangepast ontwerpdocument door erfgoedplatform aan de stad en 
agentschap onroerend erfgoed.

 21 juni 2016: toetsingsmoment met externe werkgroep (een delegatie van Kortrijkse 
architecten en stedenbouwkundigen)

 24 november 2016: tweede toetsingsmoment met externe werkgroep

 Opdracht aan leiedal ivm de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed: 
(2017_CBS_01959 - afsprakennota 2017-36 - opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed 
in het kader van de exclusieve dienstverlening – Goedgekeurd in cbs van 26.06.2017)

 21 maart 2017: de kwaliteitskamer wordt voor de eerste maal samengeroepen bij wijze van 
proefproject.

 01 maart 2017: derde toetsingsmoment met externe werkgroep

 9 mei 2017: de kwaliteitskamer komt voor de tweede maal samen

 26 juni 2017: beeldkwaliteitsplan besproken in het college van Burgemeester en Schepenen

 07 december 2017: beeldkwaliteitsplan en statuten kwaliteitskamer besproken op de 
kwaliteitskamer

 08 februari 2018: toetsingsmoment met het team P&OD en BMW

 21 februari 2018: beeldkwaliteitsplan, actieplan bouwkundig erfgoed en oprichting 
kwaliteitskamer besproken op de GECORO

 Leiedal wordt ingeschakeld om het document grafisch vorm te geven en een zoekmodule te 
ontwikkelen, die geïntegreerd wordt in de Kortrijkse website.
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 Goedkeuringsprocedure van de statuten van de Beeldkwaliteitskamer door college van 
Burgemeester en Schepenen (26 februari 2018) en door gemeenteraad (12 maart 2018)

 oktober 2018: informatiemoment en beschikbaarstelling van het BKP via de website van de 
stad

 

ADVIES VAN DE GECORO

Zie verslag in bijlage

VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

In het Plan Nieuw Kortrijk stelde het Stadsbestuur zijn bestuursvisie voor, voor de periode 2013-2018. 
Hierin worden een aantal belangrijke uitgangspunten toegelicht en 10 hoofdengagementen 
aangegaan naar de Kortrijkse Burger. In het Plan Nieuw Kortrijk wordt duidelijk een hoog 
ambitieniveau voor de stad nagestreefd, waarbij groei, stedelijkheid, eigenheid, lokale wortels, 
leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. Men spreekt over 
durven, experimenteren en verrassen. Men spreekt over diversiteit, sterke buurten en wijken, een 
stad voor al zijn inwoners. 

Het Onroerenderfgoeddecreet, voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en 
archeologisch erfgoed, en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit is de juridische grondslag. Beiden 
zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. De vernieuwde regelgeving ivm onroerend erfgoed geeft 
de lokale overheid meer bevoegdheden.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : goedgekeurd op 
20 september 2012.

Het gabarietenplan dat voor de binnenstad werd opgemaakt en waarin de toelaatbare bouwvolumes 
zijn vastgelegd.

Argumentatie
Het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk bestaat uit een drieledig document en omvat de opmaak 
van een beeldkwaliteitsplan, de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed en de oprichting 
van de beeldkwaliteitskamer. Het beeldkwaliteitsplan moet de doelstellingen en het kader 
schetsen waarbinnen gewerkt wordt, de inventaris bouwkundig erfgoed geeft dmv. een 
locuswaarde het belang van het bestaande erfgoed weer, de beeldkwaliteitskamer moet het 
gesprek aangaan met initiatiefnemers om te waken over het realiseren van deze doelstellingen in 
belangrijke ruimtelijke projecten in de stad.

A. Het beleidsplan is opgesteld volgens de volgende 3 basisprincipes:

1. Zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed:

Uitgangspunt is behoud van het waardevol bouwkundig erfgoed. Hierbij is het belangrijk het erfgoed 
een zinvolle invulling te geven, aangepast aan hedendaagse doelstellingen, functionaliteit en 
beleidsdoelstellingen inzake duurzaamheid, toegankelijkheid, om een kwaliteitsvolle restauratie of 
renovatie te realiseren al dan niet in combinatie met hedendaagse toevoegingen/uitbreidingen.

2. Samenspel tussen oud en nieuw:

Na analyse van de zones leren we de gevoeligheid van de locatie en het beeldbepalend karakter van 
de site kennen, zodat het duidelijk is hoe we moeten omgaan met de historische context en het 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
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bestaande erfgoed. In bepaalde situaties is wel afgewogen, selectieve sloop mogelijk, maar enkel in 
combinatie met hoogwaardige hedendaagse en contextuele nieuwbouw:  een hedendaagse interventie 
met een meerwaarde voor de historische context.

3. Stad als dynamisch organisme: 

De Stad wil optimaal impulsen geven voor creatieve hedendaagse architectuur. Hierbij is het 
belangrijk de kansen voor waardevolle architectuur zoveel mogelijk te maximaliseren. We streven naar 
contextuele waardevolle hedendaagse architectuur, die de identiteit van de stad versterkt.

B. Om deze basisprincipes te realiseren stellen we 3 instrumenten voor: 

1. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: waarderingskader 

De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed is opgemaakt door het agentschap Onroerend 
Erfgoed. Het college besliste op 26.06.2017 tot de opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed via 
een opdracht aan de intercommunale Leiedal. Bovendien is sinds 01.01.2017 de bevoegdheid voor het 
formuleren van een erfgoedtoets als adviesverlening bij vergunningsaanvragen verschoven van het 
Vlaams naar lokaal niveau.

Het actieplan is een waarderingskader voor het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. Concreet leidt 
dit tot een waardering van alle panden die op de inventaris staan ahv een locuswaarde. Deze 
waardering kan gebruikt worden bij de opmaak van RUP’s en bij de behandeling van 
stedenbouwkundige vergunningen.

2. beeldkwaliteitskamer (BKK): adviesorgaan 

De BKK is een adviesorgaan dat rechtstreeks rapporteert aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het advies van de kwaliteitskamer maakt deel uit van de bouwvergunning.

De BKK heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, 
opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, 
erfgoedwaarde, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz. 
Hiertoe zal de BKK opdrachtgevers en ontwerpers begeleiden bij de ontwikkeling van hun 
bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een (omgevings)vergunningsaanvraag. De BKK 
wordt samengeroepen voor projecten van bijzonder belang, beeldbepalende projecten, projecten op 
bijzondere locaties, projecten die afwijken van het beeldkwaliteitsplan.

De BKK bestaat uit:

 Schepen van Ruimtelijke Ordening en Erfgoed (niet stemgerechtigd)

 Stedenbouwkundig ambtenaar (secretaris)

 Stadsarchitect

 2 leden voorgedragen door het Erfgoedplatform

 3 externe experten met deskundigheid in architectuur, stedenbouw en/of openbare ruimte en 
een goede kennis van de Kortrijkse context. 

3. Beeldkwaliteitsplan (BKP): bindend beleidskader 

Het beeldkwaliteitsplan (BKP) is de weergave van de gewenste beeldkwaliteit in de binnenstad, de 
waardevolle stadswijken in Kortrijk en de kernen in de rand. In het BKP wordt de relatie tot de 



68/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

belevingswaarde van het openbaar domein en de verhouding tussen het ontwerp en de bestaande 
context, het openbaar domein bepaald.

C. Het Beeldkwaliteitsplan

Statuut van de studie 

Het Beeldkwaliteitsplan Kortrijk (BKP) is opgevat als een bindend beleidskader in aanvulling op de 
stedenbouwkundige verordening van de stad en de inventaris van het bouwkundig erfgoed en ter 
vervanging van het gabarietenplan van de Stad Kortrijk. Alle (ver)bouwprojecten in de binnenstad, de 
architecturaal waardevolle stadswijken en de kernen in de rand moeten rekening houden met dit 
beeldkwaliteitsplan.

Het doel van het plan

Het BKP maakt ruimtelijke keuzes over de omgang met het waardevol erfgoed in onze stad en legt de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en nieuwbouwmogelijkheden vast in een samenspel tussen oud 
en nieuw.

De studie verschaft de potentiële projectontwikkelaar/ bouwer het kader waarbinnen een bouwproject 
moet worden uitgewerkt. Op basis van de lezing van de plek en de opportuniteiten van de omgeving 
en de bouwplaats worden de kwaliteiten vastgelegd ahv. referentiebeelden. Uitgaande van de 
basisprincipes worden de ontwerpcriteria bepaald.

De uitwerking

Het Beeldkwaliteitsplan bestaat uit 2 delen, nl. een brochure en de zone-fiches.

In het eerste deel, de brochure, worden de verschillende zones gedefinieerd en de globale 
basisprincipes uiteengezet. Deze basisstellingen hebben betrekking op zorgvuldig omgaan met het 
gebouwde erfgoed, het samenspel tussen oud en nieuw en de stad als dynamisch organisme. De 
basisprincipes vormen vervolgens de leidraad om uitspraken te formuleren over de 
bouwmogelijkheden in de afgebakende zones: de erfgoed- en ontwerpcriteria.

Verder wordt de opbouw van zone-fiches vastgelegd en de beoogde werking en het gebruik ervan 
toegelicht. Hierbij komt aan bod hoe ontwerpers van toekomstige projecten in de stad dit BKP kunnen 
implementeren door middel van een ‘contextnota’. De projecten van bijzonder belang op bijzondere, 
beeldbepalende locaties of projecten die om goed gemotiveerde redenen afwijken van het BKP 
worden begeleid door de Beeldkwaliteitskamer.

De bouwheer/ontwerper kan de brochure in boekvorm en/of digitaal via de website bekomen.

In het tweede deel van het BKP worden de concrete erfgoed- en ontwerpcriteria en de 
referentiebeelden voor de verschillende zones beschreven in zone-fiches.

We hebben 21 verschillende zones afgebakend,

3 in de binnenstad:

1. de historische stadskern,

2. de stations- en gerechthofswijk,

3. de 19de en 20ste eeuwse uitbreiding van Overleie en Blekerij.



69/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

de 10 waardevolle stadswijken in de 19e- en 20e-eeuwse gordel:

1. Veemarktbuurt en Vaartwijk

2. De zuidelijke 19de eeuwse stadsuitbreiding

3. Sint-Janswijk

4. Stationswijk-Zuid

5. Sint-Elisabethwijk

6. Blauwe Poortwijk

7. Oud Walle

8. Patersmote-Skatchkoffwijk

9. Interbellumwijken - Goedendagbuurt en buurt Koning Albertpark

10. Wolvendreefwijk

de 8 kernen in de rand:

1. Aalbeke

2. Bellegem

3. Bissegem

4. Heule

5. Heule-Watermolen

6. Marke

7. Kooigem

8. Rollegem

De zone-fiches kunnen geraadpleegd worden via de zoekmodule. In de zoekmodule geef je een adres 
in of je zoekt op de kaart. Het BKP is zo heel makkelijk te raadplegen. De bouwheer/ontwerper krijgt 
inzage in ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg en de stedenbouwkundige 
verordening, ziet meteen of het pand geïnventariseerd werd als onroerend erfgoed en of het al dan 
niet beschermd is. Als het perceel in een zone van het beeldkwaliteitsplan valt, krijg je de zonefiche te 
zien.

Juridische grond
het Onroerenderfgoeddecreet, Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en 
archeologisch erfgoed, en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit is de juridische grondslag. Beiden 
zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. De vernieuwde regelgeving ivm. onroerend erfgoed geeft 
de lokale overheid meer bevoegdheden.

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

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
het Onroerenderfgoeddecreet, Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en 
archeologisch erfgoed, en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit is de juridische grondslag. Beiden 
zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. De vernieuwde regelgeving ivm. onroerend erfgoed geeft 
de lokale overheid meer bevoegdheden.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met de principes van het beeldkwaliteitsplan en het beleidskader vastgelegd in de 
brochure.

Bijlagen
 20180221_gecoro verslag1.docx
 20180829 - Kortrijk - Beeldkwaliteitsplan 2018_gecomprimeerd.pdf

AGB SOK
20:08 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
20:09 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
20:09 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
12 - 2018_GR_00234 - Voormalig politiecommissariaat Sint-Amandslaan 26-30 - tijdelijk gebruik door JCI - verlenging tijdelijk gebruik  - Goedkeuren

12 2018_GR_00234 Voormalig politiecommissariaat Sint-
Amandslaan 26-30 - tijdelijk gebruik door 
JCI - verlenging tijdelijk gebruik  - 
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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
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Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02039 - AGB SOK - nota goedkeuring geselecteerde kandidaat in verkoop Oud 
commissariaat en villa Overleie in de St-Amandslaan - Dossier AGB SOK - selectie kandidaat ifv 
verkoop Oud commissariaat en villa Overleie in de St-Amandslaan - Goedkeuren

 2017_CBS_02011 - Overleie i.k.v. Stadsvernieuwingsdossier  - Goedkeuring tijdelijke invulling 
voormalig commissariaat door JCI

Aanleiding en context
Op 26 juni 2017 heeft het CBS haar goedkeuring verleend aan de selectie van ION Holding bvba als 
koper voor het oude politiecommissariaat en aanpalende villa, dit tegen de vastgestelde verkoopprijs 
van 1.278.278 euro. Het AGB SOK kreeg opdracht om alle  nodige stappen te zetten in functie van het 
officialiseren van de verkoop.

Op 31 juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring verleend aan de 
tijdelijke invulling van het voormalig politiecommissariaat door JCI. De tijdelijke invulling liep van 12 
juli 2017 tot en met 11 juli 2018.

In afwachting van de ondertekening van de notariële akte inzake verkoop van het voormalig 
politiecommissariaat (voorzien in de loop van september 2018), wil JCI graag verder gebruik maken 
van het pand, dit tot na Interieur 2018. Voorstel is om JCI toe te laten het pand verder tijdelijk te 
gebruiken tot en met 31 oktober 2018 aan dezelfde voorwaarden. De koper van het voormalig 
politiecommissariaat is hiervan op de hoogte en heeft hieraan zijn uitdrukkelijk akkoord verleend.

Argumentatie
Door het gebouw tijdelijk in te zetten om ontmoeting in de buurt te stimuleren, is er een nieuwe en 
positieve dynamiek in gang gezet tussen lokale ondernemers, diverse organisaties en buurtbewoners. 
Het tijdelijk gebruik door JCI tijdens hun lustrumjaar is in deze context gebeurd. Met de kunstbiënnale 
‘Interieur 2018’ voor de deur heeft JCI de uitdrukkelijke wens geuit om het tijdelijk gebruik met enkele 
maanden te kunnen verlengen om deel te kunnen nemen aan Interieur.

Verlenging van het tijdelijk gebruik aan dezelfde voorwaarden wordt positief geadviseerd, en dit voor 
een aansluitende periode tot en met 31 oktober 2018 (omvattend de periode van Biënnale Interieur 
2018 dat loopt van 18 tot en met 22 oktober 2018). De koper van het voormalig politiecommissariaat 
is op de hoogte van de vraag van JCI om het goed verder te gebruiken tot en met 31 oktober 2018.

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
Toestemming te verlenen aan JCI om het tijdelijk gebruik van het voormalig politiecommissariaat aan 
dezelfde voorwaarden te verlengen tot en met 31 oktober 2018.

Bijlagen
 2017.07.12 - 2018.07.11 tijdelijk gebruik JCI.pdf
 2018.07.12 - 2018.10.31 tijdelijk gebruik JCI.pdf



GEBRUIKSOVEREENKOMST 
 
Tussen:  
 
 

1. STAD KORTRIJK, met maatschappelijk zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, gekend onder 
ondernemingsnummer 0207.494.678, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad (vertegenwoordiging)  
 
- hierna partij enerzijds -  

 
 

2. JCI Kortrijk vzw, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Emile Bockstaellaan 193, 
gekend onder ondernemingsnummer 0408.321.203, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Frederik Degreve, ondervoorzitter gemeenschap JCI Kortrijk; 
 
- hierna partij anderzijds -  

 
 
 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 – Partij enerzijds geeft in gebruik aan partij anderzijds, die aanvaardt, de zoals op het plan in 
bijlage aangeduide ruimtes in het voormalige gebouw van het politiecommissariaat, gelegen in de Sint-
Amandslaan 26 te 8500 KORTRIJK  
 
Artikel 2 – Voorbeschreven ruimtes worden door partij enerzijds per loutere gedoogzaamheid in gebruik 
gegeven aan partij anderzijds voor de periode 12 juli 2018 t.e.m. 31 oktober 2018 waarna de 
overeenkomst van rechtswege een einde neemt, zonder dat er sprake kan zijn van 
eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.  
 
Artikel 3 – In het kader van de ingebruikname van de ruimtes dient partij anderzijds te voldoen aan 
volgende voorwaarden: 

 buurtversterkende werking, 

 tijdelijkheid, 

 positieve uitstraling. 
 
Partij anderzijds verbindt er zich dan ook toe om ten allen tijde te blijven voldoen aan alle voornoemde 
voorwaarden. Zo zal partij anderzijds er zich toe verbinden om, in nauwe samenwerking met de stad 
Kortrijk, maandelijks een activiteit te organiseren waarop zij de nodige inspanningen levert de buurt te 
betrekken en uit te nodigen.   
 
Partij enerzijds behoudt zich het recht voor om de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en 
zonder opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding te beëindigen indien partij anderzijds niet 
meer voldoet aan al deze cumulatieve voorwaarden. 
 
Artikel 4 – Partij anderzijds zal alle energie-, water- en gasverbruikskosten middels het overnemen van 
de abonnementen van partij enerzijds op zich nemen.  Partij anderzijds verbindt er zich toe om deze 
factuur te betalen conform de betalingsmodaliteiten vermeld op de factuur.  Partij anderzijds is geen 
gebruiksvergoeding verschuldigd aan partij enerzijds. 
 
Artikel 5 – Partij anderzijds aanvaardt het gebouw in de staat waarin het zich op heden bevindt. 
 
Artikel 6 – Partij enerzijds kan geen garantie geven inzake bedrijfszekerheid van de technische 
installaties.  Zo is de verwarmingsinstallatie defect.  Indien een van de technische installaties aanwezig 
in het gebouw niet of niet correct meer werkt zal partij anderzijds dit onmiddellijk signaleren aan partij 
enerzijds.  Alle herstellingen of andere interventies aan de technische installaties vallen volledig ten 
laste van partij anderzijds en worden gesignaleerd aan partij enerzijds.  
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Artikel 7 -  Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebouw op heden 
niet voldoet aan de voorwaarden inzake brandveiligheid. Partij anderzijds verbindt er zich dan ook toe 
in te staan voor de nodige maatregelen tot het brandveilig maken van het gebouw voor de eigenlijke 
ingebruikname en zal hiertoe contact opnemen met de brandweer. Partij anderzijds zal de hiermee 
gepaard gaande kosten volledig ten laste nemen. Dit valt dan ook onder de volledige 
verantwoordelijkheid van partij anderzijds. 
 
Artikel 8 – Partij anderzijds krijgt de toestemming van partij enerzijds om op eigen kosten het gedeelte 
van de voormalige watertherapiekliniek deels te verbouwen conform de afspraken met partij enerzijds 
en het respecteren van de nodige veiligheidsvoorschriften. 
 
Artikel 9 – Alle verbeteringswerken, onder meer de aanpassingswerken in het kader van de 
brandveiligheid en de eventuele herstellingswerken aan de technische installaties, komen bij het einde 
van onderhavige overeenkomst automatisch aan partij enerzijds toe, zonder dat partij enerzijds daartoe 
een vergoeding aan partij anderzijds verschuldigd is. 
 
Artikel 10 – Partij anderzijds verbindt er zich toe om de in gebruik gegeven ruimtes te onderhouden als 
een goede huisvader. De in gebruik gegeven ruimtes zullen dus in elk geval in een permanente 
verzorgde en propere toestand gehouden worden.  
 
Artikel 11 – Partij anderzijds neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele beschadigingen 
aan de in gebruik gegeven ruimtes onmiddellijk aan haar (partij anderzijds) zullen aangerekend worden. 
Partij anderzijds verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke mogelijke 
schade aan de betreffende ruimte te voorkomen. 
 
Artikel 12 – Partij anderzijds stemt er mede in dat gedurende de gebruiksperiode alle schadegevallen, 
welke hun oorzaak vinden in de gebruikte ruimtes of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, exclusief ten 
hare (van partij anderzijds) laste zijn. 
Partij enerzijds wordt dan ook ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid 
gedurende deze periode. 
Partij anderzijds verbindt er zich in dit verband toe om alle nodige verzekeringscontracten waaronder 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten en hiervan afschrift voor te leggen aan partij 
enerzijds binnen de week volgend op de datum van onderhavig contract. 
 
Artikel 13 – Partij anderzijds verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 
nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik van voormelde ruimte overlast/burenhinder medebrengt.   
 
Artikel 14 – Partij enerzijds of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven 
ruimtes om deze te bezichtigen. 
 
Artikel 15 – Om mogelijke verkeersoverlast (zoekverkeer, parkeerdruk) te voorkomen krijgt partij 
anderzijds de toestemming om de parking (binnenkoer kant Diksmuidekaai) deels presentabeler in te 
richten en die te gebruiken als toegangspoort van de site. Op die manier stimuleren we bezoekers hun 
auto te parkeren in de ondergrondse Parking Budabrug. Parko krijgt van partij enerzijds nog altijd de 
toestemming om tot aan de start van de effectieve bouwwerken de parking deels te verhuren aan 
buurtbewoners. Parko staat in voor de toegankelijkheid en onderhoud van de parking en verkent 
dagelijks de site wat bijdraagt tot sociale controle. Partij anderzijds krijgt gratis twee parkeerbadges ter 
beschikking. 
 
Artikel 16 – Het is Partij anderzijds bekend dat Partij enerzijds het voornemen heeft het betreffende 
pand te verkopen. Huidige gebruiksovereenkomst zal daartoe ingebracht worden in het nog te 
ondertekenen compromis. Partij anderzijds verplicht zich in overleg te treden met de kandidaat-koper 
over de aanpassingen in het gebouw.  
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Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op … 
 
 
namens partij enerzijds,  
Stad Kortrijk,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens partij anderzijds,  
JCI Kortrijk,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te ……………………………………….……………….. 
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Bert Herrewyn
Beheer Openbaar Domein
20:12 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
20:13 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
20:14 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
20:14 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
20:14 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
13 - 2018_GR_00216 - B.O.D. Manuele onkruidbestrijding 2019 - sociale tewerkstelling - Voorwaarden en wijze van gunnen

13 2018_GR_00216 B.O.D. Manuele onkruidbestrijding 2019 - 
sociale tewerkstelling - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad engageerde zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te stoppen sinds 1 
januari 2014.  Deze stopzetting van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebaseerd op het decreet 
van 21 december 2001, houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
openbare besturen in het Vlaamse Gewest.
Het college werd op 12 mei 2014 op de hoogte gebracht dat het gebruik van sproeimiddelen op 
openbaar domein in Kortrijk vervroegd volledig wordt stopgezet vanaf 1 januari 2014.(23 
2014_CBS_00980).

De huidige aaneming voor de manuele onkruidbestrijding is bijna afgelopen.

Argumentatie
Om ondanks het niet meer gebruiken van sproeistoffen, de netheid van de openbare begraafplaatsen 
niet te hypothekeren, zal het manueel beheersen van onkruid meer tijd in beslag nemen.  De 
taakopdracht bestaat uit het onkruid manueel verwijderen in beplantingsmassieven.



76/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het team beheer openbaar domein stelt voor om opnieuw beroep te doen op een externe ploeg, 
sociale tewerkstelling. (1 ploeg  = 1 mewerkende begeleider en 5 arbeiders)
Dit voor 1500 uren.  Er is een mogelijkheid om de opdracht te verlengen met 3 jaar. 

Hierbij leggen wij het bestek B.O.D. Manuele onkruidbestrijding 2019 nr. 2018/1578 ter goedkeuring 
voor. De kostprijs van deze werken ramen wij op 163.114,05 (incl. BTW) / jaar. De totale raming van 
de 4 jaar komt neer op 652.456,20 euro incl. BTW.

Op artikel:

2019 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2020 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2021 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

2022 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0680-00 / algemeen rekeningnummer 6150015

 

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare procedure.

De mogelijkheid wordt voorzien, overeenkomstig art. 26 § 1 - 2 ° b van de wet van 17 juni 2016 op 
de overheidsopdrachten, om voor maximaal de 3  volgende jaren na het eerste jaar, dit dossier te 
gunnen volgens de onderhandelingsprocedure aan dezelfde aannemer waaraan deze opdracht zal 
gegund worden.  De aannemer dient per aangetekende brief zijn kandidaatstelling voor deze 
verlenging aan te vragen.  Deze kandidaatstelling dient te gebeuren voor het einde van het lopende 
dossier.

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

2019/GBB-CBS/0680-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 163.114,05 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2019.

2020/GBB-CBS/0680-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 163.114,05 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2020.

2021/GBB-CBS/0680-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 163.114,05 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2021.

2022/GBB-CBS/0680-00/6150015/IE GEEN voor een bedrag van 163.114,05 euro (BTW inclusief) die 
door onze directie BOD nog wordt voorzien op de begroting 2022.

totaal bedrag van de 4 jaar is 652.456,20 euro incl. BTW.

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek B.O.D. Manuele 
onkruidbestrijding 2019, nr 2018/1578, opgemaakt door het team beheer openbaar domein.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare procedure.

Bijlagen
 20181578_Raming overzicht totaal.xls.pdf
 20181578_Raming basisopdracht.xls.pdf
 20181578_Ramingverlenging 1.xls.pdf
 20181578_Ramingverlenging2.xls.pdf
 20181578_Ramingverlenging3.xls.pdf
 Microsoft Word - 20181578_2018_06_19_Bestek - Model 3P.doc.pdf

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
20:16 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
20:17 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
20:18 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
20:18 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
20:18 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
14 - 2018_GR_00224 - Bruyningpad - Beheersoverdracht van het Vlaamse Gewest aan de stad Kortrijk van het Bruyningpad fase 2 - Goedkeuren

14 2018_GR_00224 Bruyningpad - Beheersoverdracht van het 
Vlaamse Gewest aan de stad Kortrijk van 
het Bruyningpad fase 2 - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

 2014_GR_00037 - Beheersoverdracht - Beheersoverdracht van het Vlaamse Gewest aan de stad 
Kortrijk van een deel van het Bruyningpad - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het Bruyningpad is onderdeel van een hoogwaardige fietsverbinding tussen Kortrijk en Hoog Kortrijk. 
Het Bruyningpad tussen de Bruyningstraat en de E17 wordt momenteel nog beheerd door het Vlaams 
Gewest. Omdat een dergelijke fietsverbinding eerder van lokaal belang is, wenst het Vlaams Gewest 
het beheer over te dragen aan de stad. Eerder werd al het gedeelte van het Bruyningpad tussen de 
E17 en de Munkendoornstraat overdgedragen aan de stad (GR van 7 april 2014). Die overdracht 
gebeurde naar aanleiding van de werken voor de herinrichting van de Pres. Kennedylaan en de aanleg 
van de Ziekenhuisweg.

Argumentatie
Het Vlaams gewest wilde het Bruyningpad al enige tijd overdragen, maar de stad wenste eerst een 
akkoord over de precieze grenzen van de overdracht en over de staat van het fietspad.
Ondertussen voerde het Vlaams gewest de nodige herstellingswerken uit aan het Bruyningpad, zodat 
de stad het Bruyningpad in goede staat kan overnemen.
De discussies met betrekking tot de grenzen van de overdracht handelden vooral over de vraag in 
welke mate de stad in staat is om de nodige beheerstaken uit te voeren. Afspraak is dat de taluds aan 
de kant van de R8 en de E17 onder het beheer van het Vlaams gewest blijven.
Voor het beheer van de bruggen die op het tracé liggen is ervan uitgegaan dat het Vlaams gewest 
verantwoordelijk blijft voor de stabiliteit van de bruggen:
de onderbouw van de bruggen en alles wat specifiek een kunstwerkaangelegenheid is 
(brugdekvoegen, waterdichte rok, beschermrok, leuningen, ... ). De stad wordt verantwoordelijk voor 
de bovenbouw (toplaag, markeringen, greppels,...) en voert dus haar taken als wegbeheerder uit op 
dezelfde wijze als voor de weggedeelten voor en na de bruggen.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de overdracht naar de stad Kortrijk van het fietspad Bruyningpad gelegen tussen het kruispunt 
Munkendoornstraat/Pres. Kennedylaan en de fietsbrug over de E17 zoals weergegeven op het 
overzichtsplan in bijlage en in detail op plan 1M3D8J G 106901 04 goed te keuren.

Punt 2
de overeenkomst betreffende het onderhoud van het Bruyningpad op de brug (volgnr. 5173 idnr. 0-
014-013-1) over de E17 (A14) en op de brug B4 (volgnr. 5649 idnr. 1-008-005-1) over de R8 in 
Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 1M3D8JG10690104.pdf
 overeenkomst beheer van Bruyningpad op twee bruggen.pdf
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15 - 2018_GR_00228 - Overzetweg - Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk - Goedkeuren

15 2018_GR_00228 Overzetweg - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen 
provincie West-Vlaanderen en stad Kortrijk 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00575 - Fietsfondsdossier Overzetweg en missing link Baliestraat tussen Kleine 
Marktstraat en rotonde Ijzerpoort  - Studieopdracht - Gunning

Aanleiding en context
De Overzetweg is een lokale weg en maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF). Deze vormt nu een 'missing link' in het bestaande fietsnetwerk. 

Door de selectie op het BFF komt deze in aanmerking voor subsidie via het fietsfonds. De Provincie 
West-Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, komt voor 100% tussen in de realisatie 
van nieuwe fietsinfrastructuur. De stad draagt de kosten voor de aanpassingen van de rijweg, 
voetpaden, riolering en de bijbehorende grondverwervingen en studiekosten (zie gedetailleerde en 
opgesplitste kostenraming in bijlage 1 van de samenwerkingsovereenkomst).

Deze fietsdossiers zijn opgenomen in Plan Nieuw Kortrijk en Kortrijk Fietst en de 
studieopdracht daartoe werd in collegezitting van 20 februari 2017 gegund.

Argumentatie
In deze samenwerkingovereenkomst worden zowel de verbintenissen vanwege de provincie als van 
stad Kortrijk vastgelegd die betrekking hebben op de aanleg van fietsvoorzieningen langs de 
Overzetweg tussen de Markebekestraat en de brug over de Leie.
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De geraamde som die ten laste is van de provincie bedraagt 178.683,70 euro (excl. BTW) en voor 
stad Kortrijk bedraagt deze 378.937,75 euro (excl. BTW).

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

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

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen enerzijds de provincie West-Vlaanderen en 
anderzijds het stadsbestuur van Kortrijk in verband met de aanleg van fietsvoorzieningen langs de 
Overzetweg, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst provincie-stad.pdf
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20:24 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
20:25 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:26 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
20:26 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
16 - 2018_GR_00227 - Ontwikkeling bedrijventerrein Torkonjestraat Marke - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

16 2018_GR_00227 Ontwikkeling bedrijventerrein 
Torkonjestraat Marke - Aanstellen 
ontwerper en goedkeuren ontwerp  - 
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; 
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; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De bestendige deputatie verleende op 5 juni 2018 een vergunning aan de verkavelaar 
intercommunale Leiedal. De aanvraag voorziet het uitvoeren van infrastructuurwerken en de 
omgevingsaanleg voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Torkonjestraat te Marke.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning wordt een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen de bouwheer intercommunale Leiedal en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de 
modaliteiten zijn vastgelegd in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject 
vereiste infrastructuurwerken.

Deze overeenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de wegen- en rioleringswerken ter 
uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In eerste instantie moet de 
verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze infrastructuurwerken. Deze 
ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden aanvaard en goedgekeurd.

Argumentatie
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1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de verkavelaar om studiebureau Sweco Belgium nv uit Kortrijk aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Sweco Belgium nv uit Kortrijk diende een ontwerpbundel in, in verband met de 
uit te voeren infrastructuurwerken voor deze projectontwikkeling. Het betreft de aanleg van de 
infrastructuurwerken (wegenis, riolering, wadi en groenaanleg ) die bij dit project horen. Hierbij 
leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende infrastructuurwerken 
worden voorzien in dit bouwproject:

- voorbereidende werken tot aanleggen van de aardebaan
- aanleg bufferbekken, wadi’s en stuwconstructies  
- aanleg van nieuwe grachten 
- aanleg gescheiden riolering;
- lokale renovatie van de bestaande riolering in de Oude Kardinaalstraat 
- het nivelleren van het terrein 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers;
- aanleggen van funderingen;
- aanleggen van lijnvormige elementen;
- aanleggen van verhardingen in asfalt (rijweg) en beton (fietspad);
- de aanleg van groenzone tussen de bedrijventerreinen en de achterliggende woningen 
- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar Domein

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 2.336.524,68 € (incl. BTW).  De stad voorziet 
een globaal beschikbaar budget van 457.500 (inclusief btw) zowel voor de realisatie van 
de Groenzone (Decauvillepark) als voor de realisatie van het Park OC (uit te voeren in een latere 
aparte fase).

Voor deze fase  geldt de volgende verdeelsleutel:

- 2.154.236,6€ (incl.BTW) voor de verkavelaar;
- 182.306,0€ (incl.BTW) voor de Stad Kortrijk (realisatie groenzone Decauvillepark) 

 

 
Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare procedure als wijze van gunnen, conform de wet van 17 juni 
2016 op de overheidsopdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. De GR is bevoegd op basis van 
artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | Vergroenen 
van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Sweco Belgium nv en voorgesteld door de ontwikkelaar 
intercommunale Leiedal, in verband met  aanleg bedrijventerrein Torkonjestraat Marke zoals vervat is 
in het bijzonder bestek nr . 21770001 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de 
openbare procedure als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
 21770001_Moederbestek 4.0..pdf
 21770001_I_BES_01-3.1.1.pdf
 21770001_I_BPL_01-4.3.1.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.1.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.2.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.3.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.4.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.5.pdf
 21770001_I_DPK_01-9.6.pdf
 21770001_I_DPR_01-8.1.1.pdf
 21770001_I_DPR_01-8.1.2.pdf
 21770001_I_DPR_01-8.1.3.pdf
 21770001_I_DPR_01-8.1.4.pdf
 21770001_I_DPR_01-8.1.5.pdf
 21770001_I_LPR_01-7.1.1.pdf
 21770001_I_TDP_01-5.1.1.pdf
 21770001_I_TDP_01-5.1.2.pdf
 21770001_I_TDT_01-6.1.pdf
 21770001_I_WEG_01-4.1.1.pdf
 21770001 _beschrijving_Beplantingsplan_bijlage.pdf
 21770001_RAMING_ENKEL VOOR BESTUUR.pdf
 VCO, Sweco, Marke, Torkonjestraat - deel 1.pdf
 VCO, Sweco, Marke, Torkonjestraat.pdf
 2017 00472.pdf
 20170127 SC BF16654 zoneringsplan.pdf
 20170608 SC BF16654 opmetingstabel.pdf
 20170608 SC BF16654 zoneringsplan.pdf
 20170622-conformverklaring TV infra Torkonjestraat.pdf
 21770001_METING.pdf
 Analyseverslag 1633266.PDF
 Analyseverslag 1712968.pdf
 BF16654 res.pdf
 BF16654 Mengmonstersamenstelling Torkonjestraat.pdf
 vergunning.pdf
 realisatieovereenkomst.pdf

20:28 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
20:29 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
20:30 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
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20:30 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
17 - 2018_GR_00236 - 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) - Goedkeuren

17 2018_GR_00236 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) - 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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 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

Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft op 11 juni 2018 de gedeeltelijke afschaffing van chemin 
no.5 principieel goedgekeurd, dit in functie van de realisatie van het complex Kortrijk West.

Over deze beslissing is – conform de regelgeving over de buurtwegen – een openbaar onderzoek 
georganiseerd van 9 juli 2018 tot en met 7 augustus 2018.

Dit voorstel wordt nu een tweede keer voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad Kortrijk zodat er 
een definitieve beslissing genomen kan worden over de gedeeltelijke afschaffing van chemin no. 5.

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 
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chemin no. 5, de rest blijft behouden. Enkel het deel ter hoogte van het knooppunt R8 – A19 wordt 
afgeschaft.

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.

Reacties op het openbaar onderzoek

De stad Kortrijk heeft op datum van 13 augustus 2018 geen reacties op het openbaar onderzoek 
ontvangen. Bijgevolg geeft het openbaar onderzoek ook geen aanleiding tot wijzigingen van de 
plannen die op 11 juni door de gemeenteraad principieel werden goedgekeurd.

Intentieverklaring van de Vlaamse Overheid

Daar de wetgeving op de buurtwegen bij een (gedeeltelijke) afschaffing van een buurtweg in een 
financiële compensatie voorziet, werd door de Vlaamse Overheid, agentschap Wegen en Verkeer, een 
intentieverklaring tot verwerving van de afgeschafte delen van de buurtweg chemin no.5 opgemaakt. 
Hierin wordt verklaard dat na de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg de gronden van de stad 
Kortrijk aangekocht zullen worden door de Vlaamse Overheid, aan de prijs die vastgesteld zal worden 
door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de verwerving door de minister van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 
Werken.

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.

Financiële informatie
Financiële informatie
Door de Vlaamse Overheid, agentschap Wegen en Verkeer, werd een intentieverklaring tot de 
verwerving van de afgeschafte delen van de buurtweg chemin no.5 opgemaakt. Na de gedeeltelijke 
afschaffing zal het agentschap Wegen en Verkeer opdracht geven aan de afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse Overheid om een schatting op te maken van de afgeschafte delen en goedkeuring 
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vragen aan de bevoegde minister. De verwerving door de Vlaamse Overheid van de gronden in 
eigendom van de stad Kortrijk zal via een immobiliair dossier geregeld worden.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

Punt 2
De gedeeltelijke afschaffing van chemin no. 5 definitief vast te stellen.

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

Bijlagen
 A19-R8 _ Aanvraag afschaffen buurtweg koffiehoekstraat - Dappaardstraat.pdf
 Plan 1M3D8J O 120832 00.pdf
 Proces-verbaal van openen openbaar onderzoek.pdf
 Proces-verbaal van sluiten openbaar onderzoek.pdf
 Intentieverklaring Vlaamse Overheid.pdf

18 - 2018_GR_00225 - Verkeersveiligheid - Oversteekplaatsen voor voetgangers in de Blekersstraat en H. Beyaertstraat ter hoogte van de Beheerstraat - kruispunt met gewestweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

18 2018_GR_00225 Verkeersveiligheid - Oversteekplaatsen 
voor voetgangers in de Blekersstraat en H. 
Beyaertstraat ter hoogte van de 
Beheerstraat - kruispunt met gewestweg - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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; 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; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur
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Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Enkele bewoners vragen om een zebrapad te voorzien in de Blekersstraat en in de H. Beyaertstraat 
ter hoogte van het kruispunt met de Beheerstraat (plannetje in bijlage).

Argumentatie
Ter hoogte van de Blekersstraat-Beheerstraat-H. Beyaertstraat is er nu slechts één zebrapad 
aangelegd (over de Beheerstraat) dat zelfs wat buiten de looplijn ligt (op ± 10m van het kruispunt). 
We stellen voor om in de zijarmen van de Beheerstraat (= Blekersstraat en H. Beyaertstraat) 
zebrapaden te voorzien. Op die wijze kunnen voetgangers ook daar veilig oversteken. We kregen 
hierover reeds voorafgaand positief advies van AWV, de bevoegde wegbeheerder, die in principe ook 
de werken uitvoert.

Tevens zouden de boordstenen op de hoeken wat verlaagd moeten worden. Dit kan in eigen regie.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

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

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

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

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De 2 zebrapaden worden in principe uitgevoerd door AWV.
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Verlaging boordstenen wordt uitgevoerd in eigen regie met reguliere kredieten.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met oversteekplaatsen voor voetgangers in de Blekersstraat en 
H. Beyaertstraat ter hoogte van de Beheerstraat als volgt vast te stellen: 

Art 1.  

§1. In de Blekersstraat wordt ter hoogte van de Beheerstraat een oversteekplaats voor voetgangers 
aangebracht. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan. 

Art 2.

§1. In de Hendrik Beyaertstraat wordt ter hoogte van de Beheerstraat een oversteekplaats voor 
voetgangers aangebracht. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

 

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Plannetje voorstel oversteekplaatsen voor voetgangers in de Blekersstraat en H. Beyaertstraat 

thv Beheerstraat.pdf

19 - 2018_GR_00226 - Wijziging verkeerscirculatie - Eenrichtingsverkeer Rekollettenstraat (tussen Noordstraat en Gasstraat) - gemeenteweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

19 2018_GR_00226 Wijziging verkeerscirculatie - 
Eenrichtingsverkeer Rekollettenstraat 
(tussen Noordstraat en Gasstraat) - 
gemeenteweg - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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; 
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de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Enkele bewoners vragen om eenrichtingsverkeer in te voeren in dit deel van de Rekollettenstraat 
omwille van de kruismoeilijkheden.

Argumentatie
Door dit eenrichtingsverkeer zouden er ook geen auto’s meer uitrijden ter hoogte van de Noordstraat 
waar het zicht sterk beperkt is door geparkeerde auto’s.

Er blijven voldoende ontsluitingsmogelijkheden voor dit straatdeel en we verwachten ook geen 
significante verschuiving van het verkeer naar bepaalde andere straten.

Dit voorstel werd ook besproken in de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 27.09.2016. De 
commissie was toen akkoord mits de uitvoering van het eenrichtingsverkeer werd afgestemd met de 
werken Eandissite. Ook was De Lijn akkoord met de voorgestelde rijrichting omdat de bussen enkel 
inrijden vanuit de Noordstraat.

Gezien de (grond)werken op de Eandissite steeds worden uitgesteld, stellen we voor om niet langer te 
wachten met de invoering van dit eenrichtingsverkeer. Indien echt nodig kan tijdens de Eandiswerken 
nog altijd tijdelijk opnieuw dubbelrichtingsverkeer toegelaten worden.

De bewoners van de Rekollettenstraat en de Gasstraat worden via een brief op de hoogte gebracht.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

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

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

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);
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- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

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

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met invoering eenrichtingsverkeer in de Rekollettenstraat, 
tussen Noordstraat en Gasstraat, als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de Rekollettenstraat, tussen Noordstraat en Gasstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd 
waarbij alle verkeer enkel nog mag rijden in de richting van de Gasstraat (rotonde). In de 
omgekeerde richting mogen enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A rijden. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
een bord F19+M5 in de Rekollettenstraat ter hoogte van de Noordstraat en een bord C1+M3 in de 
Rekollettenstraat ter hoogte van de Gasstraat.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Voorstel eenrichtingsverkeer Rekkollettenstraat.pdf
 160927 (verslag VC).pdf

Raadscommissie 3
Arne Vandendriessche
Aankoop
20 - 2018_GR_00215 - 2018/1423 - Raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen via tankkaarten en het opladen van EV-voertuigen via laadpassen, voor de periode 2019-2022 - Voorwaarden en wijze van gunnen

20 2018_GR_00215 2018/1423 - Raamovereenkomst voor de 
levering van brandstoffen via tankkaarten 
en het opladen van EV-voertuigen via 
laadpassen, voor de periode 2019-2022 - 
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Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De overeenkomst met huidige leverancier loopt ten einde op 31 december 2018. Om de continuïteit 
van de dienstverlening te waarborgen stelt de directie bedrijfsvoering, team Aankoop, voor om 
een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten voor de periode van 4 jaar (2019 -2022).

Argumentatie
Dit dossier omvat de aankoop van brandstoffen voor voertuigen zoals: benzine, diesel, CNG alsook de 
aankoop van laadpassen voor het laden van elektrische voertuigen bij publieke laadpunten.

Voor dit dossier treedt de stad op als aankoopcentrale. De mogelijke afnemers van deze 
overeenkomst zijn naast de stad Kortrijk: 

 Autonome Gemeentebedrijven (AGB) en vzw’s van de stad Kortrijk;

 OCMW Kortrijk en vzw’s van het OCMW Kortrijk;

 Hulpverleningszone Fluvia;

 Politiezone Vlas.

 De opdracht is opgedeeld in 2 percelen: 

 Perceel 1: tankkaarten voor het leveren van benzine, diesel en CNG
 Perceel 2: laadpassen voor het laden van elektrische voertuigen 

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing: 

Nr. Beschrijving Gewicht
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Perceel 1 (tankkaarten benzine, diesel en CNG) 100
1 Prijs 80

 Aan de inschrijver met de meeste voordelige totaalprijs voor de ganse duur van het 
contract, wordt het maximum toegekend (80 punten)

De prijs van andere inschrijvers wordt hiermee vergeleken. Per schijf van €5.000,00 
verschil met de laagste inschrijver wordt 1 punt minder toegekend.

2 Ligging van de tankstations 10
 In de afstandstabellen geeft de inschrijver de afstand op tussen de stelplaats en het 

dichtste tankstation, en dit voor elke stelplaats.
De afstanden worden nagezien met google maps voor voertuigen.
Voor elke stelplaats worden de punten toegekend zoals hieronder. 
Afstanden tussen 0 en 1 km = 20 punten
Afstanden tussen 1 en 3 km = 15 punten
Afstanden tussen 3 en 5 km = 10 punten
Afstanden meer dan 5 km = 0 punten

Voor de berekening van de score wordt de som gemaakt van de punten voor alle locaties; 
de inschrijver met de meeste punten krijgt de maximum score van 10 punten, de andere 
inschrijvers krijgen een score in verhouding tot de maximum score.

Opgelet tankstations die enkel toegankelijk zijn via de autosnelweg komen niet in 
aanmerking omdat deze niet goed bereikbaar zijn voor de deelnemende besturen.

3 Beheer tankkaarten 10
 Er wordt één punt toegekend per extra dienst als de inschrijver deze dienst kan aanbieden.

Eén extra punt wordt toegekend als deze dienst gratis wordt aangeboden
De extra diensten die hier worden beoordeeld zijn:
- De mogelijkheid tot de weergave van het brandstofverbruik per voertuig (liter/100km) 
per voertuig.
- Automatische waarschuwing als er meer dan bvb 3 transacties zijn per dag
- Automatische waarschuwing als er transactie zijn buiten een vooropgestelde periode 
(bvb: buiten werkuren, weekend…)
- Automatische waarschuwing als er een abnormaal afnamehoeveelheden of verbruik wordt 
vastgesteld (bv meer tanken dan de inhoud van de brandstoftank,...)
- Automatische waarschuwing als er een foutieve km-stand werd ingegeven

Perceel 2 (Laden van elektrische voertuigen) 100
1 Prijs 80

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het 
criterium prijs

2 Afstand tot het laadpunt. 10
 In de matrix "typische laadbeurten" wordt de som gemaakt van alle afstanden tussen 

laadpunt en bestemming.
Score wordt toegekend volgens de regel van drie; waarbij de kandidaat met de kortste 
afstand de maximum score krijgt.

3 Beheer laadpassen en applicatie 10
 De mogelijkheden van de online tool en smartphone applicatie worden met elkaar 

vergeleken.
De score wordt als volgt toegekend:
Zeer Goed: 10pt
Goed: 6 pt
matig: 4 pt
slecht: 0 pt
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Raming van de uitgaven

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.577.580,00 euro (exclusief btw) of 
3.118.871,80 euro (inclusief 21% btw). Het bestuur beschikte bij het opstellen van de 
lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Raming perceel 1: tankkaarten benzine, diesel en CNG

De totale uitgaven voor dit perceel, geraamd over de volledige periode van 4 jaar en voor alle 
potentiële afnemers: 3.109.095,00 euro incl 21% btw. 

Het aandeel voor de stad Kortrijk wordt geraamd op 1.435.000,00 euro (incl 21% btw) voor de 
volledige periode van 4 jaar.
Deze raming is onderhevig aan wijziging ten gevolge van schommelingen van de energie- en 
brandstofprijzen en wijziging in het wagenpark. 

Raming perceel 2: laden van elektrische voertuigen

De totale uitgaven voor dit perceel, geraamd over de volledige periode van 4 jaar: 9.776,80 euro (incl 
21% btw). 
Het aandeel voor de stad Kortrijk is gelijk aan de raming gezien tot op heden de mogelijke afnemers 
nog niet beschikken over voertuigen met elektrische aandrijving.
Deze raming is onderhevig aan wijziging ten gevolge van schommelingen van de energieprijzen en 
wijziging in het wagenpark.

Wijze van gunnen

De directie bedrijfsvoering, team aankoop, stelt voor om als wijze van gunnen te kiezen voor een 
openbare procedure met Europese bekendmaking.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 
artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de 
plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en 
artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
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Financiële informatie
Perceel 1: tankkaarten benzine, diesel en CNG

De totale uitgaven voor dit perceel, geraamd over de volledige periode van 4 jaar en voor alle 
potentiële afnemers wordt geraamd op 3.109.095,00 euro incl 21% btw. 

Het aandeel voor de stad Kortrijk wordt geraamd op 1.435.000,00 euro incl 21% btw, deze raming is 
onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van schommelingen van de energie- en brandstofprijzen en 
wijzigingen in het wagenpark.

Uitgaven aan te rekenen op budgetsleutel: GBB-CBS/0119-01/6160004/IE-geen.

Perceel 2: laden van elektrische voertuigen

De totale uitgaven voor dit perceel, geraamd over de volledige periode van 4 jaar en wordt geraamd 
op 9.776,80 euro incl 21% btw.

Het aandeel voor de stad Kortrijk is gelijk aan de raming, 9.776,80 euro incl 21% btw, gezien tot op 
heden de mogelijke afnemers nog niet beschikken over voertuigen met elektrische aandrijving.
Deze raming is onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van schommelingen van de energieprijzen en 
wijzigingen in het wagenpark.

Uitgaven aan te rekenen op budgetsleutel: GBB-CBS/0119-01/6160004/IE-geen

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden voor de raamovereenkomst m.b.t. "Raamovereenkomst voor de levering van 
brandstoffen via tankkaarten en het opladen van EV-voertuigen via laadpassen, voor de periode 2019-
2022" goed te keuren zoals beschreven in het bestek met IDnr. 2018/1423.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Bijlagen
 20181423_2018_06_19_Bestek - Model 3P.pdf
 20181423_Raming.xls

21 - 2018_GR_00237 - 2018/1593 - Raamovereenkomst vaste en mobiele dataverbindingen 2019-2022 - Voorwaarden en wijze van gunnen

21 2018_GR_00237 2018/1593 - Raamovereenkomst vaste en 
mobiele dataverbindingen 2019-2022 - 
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Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
De raamovereenkomst telefonie 2013-2018 loopt ten einde op 31 december 2018. Voor de continuïteit 
van de dienstverlening voor de stad en OCMW Kortrijk, AGB Parko en AGB SOK, politiezone VLAS en 
hulpverleningszone FLUVIA wordt een nieuw dossier opgemaakt.

 
De huidige overeenkomst omvat volgende elementen:

 Vaste telefonie
 Mobile telefonie en data
 Mobile machine-2-machine communicatie
 Gehuurde vaste datalijnen
 Outdoor publieke wifi

 
Argumentatie
1. vaste en mobiele telefonie + mobiele data
Voor het gedeelte vaste en mobiele telefonie (+ data) zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe 
raamovereenkomst telefonie 2018 van de Vlaamse Overheid. Dit dossier is midden juli 2018 gegund 
aan Proximus. Door de schaalgrootte van het dossier van de Vlaamse Overheid zullen de prijzen en 
dienstverlening beter zijn, dan zelf een aankoopprocedure te voeren. Van zodra de modaliteiten 
bekend zijn, zal dit via een aparte nota aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd.

2. machine-2-machine communicatie en gehuurde vaste datalijnen
Voor het gedeelte mobiele machine-2-machine communicatie (device aansturen via het mobiele 
netwerk, zoals de pollers in het commercieel centrum, de verkeersgeleidingsborden, de ANPR-
camera’s, …) en voor het gedeelte gehuurde vaste datalijnen (stadsgebouwen met elkaar verbinden) 
zal een aankoopprocedure gestart worden met deze nota. 
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Deze beide onderdelen zijn ook beschikbaar in de raamovereenkomst telefonie 2018 van de Vlaamse 
Overheid, doch wil de directie bedrijfsvoering de markt bijkomend bevragen en onze huidige 
dienstverlener op die manier benchmarken aan de voorwaarden van de Vlaamse Overheid.

3. outdoor publieke wifi
Het stadscentrum en de centra van de deelgemeentes werden in 2013 voorzien van outdoor publieke 
wifi, via Telenet. Daarvoor werden 65 wifi-antennes geplaatst op diverse locaties. Om gratis wifi aan 
te bieden aan iedere bezoeker van de stad, werd een portal ontwikkeld waarbij iedereen voor een 
bepaalde periode gratis kon surfen op het net. Naast een eenmalige installatiekost van 10.000,00 euro 
was er een jaarlijkse kost van 22.000,00 euro om deze dienstverlening aan te bieden.

De outdoor WIFI-overeenkomst met Telenet loopt ten einde op 31/12/2018. De beslissing al dan niet 
deze overeenkomst te verlengen zal deel uitmaken van een aparte nota, steunend op de evaluatie van 
het gebruik van de afgelopen periode en kijkend naar het aldoor wijzigend telecomlandschap.  

Op basis van bovenstaande stelt de directie bedrijfsvoering - aankooppunt voor om een nieuwe 
raamovereenkomst vaste en mobiele dataverbindingen 2019-2022 volgens het bestek nr. 2018/1593 
opgesteld door directie bedrijfsvoering omvattende twee percelen:

- perceel 1: vaste dataverbindingen

- perceel 2: mobiele machine-2-machine verbindingen

af te sluiten.

Deze raamovereenkomst is opgesteld als een aankoopcentrale voor volgende entiteiten:
- stad Kortrijk, met respectievelijke stedelijke vzw’s
- OCMW Kortrijk, met respectievelijke vzw’s
- AGB Parko
- AGB SOK
- Hulpverleningszone FLUVIA
- Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)
- kerkfabrieken groot Kortrijk

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 829.978,00 euro (exclusief btw) of 
1.004.273,38 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van 4 jaar.

De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de mededingingsprocedure 
met onderhandeling.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° d (technische 
specificaties kunnen niet genoeg worden vastgelegd), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de 
aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Financiële informatie
Financiële informatie
De raming bedraagt 829.978,00 euro (exclusief btw) of 1.004.273,38 euro (inclusief 21% btw) voor 
een periode van vier jaar voor alle entiteiten opgenomen in deze raamovereenkomst. 

Specifiek voor de stad, bedraagt de raming:

 perceel 1: 183.840,00 euro (exclusief btw) ofwel 222.446,40 euro (inclusief 21 % btw)
 perceel 2: 21.668,00 euro (exclusief btw) ofwel 26.218,28 euro (inclusief 21 % btw)

Op volgende budgetsleutel : 2019 en volgende jaren/0119-01/6141004

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de raamovereenkomst vaste en mobiele dataverbindingen 2019-
2022 volgens het bestek nr 2018/1593 opgesteld door directie bedrijfsvoering. 

Punt 2
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal stad Kortrijk optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald:
- stad Kortrijk, met respectievelijke stedelijke vzw’s
- OCMW Kortrijk, met respectievelijke vzw’s
- AGB Parko
- AGB SOK
- Hulpverleningszone FLUVIA
- Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)
- kerkfabrieken groot Kortrijk

Punt 3
als wijze van gunnen te kiezen voor mededingingsprocedure met onderhandeling.

Bijlagen
 20181593_2018_08_13_Bestek - Model 3P.doc
 20181593_Raming.xlsx

22 - 2018_GR_00235 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst met  S&R Kortrijk-Zwevegem NV - samenwerkingsovereenkomst collectieve warmte - Goedkeuren

22 2018_GR_00235 Campus Kortrijk Weide- DBFMO 
overeenkomst met  S&R Kortrijk-
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Zwevegem NV - 
samenwerkingsovereenkomst collectieve 
warmte - 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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

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

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

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

Argumentatie
Concepttoelichting

In plaats van te kiezen voor een individuele warmteproductie per gebouw (aparte stookplaatsen) werd 
gekozen om de warmteproductie op Kortrijk Weide collectief aan te pakken. Dit heeft een aantal 
voordelen,

 er zal kostendelend gewerkt kunnen worden tussen alle gebruikers (zwembad LAGO, Depart, 
JC tranzit en Hangar-k) van de warmteproductie

 overcapaciteit aan warmtevermogen vanuit het zwembad kan gebruikt worden voor de andere 
gebruikers op Kortrijk Weide



122/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 op termijn, zal het eenvoudiger zijn om de warmtevraag op Kortrijk Weide stelselmatig te 
verduurzamen, gezien de warmteproductie maar op één plaats wordt georganiseerd i.p.v. elke 
gebouw zijn eigen stookplaats.

Binnen het zwembadcomplex werd een ruimte voorzien waarin de warmteproductie, via een 
concessie, georganiseerd kan worden en dit voor een minimale periode van 10 jaar. Kortom, het 
zwembad zelf is ook klant van de warmteproducent, gezien het zwembad geen eigen stookplaats 
heeft.

Tussen de warmteproductie, vanuit het zwembad en de diverse gebruikers werd een warmtenet 
aangelegd om deze warmte te vervoeren. Dit warmtenet is eigendom van de stad Kortrijk en werd 
vanuit Europa (Heatnet project) en de provincie WVL, voor 70% gesubsidieerd. Het gebruik van het 
warmtenet maakt geen deel van deze samenwerkingsovereenkomst.

Deze manier van werken werd beschreven in bijlage 17 binnen de DBFMO-overeenkomst tussen de 
stad Kortrijk en zwembadpartner S&R. Om te voldoen aan de bepalingen van bijlage 17 werd Luminus 
als warmtenetpartner gegund binnen de concurrentiedialoog zwembad.

Samenwerkingsovereenkomst collectieve warmtevoorziening

Deze nota behandelt de uitvoering van bijlage 17 aan de hand van een samenwerkingsovereenkomst 
tussen Luminus - stad Kortrijk en Luminus – S&R.

Deze Samenwerkingsovereenkomst tussen Luminus, stad Kortrijk en S&R omvat de warmteproductie 
voor het zwembad (rechtstreekse voeding) en voor de fuifzaal Depart, JC Tranzit, Hangar K en 
eventuele andere toekomstige invullingen van de voormalige NMBS-loods op de site Kortrijk Weide 
(aan te sluiten via een lokaal warmtenet).

Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn opgenomen in bijlage en omvat drie documenten :

 De effectieve samenwerkingsovereenkomst
 Model van warmteleveringsovereenkomst en onderdelen van de prijszetting
 Scope of work van de warmteproducent Luminus

Belangrijkste elementen van deze samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 17 van de DBFMO-overeenkomst beschrijft de werking van de collectieve warmtevoorziening 
op campus Kortrijk Weide voor de aanwezige bouwdelen. Deze constructie is opgevat als een 
opdrachtencentrale, waarbij alle huidige en toekomstige gebruikers van de collectieve 
warmtevoorziening vrijgesteld zijn van overheidsopdrachten.

De overeenkomst heeft een looptijd maximaal gelijk aan deze van de DBFMO-overeenkomst tussen de 
stad Kortrijk en S&R voor het zwembad.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur welke een einde neemt 10 jaar na de 
datum van ingebruikstelling van de installaties, voorwerp van deze overeenkomst. Ze is daarna in 
overleg verlengbaar bij uitdrukkelijk akkoord van alle Partijen, hetzij jaarlijks, hetzij over een langere 
periode, in functie van de vooraf bepaalde restwaarde bepaald in Art. 4.1 en eventuele toekomstige 
investeringen. Verlengingen hebben geen exclusiviteit, wat wil zeggen dat de stad Kortrijk de opdracht 
na minstens 10 jaar terug op de markt kan brengen, met respect voor de vooraf bepaalde restwaarde 
van de installatie
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De prijszetting van de te leveren warmte bestaat uit tal van verschillende vaste en variabele 
parameters en zijn ten allen tijde auditeerbaar, gezien gewerkt wordt via het principe van de open 
boekhouding.

Elke afzonderlijke gebruiker van deze collectieve warmtevoorziening zal een warmteovereenkomst 
afsluiten met de warmteproducten (Luminus) waarbij alle kosten ten laste zijn voor deze gebruiker. 
Op moment voor goedkeuring van deze nota zijn er volgende gebruikers geïdentificeerd:

 Zwembad Lago
 Evenementenhal Depart
 JC Tranzit
 Hangar-K

Alleen de warmte, geleverd aan JC Tranzit is ten laste van de stad.

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

Financiële informatie
Aankoop warmte voor JC Tranzit op budgetsleutel 2018-2028/GBB-CBS/0750-01/6111000/IE-GEEN 
voor ongeveer 6.600 euro (iBTW) per jaar, afhankelijk van de bezetting, weersomstandigheden en 
wijzigingen in de warmteprijs.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst collectieve warmtevoorziening op Kortrijk Weide goed te keuren, 
zoals opgenomen in bijlage en dit voor een minimale duurtijd van 10 jaar na de datum van 
ingebruikstelling van de installaties (oktober 2018).

Punt 2
JC Tranzit aan te sluiten, via het warmtenet op Kortrijk Weide, op de collectieve warmtevoorziening, 
binnen de bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en dit voor een gemiddelde 
warmtevraag, afhankelijk van de bezetting en weersomstandigheden, van ongeveer 100 MWh warmte 
per jaar, wat een jaarlijkse (indexeerbare) kostprijs voorstelt van ongeveer 6.600 euro (incl. BTW) 
vanaf winter 2018 en dit voor een periode van minimaal 10 jaar.

Bijlagen
 collectieve warmteproductie Kortrijk Weide - samenwerkingsovereenkomst - 180814.pdf
 collectieve warmteproductie Kortrijk Weide - samenwerkingsovereenkomst - bijlage 1 - 

180709.pdf
 collectieve warmteproductie Kortrijk Weide - samenwerkingsovereenkomst - bijlage 2 - 

180713.pdf
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Gebouwen
23 - 2018_GR_00218 - Kaderovereenkomst distributienetbeheerder in het kader van energiediensten voor lokale besturen - Verlenging van de kaderovereenkomst - Goedkeuren

23 2018_GR_00218 Kaderovereenkomst 
distributienetbeheerder in het kader van 
energiediensten voor lokale besturen - 
Verlenging van de kaderovereenkomst - 
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; 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; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De directie bedrijfsvoering legt de verlenging tot 1 april 2019 van de kaderovereenkomst in verband 
met de samenwerking met de distributienetbeheerder (DNB) ter goedkeuring voor.

De kaderovereenkomst legt het juridisch kader vast waarbinnen de samenwerking tussen de 
distributienetbeheerder en de stad kan plaatsvinden.
Argumentatie
De distributienetbeheerder biedt 'energiediensten voor lokale besturen' (EDLB) aan om het 
energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting te ondersteunen bij investeringswerken, 
onderhoud, sensibilisering... eventueel in combinatie met derdepartijfinanciering.
De distributienetbeheerder biedt alle publieke vennoten (steden en gemeenten, provincies) de 
mogelijkheid om hierop in te tekenen.
 
De ondersteuning van de distributienetbeheerder kan bestaan uit volgende onderdelen:
- monitoring
- pre-studie of audit
- detailstudie
- projectuitvoering
- financiering
- communicatie: sensibilisering personeel
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- opvolging en monitoring
 
In de gemeenteraad van 14 juni 2010 werd de kaderovereenkomst met de distributienetbeheerder 
goedgekeurd.
De looptijd van de kaderovereenkomst is 8 jaar en vervalt op 1 juni 2018. De distributienetbeheerder 
stelt een verlenging voor met  een geldigheidstermijn tot 1 april 2019 aan de hand van een 
addendum, teneinde verder te kunnen gebruikmaken van de energiediensten voor lokale besturen.
 
Omwille van de fusie tussen de distributienetbeheerders Eandis en Infrax wordt de verlenging 
momenteel beperkt tot 1 april 2019.
Na de fusie zal er dan terug mogelijkheid zijn om kaderovereenkomsten voor langere looptijden af te 
sluiten.
 
De directie bedrijfsvoering stelt dan ook voor om via het addendum de kaderovereenkomst te 
verlengen tot 1 april 2019.
 
 
Juridische grond
/

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de verlenging van de kaderovereenkomst met de distributiebeheerder Eandis tot 1 april 2019 goed te 
keuren, zoals opgenomen in het addendum toegevoegd als bijlage.

Bijlagen
 addendum kaderovereenkomst Eandis.pdf
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Philippe De Coene
OCMW - Bestuur en organisatie
20:57 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
20:58 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:59 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
20:59 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
24 - 2018_GR_00238 - OCMW-vereniging W13. - Jaarrekening 2017 en statutenwijziging.

24 2018_GR_00238 OCMW-vereniging W13. - Jaarrekening 
2017 en statutenwijziging.
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; 
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; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; 
mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In de algemene vergadering van W13 van 29 juni 2018 werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd.

In de algemene vergadering van W13 van 29 juni 2018 werd de statutenwijziging goedgekeurd.

Argumentatie
De jaarrekening van W13 is opgenomen in bijlage.  Voor een toelichting bij de jaarrekening verwijzen 
we naar pagina 27 van het document in bijlage.

Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de 
goedkeuring van de budgetten en de rekeningen.

Na goedkeuring door de raad van beheer dient de jaarrekening 2017 voorgelegd te worden aan de 
algemene vergadering van W13.

Art. 174 van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13.  Na de algemene 
vergadering dient de jaarrekening aldus voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de 
aangesloten OCMW’s. Zij hebben daarna wettelijk een termijn van vijftig dagen na overzending om 
opmerkingen ter kennis te brengen aan de provinciegouverneur.
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De regelgeving stelt niet dat de jaarrekening moet voorgelegd worden aan de Raden voor 
Maatschappelijk Welzijn.  Er wordt echter voorgesteld om de jaarrekening ook ter kennis voor te 
leggen aan de Raden voor Maatschappelijk Welzijn. Dit gebeurde op de zitting van 30 augustus 2018.

De statutenwijziging van W13 is opgenomen in bijlage. De raad van beheer van W13 opteerde om in 
het kader van goed bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 in 
overeenstemming met het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken. Deze wijziging 
houdt geen verzwaring in van de verplichting van de deelgenoten, noch een vermindering van hun 
rechten.

De statutenwijziging wordt conform de artikelen 220 en 224 van het OCMW-decreet ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de OCMW-raad. De OCMW-raad keurde de statutenwijziging 
goed in de zitting van 30 augustus 2018.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van artikel 174 van het OCMW-decreet. 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging W13.

Punt 2
de gewijzigde statuten van de vereniging W13, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van 
W13 op 29 juni 2018 goed te keuren.

Bijlagen
 W13  -  jaarrekening 2017.pdf
 W13 - statutenwijziging.pdf
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STATUTEN 

“W13” – Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, 
titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur - 

Welzijnsvereniging 

 
Statuten 23 april 2015: oprichting van de OCMW-vereniging W13 
 
Statutenwijziging 2 juni 2017: toetreding OCMW Wielsbeke tot de OCMW-vereniging W13 
 
Statutenwijziging 6 oktober 2017 : aanpassing van de statuten in het kader van de opname van de 
rol van organisator wijk-werken 
 
Statutenwijziging XX XX XX (datum): aanpassing van de statuten aan het decreet van 21 
december 2017 over het lokaal bestuur 
 
Deze statutenwijziging gaat in op 1 januari 2019. 
 
 

Titel 1.  BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL 
 
 
Art.1 

De stichtende deelgenoten: 
- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van Avelgem, Anzegem, Deerlijk, 

Harelbeke, Kuurne, Kortrijk, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, 
Wevelgem, Zwevegem (hierna genoemd: OCMW’s), bij het verlijden van deze akte 
vertegenwoordigd door hun respectievelijke voorzitters en secretarissen,  

- het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid West-Vlaanderen (hierna CAW genoemd), 
bij het verlijden van deze akte vertegenwoordigd door de voorzitter André Goethals en de 
algemeen directeur Pascal Heytens, 

 
De toetredende deelgenoot: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wielsbeke 
 
De welzijnsvereniging draagt de naam “W13”. 
 
 
Art.2 

De welzijnsvereniging neemt de vorm aan van een publiekrechtelijke vereniging conform Deel 3, 
Titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet van 21 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 
De welzijnsvereniging bezit rechtspersoonlijkheid.  Ze kan onder meer, onder dezelfde 
voorwaarden als de OCMW’s, subsidies van de openbare besturen en schenkingen en legaten 
ontvangen, alsmede leningen aangaan. 
 
 
Art.3  

Het doel van de welzijnsvereniging is: 
� Het gestructureerd en onderbouwd voeren van een gezamenlijk sociaal welzijns- en 

zorgbeleid voor de regio op de volgende vlakken: 
- Steunverlening, leefloon, activering: uitwerken van gelijklopende basisprincipes, 

werkwijzen en methodieken 
- Gezamenlijke aanpak van thuisloosheid, daklozen, nachtopvang, winteropvang, 

crisisopvang 
- Gezamenlijke afstemming en beleidsvoering inzake vormen van zorg, met name 

woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, serviceflats, centra voor 
herstel- en supportzorg, diensten voor kortverblijf, dienstencentra, thuiszorgdiensten, 
gezondheidscentra, diensten voor opvanggezinnen, voorschoolse- en buitenschoolse 
kinderopvang, woonvormen voor personen met een beperking 

- Gezamenlijke afstemming en beleidsvoering inzake armoedebestrijding 
- Gezamenlijke aanpak van een energiebeleid, waaronder de inzet van energiesnoeiers, 

optreden als lokale entiteit voor het FRGE en diens rechtsopvolgers 
� Optreden als regisseur voor de regio inzake sociale economie 
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� Opmaken van een gezamenlijk zorgstrategisch plan voor de regio 
� Onderlinge ondersteuning en begeleiding inzake beheersdossiers, bv. gezamenlijke 

aankopen 
� Oprichten van gemeenschappelijke diensten, zowel beheersmatig als op vlak van 

hulpverlening 
� Verwerven en delen van expertise op vlak van welzijn en zorg door het oprichten van 

thematische stuur- en werkgroepen 
� Gezamenlijk indienen van projectdossiers bij subsidiërende overheden 
� Bundeling van bestaande samenwerkingsverbanden, waardoor minder versnippering van 

structuren en meer slagkracht 
� Samenwerking met andere publieke en/of private partners in activiteiten die 

overeenstemmen met het doel van de vereniging 
� Optreden als organisator wijk-werken  overeenkomstig het decreet wijk-werken van 7 juli 

2017 voor die deelgenoten die de opdracht wijk-werken toekennen aan W13 
 

 
 
Art.4 

De zetel van de welzijnsvereniging is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 10.   
 
De zetel mag worden overgebracht naar een ander adres na een statutenwijziging.   
 
 
Art.5 

De welzijnsvereniging wordt opgericht voor de termijn van dertig jaar, die ingaat op de datum 
waarop de definitief geworden goedkeuringsbesluiten betreffende de welzijnsvereniging en de 
statuten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.   
 
De duur kan verlengd worden bij voorafgaande beslissing van de algemene vergadering en 
goedkeuring van de deelgenoten.  De verlenging is onderworpen aan art. 482 van het decreet over 
het lokaal bestuur.  Indien de duur niet wordt verlengd, is de welzijnsvereniging van rechtswege 
ontbonden bij het verstrijken van de termijn van dertig jaar. 
 
 
 

TITEL 2.   DEELGENOTEN, TOETREDING, UITTREDING, UITSLUITING, INBRENG 
 
 
Art. 6 

§1. De welzijnsvereniging bestaat uit stichtende deelgenoten en toegetreden deelgenoten. 
 
De stichtende deelgenoten zijn:  

- de OCMW’s van de gemeenten Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, 
Kortrijk, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik, Zwevegem, 

- het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid West-Vlaanderen. 
 
De toegetreden deelgenoot is: het OCMW van Wielsbeke. 
 
De toegetreden deelgenoten zijn de deelgenoten die overeenkomstig art.7 van onderhavige 
statuten en conform art. 482 van het decreet over het lokaal bestuur, bij beslissing van de 
algemene vergadering toetreden tot de welzijnsvereniging. 
 
De deelgenoten zijn OCMW’s, andere publieke rechtspersonen en private rechtspersonen zonder 
winstoogmerk. 
 
De stichtende en toegetreden deelgenoten zijn vertegenwoordigd door hun afgevaardigden. 
 
 
Art.7 

Nieuwe deelgenoten kunnen toetreden tot de welzijnsvereniging bij beslissing van de algemene 
vergadering en mits voorafgaande instemming van alle deelgenoten. 
 
De toetreding gebeurt conform art. 482 van het decreet over het lokaal bestuur. 
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Art.8 

§1. De deelgenoten kunnen uit de welzijnsvereniging treden na drie jaar deelgenootschap. 
 
De uittreding gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter 
van de welzijnsvereniging tijdens de eerste zes maanden van een werkingsjaar.  De uittreding kan 
pas een aanvang nemen de eerste januari van het jaar volgend op de kennisgeving van de 
uittreding. 
 
Ingeval van verlies van rechtspersoonlijkheid, beslist de algemene vergadering of de 
rechtsopvolger als deelgenoot wordt aanvaard en volgens welke voorwaarden, dan wel of het 
deelgenootschap vervalt. 
 
De deelgenoot die is uitgetreden kan geen aanspraak maken op de waarde van zijn inbreng noch 
op enige andere schadeloosstelling. 
 
§2. Ingeval van wijziging van de doeleinden waarvoor de welzijnsvereniging werd opgericht, kan 
elke deelgenoot zich uit de vereniging terugtrekken conform art. 483 van het decreet over het 
lokaal bestuur. 
 
 
Art. 9 

§1. De inbreng bijdrage van de deelgenoten-OCMW’s bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van 0,50 
euro per inwoner van de gemeente.  Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave van de 
gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar genomen.  
 
De bijdrage van de OCMW’s wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen.  De 
basisindex is het indexcijfer van de maand juli 2014. 
 
De bijdrage voor het eerste werkjaar wordt betaald bij de oprichting van de vereniging W13. 
De bijdragen voor de volgende werkjaren worden betaald in de maand januari. 
 
§2. De inbreng van de deelgenoot CAW bestaat uit het ten laste nemen door het CAW van de 
loonkost van twee voltijds equivalent personeelsleden, binnen het CAW vrijgesteld voor regionale 
opdrachten.  
 
 
 

TITEL 3.   DE ALGEMENE VERGADERING 
 
 
Art.10 

De algemene vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten. 
 
Elke deelgenoot heeft twee afgevaardigden in de algemene vergadering. 
 
De OCMW’s zijn afgevaardigd door raadsleden.  De leden worden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn aangewezen volgens de regels vermeld in art. 484, §1, 2°lid van het 
decreet over het lokaal bestuur.  
 
 
Art.11 

Elke afgevaardigde beschikt over één stem. 
 
Een afgevaardigde kan zich bij volmacht door een andere afgevaardigde van de algemene 
vergadering laten vertegenwoordigen.  Een afgevaardigde kan slechts één volmacht hebben, die 
schriftelijk moet worden gegeven. 
 
 
Art.12 

De algemene vergadering is bevoegd voor: 
- Het wijzigen van de statuten 

161/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



4 

 

- De benoeming van de bestuurders 
- De aanstelling van onafhankelijke bestuurders 
- De verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitters van de welzijnsvereniging 
- De kwijting aan de bestuurders 

- De goedkeuring van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan 

- De vaststelling van de jaarrekening 

- Het bepalen van de frequentie en de periodiciteit van de opvolgingsrapportering  

- De kennisneming van de opvolgingsrapportering  

- De ontbinding van de welzijnsvereniging 
- De toetreding van nieuwe deelgenoten 
- De uitsluiting van deelgenoten 
- Alle gevallen waar de statuten dit vereisen 

 
 
Art.13 

Het mandaat van een afgevaardigde van de algemene vergadering duurt in principe zes jaar, maar 
eindigt bij de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de art. 
68 en 6 van het decreet over het lokaal bestuur, bij ontslag van een afgevaardigde uit de algemene 
vergadering of bij het einde van het mandaat als OCMW-raadslid. 
 
Een afschrift van de beslissing tot aanstelling van nieuwe afgevaardigden, wordt onmiddellijk 
toegestuurd naar de voorzitter van de algemene vergadering. 
 
De afgevaardigden blijven hun mandaat uitoefenen tot de dag waarop zij door de deelgenoot 
worden vervangen. 
 
 
Art.14 

De algemene vergadering kiest zijn voorzitter uit de afgevaardigden van de deelgenoten.  De 
voorzitter moet lid zijn van het vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal sociaal beleid. 
 
De algemene vergadering duidt onder haar afgevaardigden drie ondervoorzitters aan.  De 
ondervoorzitters moeten allen lid zijn van vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal 
sociaal beleid en die bij voorkeur elk een andere partij vertegenwoordigen dan die van de 
voorzitter en die van de andere ondervoorzitters. 
 
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door één van de 
drie ondervoorzitters.  Het huishoudelijk reglement van de welzijnsvereniging W13 bepaalt de 
rangorde voor de aanduiding van de ondervoorzitter die de voorzitter zal vervangen. 
 
Ingeval van overlijden van de voorzitter of wanneer aan zijn mandaat een einde komt om een 
andere reden dan de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt een 
nieuwe voorzitter verkozen in de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering wordt bijgewoond door de leidend ambtenaar van de welzijnsvereniging 
W13.   
De algemeen directeurs van de lokale besturen van de deelgenoten-OCMW’s of een door hem 
aangestelde vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is, kunnen de 
algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem. 
 
 
Art.15 

De oproeping naar de algemene vergadering gebeurt elektronisch, ten minste 10 dagen voor de 
dag van de algemene vergadering.  De oproeping vermeldt alle agendapunten. 
 
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.   
 
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1 van de effectieve leden, moet eveneens 
op de agenda worden vermeld.  Dit onderwerp moet ten minste 2 dagen voor de vergadering aan 
de raad van bestuur overhandigd zijn.   
 
Van de agenda wordt elektronisch een kopie gestuurd naar de zetel van alle deelgenoten en naar 
de leden van de raad van bestuur, ten minste 14 dagen voor de dag van de algemene vergadering. 

162/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



5 

 

 
 
Art.16 

De algemene vergadering beslist binnen zijn bevoegdheid over de punten vermeld op de agenda.   
 
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda 
staan, behalve ingeval van dringende noodzakelijkheid, die door 2/3 van de aanwezige stemmen 
moet worden vastgesteld. 
 
 
Art.17 

Voor het bijwonen van de vergaderingen van de bestuursorganen worden geen presentiegelden, 
noch onkostenvergoedingen verleend. 
 
 
Art.18 

De algemene vergadering vergadert minstens twee maal per jaar. 
 
Wanneer 1/3 van de afgevaardigden van de algemene vergadering daar schriftelijk om verzoekt, 
moet de raad van bestuur binnen de tien werkdagen een algemene vergadering beleggen.  Het 
verzoek dient de punten te vermelden en toe te lichten die op de agenda moeten geplaatst worden. 
 
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel van de welzijnsvereniging of op een door de 
raad van bestuur bepaalde plaats.   
 
De bijeenkomsten van de algemene vergaderingen zijn openbaar, behalve als 

 1) het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken; en 

 2) de algemene vergadering met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze 

beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van 

ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

 
 
Art.19 

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de 
helft van de stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Zij kunnen, indien zij twee maal bijeengeroepen werden zonder dat het vereiste aantal 
afgevaardigden aanwezig was, na een nieuwe en laatste bijeenroeping, geldig beraadslagen en 
beslissen, welk ook het aantal aanwezige afgevaardigden weze, over de onderwerpen die voor de 
derde maal op de agenda staan. 
 
 
Art.20 

Behalve in de gevallen die het decreet over het lokaal bestuur of de statuten het anders bepalen, 
worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid, dat is de helft plus één. 
 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen. 
 
Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toetreding of uitsluiting van deelgenoten, hetzij 
publiek of privaat, tot verlenging van de duur van de welzijnsvereniging of tot vrijwillige ontbinding 
van de welzijnsvereniging, kan alleen genomen worden als alle deelgenoten daarmee voorafgaand 
instemmen. 
Bij statutenwijziging is die voorafgaande instemming alleen vereist voor wijzigingen die een 
verzwaring van de verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten 
teweegbrengen. 
 
Beslissingen tot wijziging van de statuten, toetreding of uitsluiting van deelgenoten, verlenging van 
de duur van de welzijnsvereniging of vrijwillige ontbinding van de welzijnsvereniging, worden 
genomen met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde afgevaardigden.  
Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt binnen de twee maanden een nieuwe algemene 
vergadering bijeen geroepen met dezelfde agenda.   
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Art.21 

De leidend ambtenaar van de welzijnsvereniging maakt de notulen van de vergadering op.  De 
notulen worden ondertekend door de leidend ambtenaar en de voorzitter. 
 
De notulen worden, na goedkeuring door de algemene vergadering, in een daartoe bestemd 
register ingeschreven.  Afschriften van en uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de 
leidend ambtenaar en de voorzitter.  De goedgekeurde notulen worden elektronisch toegestuurd 
aan de leden van de algemene vergadering en van de raad van bestuur. 
 
De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de algemene vergadering een 
lijst met de besluiten, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, 
aan de voorzitter van het vast bureau van het OCMW dat de gemeente bedient waar de 
maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking 
ervan op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig art. 285, §2 van het decreet over 
het lokaal bestuur.  Deze lijst wordt daarnaast ook rechtstreeks aan de deelgenoten bezorgd. 
 
De goedgekeurde notulen worden gepubliceerd op de website van de welzijnsvereniging, 
behoudens de punten die een louter persoonlijke aangelegenheid betreffen. 
 
 
 

TITEL 4   DE RAAD VAN BESTUUR 
 
 
Art.22   

§1. De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur. 
 
§2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de OCMW-raad, met behoud van art. 
484 van het decreet over het lokaal bestuur.  De afgevaardigden van de deelgenoten OCMW’s 
worden aangesteld overeenkomstig art.484 van het decreet over het lokaal bestuur. 
 
§3. De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelgenoten.  Elke deelgenoot is 
vertegenwoordigd door één afgevaardigde met stemrecht die, voor wat betreft de publieke 
deelgenoten, bij voorkeur lid is van het vast bureau en verantwoordelijk is voor het lokaal sociaal 
beleid en door één deskundige zonder stemrecht. 
 
De algemene vergadering kan onafhankelijke bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van 
de raad van bestuur.  De aanstelling van de onafhankelijke bestuurders gebeurt conform art. 484, 
§2 van het decreet over het lokaal bestuur. 
 
De algemeen directeurs van de lokale besturen van de deelgenoten-OCMW’s of een door hem 
aangestelde vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is, maakt deel uit 
van de raad van bestuur met raadgevende stem, in dit geval zijn zij de deskundigen. 
 
Van elke gemeente kunnen leden van het college van burgemeester en schepenen met 
raadgevende stem participeren aan de raad van bestuur.  
 
De leidend ambtenaar van de vereniging woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij met 
raadgevende stem. 
 
De raad van bestuur kan voor de toelichting over een welbepaald agendapunt andere personen met 
specifieke expertise toelaten tot de vergadering. 
 
§4. Elke deelgenoot heeft één stem in de raad van bestuur.   
 
 
Art.23 

Het mandaat van een stemgerechtigd bestuurder duurt in principe zes jaar, maar eindigt alleszins 
bij de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de art. 68 en 6 
van het decreet over het lokaal bestuur of bij verlies van de hoedanigheid als lid van het college 
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van burgemeester en schepenen / vast bureau verantwoordelijk voor het lokaal bestuur of bij 
ontslag als OCMW-raadslid. 
 
Bij het openvallen van een mandaat van stemgerechtigd bestuurder duidt de deelgenoot die de 
bestuurder afvaardigt een vervangende bestuurder aan, die het mandaat beëindigt van degene die 
hij vervangt. 
 
 
Art.24 

De voorzitter van de algemene vergadering is eveneens voorzitter van de raad van bestuur. 
 
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering wordt de voorzitter vervangen door één van de drie 
ondervoorzitters volgens de rangorde opgemaakt in het huishoudelijk reglement van de 
welzijnsvereniging. 
 
In geval van overlijden van de voorzitter of wanneer aan zijn mandaat een einde komt om een 
andere reden dan de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt een 
nieuwe voorzitter verkozen in de algemene vergadering. 
 
 
 
Art.25 

De welzijnsvereniging is aansprakelijk voor de fouten die toegeschreven kunnen worden aan haar 
aangestelden of aan de organen, via dewelke haar wil wordt uitgevoerd. 
 
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen 
van de welzijnsvereniging.  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de invulling van de aan hen 
gegeven opdracht en tot de in hun beheer bedreven fouten. 
 
 
Art.26 

De raad van bestuur vergadert minstens tien maal per jaar op uitnodiging van de voorzitter of van 
degene die hem vervangt. 
 
De voorzitter is gehouden de raad van bestuur bijeen te roepen op schriftelijke vraag van minstens 
drie stemgerechtigde bestuurders. 
 
De bijeenroeping van de raad van bestuur vermeldt de agenda, plaats, datum en uur van de 
vergadering en wordt minstens vijf werkdagen op voorhand verstuurd naar de bestuurders, 
deskundigen, leden van de colleges van burgemeester en schepenen die de vergaderingen 
bijwonen, en naar de zetel van de deelgenoten, per elektronische post.  De uitnodiging bevat alle 
nuttige documenten. 
 
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1 van de effectieve leden, moet eveneens 
op de agenda worden vermeld.  Dit onderwerp moet ten minste 2 dagen voor de vergadering aan 
de raad van bestuur overhandigd zijn.   
 
 
Art.27 

De leidend ambtenaar van de welzijnsvereniging maakt de notulen van de vergadering op.  De 
notulen worden goedgekeurd door de raad van bestuur en ondertekend door de leidend ambtenaar 
en de voorzitter.  Zij worden bijgehouden op de zetel van de welzijnsvereniging. 
 
Afschriften van en uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de leidend ambtenaar en de 
voorzitter.  De goedgekeurde notulen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, 
worden elektronisch toegestuurd aan de leden van de raad van bestuur en aan de experten. 
 
De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de raad van bestuur een lijst 
met de besluiten, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan 
de voorzitter van het vast bureau van het OCMW dat de gemeente bedient waar de 
maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking 
ervan op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig art. 285, §2 van het decreet  over 
het lokaal bestuur. 
Deze lijst wordt daarnaast ook rechtstreeks aan de deelgenoten bezorgd. 
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Art.28 

Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem.  Elke bestuurder kan elektronisch of per 
brief of fax aan een andere stemgerechtigde bestuurder een volmacht geven om hem te 
vertegenwoordigen in de raad van bestuur.  Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht 
uitoefenen. 
 
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen als minstens de helft van de stemgerechtigde  
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid. 
 
Er wordt mondeling gestemd, tenzij het over personen gaat; in dat geval gaat de raad van bestuur 
over tot de geheime stemming. 
 
Bij staking van stemmen wordt het agendapunt als verworpen beschouwd. 
 
Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen. 
 
Ingeval van belangenconflict verlaat de afgevaardigde van de betrokken deelgenoot op het 
moment van beraadslaging en beslissing de vergadering. 
 
 
 
 
Art.29 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de 
welzijnsvereniging en om alle daden van beheer en beschikking te treffen.  Zij kan onder meer, 
onder dezelfde voorwaarden als de OCMW’s, subsidies van de openbare besturen en schenkingen 
en legaten ontvangen, alsmede leningen aangaan.  De raad van bestuur is bevoegd voor het 
afsluiten van overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten, huur- en aankoopcontracten. 
 
Alles wat niet uitdrukkelijk en verplicht door deze statuten en het decreet over het lokaal bestuur 
voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de raad van 
bestuur. 
 
 
Art.30 

Ten aanzien van derden is de welzijnsvereniging geldig verbonden door de gezamenlijke 
handtekening van de leidend ambtenaar en de voorzitter. 
 
Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden moeten ten aanzien van derden niet doen 
blijken van enig besluit of van enige machtiging. 
 
De voorzitter vertegenwoordigt de welzijnsvereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
handelingen, tenzij de raad van bestuur in een bijzonder geval hierover anders beslist. 
 
De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken en voor taken van dagelijks beheer 
zijn bevoegdheden, met inbegrip van de handtekeningbevoegdheid, overdragen aan een 
afgevaardigd bestuurder, die instaat voor het dagelijks beheer van de welzijnsvereniging. 
 
 
 

TITEL 5   HET DAGELIJKS BESTUUR 
 
 
Art.31 

De raad van bestuur richt een dagelijks bestuur op. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit leden van de raad van bestuur, met name: 

- De voorzitter van de raad van bestuur, 
- De drie ondervoorzitters, 

166/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



9 

 

- Twee leden van de raad van bestuur met raadgevende stem.  Deze leden zijn  De 
algemeen directeurs van de lokale besturen van de deelgenoten-OCMW’s of een door 
hem aangestelde vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is,  
van een andere gemeente dan die van de voorzitter en ondervoorzitters,  

- Eén afgevaardigde van het CAW, 
- De leidend ambtenaar van de welzijnsvereniging. 

 
 
Art.32 

§1. Het dagelijks bestuur staat in voor het dagelijkse werking van de vereniging. 
 
Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming voor van de raad van bestuur en van de algemene 
vergadering. 
 
§2. Het dagelijks bestuur komt samen zoveel als nodig wordt geacht.  De leidend ambtenaar van 
de welzijnsvereniging stuurt de uitnodigingen met de agenda voor de vergadering in opdracht van 
de voorzitter naar de leden van het dagelijks bestuur.  De deelgenoten krijgen een afschrift van de 
agenda via elektronische post. 
 
§3. De leidend ambtenaar maakt de notulen op van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 
 
De notulen worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur en ondertekend door de leidend 
ambtenaar en de voorzitter.  Zij worden bijgehouden op de zetel van de welzijnsvereniging. 
 
De goedgekeurde notulen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, worden 
elektronisch toegestuurd aan de leden van het dagelijks bestuur en aan de leden van de raad van 
bestuur. 
 
§4. Naast het dagelijks bestuur, kunnen stuur- of werkgroepen, bestaande uit deskundigen worden 
opgericht en belast met specifieke opdrachten. 
 
 
 

TITEL 6   HET PERSONEEL 
 
 
Art.33 

§1. De welzijnsvereniging bepaalt de personeelsformatie van de welzijnsvereniging. 
 
§2. De rechtspositieregeling van het OCMW van de gemeente waarin de zetel van de 
welzijnsvereniging zich bevindt is van toepassing, met inbegrip van de bezoldigingsregeling en de 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden. 
 
De welzijnsvereniging stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het 
specifieke karakter van sommige diensten en instellingen van de welzijnsvereniging dat 
verantwoordt. 
 
De welzijnsvereniging bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen 
het OCMW van de maatschappelijke zetel. 
 
§3. Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanstelling, gelden het arbeidsreglement 
en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten van het OCMW van de 
maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. 
 
 
Art.34 

Alle personeelsleden worden door de raad van bestuur aangeworven of benoemd, overeenkomstig 
de in art.33 vermelde voorwaarden en binnen de perken van de personeelsformatie. 
 
De personeelsleden zijn onderworpen aan hetzelfde pensioenstelsel en dezelfde tuchtregeling als 
dit van het OCMW van de maatschappelijke zetel. 
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Er kan aan geen enkel personeelslid van de welzijnsvereniging een jaarsalaris worden toegekend 
dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van het lokaal bestuur 
van het OCMW dat van alle deelnemende OCMW’s zijn zetel heeft in de gemeente met het hoogste 
aantal inwoners. 
 
 
Art.35 

§1. Personeelsleden van een OCMW dat deelgenoot is van de welzijnsvereniging, kunnen door de 
welzijnsvereniging worden overgenomen.   
 
Ongeacht de regels die van toepassing zijn bij bevorderingen, worden die personeelsleden met hun 
graad of met gelijkwaardige graad en in hun hoedanigheid overgeplaatst.  Zij behouden de 
bezoldiging en de geldelijke anciënniteit die zij hadden of verkregen zouden hebben op grond van 
de rechtspositieregeling die van toepassing is op het ogenblik van de overplaatsing, als zij in hun 
dienst van herkomst het ambt dat zij bij hun overplaatsing bekleedden, verder hadden 
uitgeoefend. 
 
§2 Personeelsleden van de welzijnsvereniging kunnen door een OCMW dat deelgenoot is van de 
welzijnsvereniging overgenomen worden. 
 
§3. Bij de overname van personeel dat in dienst is van een deelgenoot van de privésector, kan 
bedongen worden dat het personeel in dezelfde toestand behouden blijft wat betreft bezoldiging, 
anciënniteit, sociale zekerheid en verworven rechten. 

 

 

 

TITEL 7.   DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS 
 
 
Art.36 

De beleidsrapporten van de welzijnsvereniging zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening.  Zij worden vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig de 
regels vermeld in art 489 en 490 van het decreet over het lokaal bestuur. 
 
De algemene vergadering bepaalt wanneer een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken 
van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd.  Er wordt minstens voor het einde van 
het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar 
voorgelegd. 
 
De algemene vergadering neemt kennis van de opvolgingsrapportering. 
 
 
Art.37 

De boekhouding wordt overeenkomstig art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur gevoerd 
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.  Het financiële boekjaar stemt overeen 
met het kalenderjaar. 
  
Het eerste boekjaar vangt aan op datum van verschijning van de statuten in het Belgisch 
Staatsblad en eindigt op 31 december daaropvolgend. 
 
 
 
Art.38 

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging. 
 
De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de 
jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft. 
 
Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen de twintig dagen bezorgd aan de 
betrokken OCMW’s. 
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Wanneer een financieel dienstjaar met tekort van het boekjaar wordt afgesloten, beslist de 
algemene vergadering of dit tekort zal gedekt worden door afname van een reservefonds of 
overgedragen worden naar een volgend dienstjaar of ten laste zal gelegd worden van de 
deelgenoten, verdeeld op basis van het aantal inwoners per deelgenoot. 
De beslissing van de algemene vergadering om het verlies ten laste te leggen van de deelgenoten 
wordt genomen met 3/4 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 
 
 
 

TITEL 8   COMMUNICATIE 
 
 
Art.39 

De agenda’s en notulen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van het 
dagelijks bestuur van de vereniging, worden na goedkeuring binnen de week overgemaakt aan de 
deelgenoten. 
 
De documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen van de algemene vergadering, de raad van 
beheer en het dagelijks bestuur, worden binnen de week aan de deelgenoten overgemaakt. 
 
De beleidsrapporten worden onmiddellijk na de behandeling ervan door de algemene vergadering 
bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau van het OCMW dat de gemeente bedient waar de 
maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog op de bekendmaking 
ervan op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig art. 286, §2 van het decreet over 
het lokaal bestuur. 
Deze beleidsrapporten worden daarnaast ook rechtstreeks aan de deelgenoten bezorgd. 
 
De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de algemene vergadering, de 
raad van bestuur en het dagelijks bestuur een lijst met de besluiten, met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de voorzitter van het vast bureau van 
het OCMW dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich 
bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, 
overeenkomstig art. 285, §2 van het decreet over het lokaal bestuur. 
Deze lijst wordt daarnaast ook rechtstreeks aan de deelgenoten bezorgd. 
 
 
 

TITEL 9   HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Art.40 

De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op. 
 
Het huishoudelijk reglement bevat de bepalingen over de werkingswijze van de algemene 
vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur en over de wijze van 
informatieverstrekking aan de deelgenoten. 
 
 
 

TITEL 10   STATUTENWIJZIGING 
 
 
Art.41 

Elke statutenwijziging geschiedt conform de regels van het decreet over het lokaal bestuur. 
 
 
 

TITEL 11   ONTBINDING – VEREFFENING – SLOTBEPALINGEN 
 
 
Art.42 
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De ontbinding van de welzijnsvereniging gebeurt volgens de regels bepaald in het decreet over het 
lokaal bestuur. 
 
 
Art.43 

In geval van ontbinding wordt het maatschappelijk vermogen verdeeld door vereffenaars, 
aangesteld door de algemene vergadering, die tevens de omvang van hun opdracht bepaalt. 
 
Het netto-actief of netto-passief van de welzijnsvereniging wordt verdeeld onder de deelgenoten 
pro rata het aantal inwoners op basis waarvan de werkingsbijdrage berekend wordt op het moment 
van de ontbinding. 
 
 

Art. 44 

 

Bij de ontbinding van de welzijnsvereniging wordt het voltallige personeel overgenomen, hetzij door 

de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, pro rata het aantal inwoners 

op basis waarvan de werkingsbijdrage berekend wordt of overeenkomstig de onderling bereikte 

akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. 

 

 
Art.45 

Voor alles wat niet in deze statuten is opgenomen wordt verwezen naar de bepalingen van het 
decreet over het lokaal bestuur en de besluiten genomen in uitvoering van dit decreet. 
 
 
 

________________________ 
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Aanvullende punten
21:01 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
21:02 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
21:03 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:03 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens raadslid 
Mattias Vandemaele : Beperkte Interpellatie:  Aangaande de 
Kortrijkse Groothandelsmarkt

IR 1 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: mede namens raadslid Mattias Vandemaele : Beperkte Interpellatie:  Aangaande de Kortrijkse Groothandelsmarkt

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Met enige verbazing namen we op 29 augustus 2018 kennis van de inhoud van de persnota van het 
Kortrijkse stadsbestuur over de (sluiting van de) Groothandelsmarkt.

Meer bepaald dienden we te lezen:

- dat de stad de voorbije maanden vele inspanningen leverde om de KGM te laten voortbestaan

- dat er op 3 juli 2018 een princiepsakkoord werd afgesloten

De inhoud van voormeld persbericht is op zijn minst verbazingwekkend en hypocriet te noemen, 
vooral voor wat betreft het eerste streepje, vermits de stad zelf jaren aan een stuk de keel van de 
betrokken handelaars/telers/horeca heeft dichtgeknepen en de vele betrokkenen in onzekerheid heeft 
gelaten. Om dan nu te stellen dat er de voorbije maanden veel inspanningen werden geleverd, gaat 
ons petje te boven.

Aangezien de markt ondertussen zijn voortgang kent, graag een antwoord op volgende vragen:

1. Welke inspanningen heeft de stad dan wel concreet geleverd "de voorbije maanden"? Hoe vallen 
deze "inspanningen" te rijmen met de passieve/negatieve houding van de stad in de periode ervoor?

2. Wat is de inhoud van het princiepsakkoord?

3. Welke inspanningen zal de stad in de komende tijd (ook na de verkiezingen) leveren? Zal de Stad 
degenen die de markt op heden voortzetten actief ondersteunen? Gaat de stad nu toch voor een 
behoud en uitbouw van de Kortrijkse Groothandelsmarkt? Zo ja, op welke manier?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van 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 en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

21:05 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Samen werken aan de snelheidsbeperking op de 
E17 en R8
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IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Samen werken aan de snelheidsbeperking op de E17 en R8

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De laatste tijd lijkt er een steeds grotere consensus te zijn om de doortocht van de E17 door de stad 
gedeeltelijk te overkappen. Niet allen lossen we zo een deel van de problemen met lawaaihinder en de 
slechte luchtkwaliteit op, we winnen ook heel wat extra ruimte bovenop.  

Hoewel de overkapping een goed idee is, weten we ook dat ze niet op korte termijn te realiseren is. 
Toch heeft de buurt nood aan oplossingen die ook op korte termijn een impact hebben. Daarom stelt 
Groen Kortrijk voor om op grote delen van de E17 op het grondgebied Kortrijk en op de volledige R8 
een snelheidsbeperking in te voeren voor vrachtwagens tot 70 km/u en voor wagens tot 90 km/u. 

De voordelen zijn:

- de impact op de luchtkwaliteit is zeer groot. 

- de lawaai overlast daalt spectaculair als vrachtwagens beperkt worden op 70 km/u en auto's op 90 
km/u.

- dit kan snel en goedkoop gerealiseerd worden.

- er is onmiddellijke gezondheids- en levenskwaliteitswinst.

- de verkeersveiligheid op de E17 en de R8 neemt toe.

Dit is een maatregel van gezond verstand. Wie al eens met de wagen in het buitenland komt, weet 
dat je in en rond steden zelden sneller dan 90km/u mag rijden op de snelweg. De impact op de lucht- 
en leefkwaliteit voor de omwonenden is zeer groot, terwijl de impact voor de gebruiker (het eventuele 
tijdsverlies) erg beperkt is. Bijkomend argument is dat een snelheidsverlaging ook de 
verkeersveiligheid ten goede zou komen, gezien de vele op- en afritten zowel op de E17 als op de R8.

Daarom volgende vragen:

1. Hoe kijkt de stad naar dit voorstel?

2. Zijn de verschillende fracties bereid om samen bij het Vlaams Gewest aan te dringen om dit 
voorstel tot uitvoering te brengen. 

 

Antwoord
Deze interpellatie wordt samen behandeld met IR 3 voorstel tot beslissing van raadslid Mattias 
Vandemaele: Een verlaging van de snelheid bij de doortocht van de E17 in Kortrijk en op de R8.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Een 
verlaging van de snelheid bij de doortocht van  de  E17  in Kortrijk 
en op de R8

IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Een verlaging van de snelheid bij de doortocht van  de  E17  in Kortrijk en op de R8

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
Gelet op het feit:

-          dat er in de onmiddellijke omgeving van de R8 en langsheen de doortocht van de E17 in 
Kortrijk heel wat bewoning is.

-          dat de luchtkwaliteit langsheen de R8 en E17 negatief beïnvloed wordt door het vele verkeer 
aan hoge snelheid.

-          dat de luchtkwaliteit in de omgeving verbeterd bij een snelheidsverlaging.

-          dat er heel veel lawaaioverlast is door het drukke verkeer.

-          dat de geluidsoverlast spectaculair daalt als vrachtwagens beperkt worden tot 70 km/u en 
auto's op 90 km/u.

-          dat de verkeersveiligheid sterk toe neemt op de E17 en de R8 bij een snelheidsverlaging. 

Beslist de Gemeenteraad om:

bij het Vlaams Gewest aan te dringen om op grote delen van de E17 op het grondgebied Kortrijk en 
op de volledige R8 een snelheidsbeperking in te voeren voor vrachtwagens tot 70 km/u en voor 
wagens tot 90 km/u. 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie en het voorstel van beslissing van raadslid Mattias Vandemaele en het 
bijhorend antwoord van burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Axel Weydts, zoals 
terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk en opgenomen als bijlage 
bij het dossier in e-decision.

In het antwoord vanuit het college van burgemeester en schepenen, wordt voorgesteld om volgende 
motie goed te keuren:

"Motie gericht aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts

De E17 en R8 vormen een bron voor geluidsoverlast en polluenten voor de directe en minder directe 
omgeving rondom deze autosnelwegen. Studies wijzen meer en meer op de negatieve effecten van 
fijn stof, NOx en geluid voor de gezondheid, levenskwaliteit en omgevingsbeleving van de mensen. 
Recente data van VMM toont dat deze problematiek van fijn stof, geluid en NOx ook in de omgeving 
van de E17 en de R8 niet genegeerd kan worden. Het is essentieel dat, ook op korte termijn, 
doordacht naar efficiënte maatregelen moet gezocht worden om deze maatregelen dan vervolgens 
ook te implementeren. 

Motie betreffende vraag tot studie en implementatie van de mogelijke maatregelen om 
een geluidsreductie en verbetering van de luchtkwaliteit te bekomen ter hoogte van het 
complex E17-R8

Gelet op de schriftelijke vraag 466 van Tine Soens, daterende van 7 januari 2015, waarin gevraagd 
werd of de minister het instellen van een onderzoek overweegt naar de mogelijkheid om de 
maximumsnelheid te beperken tot 90 km/u tussen de afritten Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid langsheen 
het traject van de E17. Daarin werd gesteld dat een studie zou ingesteld worden naar de 
verkeersafwikkeling van het complex R8-E17 waarbij milieueffecten zullen worden meegenomen.

Gelet op schriftelijke vraag 1340 van Tine Soens, daterende van 12 juni 2015, waarin gevraagd werd 
naar de krijtlijnen van het onderzoek van de studie betreffende de verkeersafwikkeling met inbegrip 
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van onderzoek  en impact van verschillende maatregelen m.b.t. milieueffecten. Er werd meegegeven 
dat deze krijtlijnen nog niet waren vastgelegd.

Gelet op de schriftelijke vraag 614  van Bert Maertens, daterende van 23 januari 2017, waarin 
gevraagd werd of er reeds een analyse uitgevoerd werd van de impact van de verschillende 
snelheidsbeperkingen op de genoemde secties van de E17 in Kortrijk op de verkeersafwikkeling? 
Daarop werd geantwoord dat dit nog niet gebeurde.

Gelet op schriftelijke vraag 941 van Tine Soens, daterende van 9 maart 2017, met o.a. een vraag met 
betrekking tot de stand van zaken van de integratie van het onderzoek tot milieu-impact binnen het 
complex project Hoog-Kortrijk. Hierover werd meegedeeld dat de studie over de verkeersafwikkeling 
van de E17 en de R8 zou worden geïntegreerd in een dossier over complexe projecten. In het 
antwoord werd meegegeven dat in de mobiliteitsstudie verschillende scenario’s onderzocht zullen 
worden. “Afhankelijk van de optimale oplossing zal dit leiden tot een startbeslissing. De studie moet 
ook aangeven welke verkeerskundige ingrepen versneld mogelijk zijn, of door welke 
mobiliteitsmaatregelen we het hoofdwegennet minder belasten. Tevens wordt nodige aandacht 
geschonken aan het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer en het realiseren van 
veilige fietsverbindingen. Door meer in te zetten op fiets en openbaar vervoer wordt de leefbaarheid 
ook verbeterd.”

Ook werd gevraagd of de optie van een permanente zone 90 op de E17 opnieuw overwogen wordt. 
Hier werd negatief op geantwoord en geargumenteerd dat een snelheidsverlaging als 
geluidsmilderende maatregel over het algemeen wordt overschat. Andere baten voor het milieu en de 
luchtkwaliteit door een snelheidsvermindering werden niet aangehaald in het antwoord.

Gelet op de schriftelijke vraag 1441 van Tine Soens, daterende van 13 juni 2017, met de vraag of het 
volgens de minister een opportuniteit is om de zone 90 in te voeren vanuit de motivatie om fijnstof te 
verlagen in de stad Kortrijk. Er werd beantwoord dat het Agentschap Wegen en Verkeer geen 
voorstander is voor een algemene snelheidsverlaging op de E17 naar 90 km/h omwille van de 
doorstroming op de hoofdweg. Er werd echter niet ingegaan welke milieuwinst al dan niet 
gegenereerd kan worden ten opzichte van de luchtkwaliteit door een snelheidsverlaging.

Gelet op de schriftelijke vraag 623 van Bert Maertens, daterende van 1 februari 2018, waarin 
gevraagd werd of er reeds specifiek onderzoek gebeurd is naar verschillende maatregelen die 
genoemd worden om de fijnstofwaarden terug te dringen op de gewestwegen, zoals bijkomende 
groenstructuren, overkapping en snelheidsbeperkingen. Daarop werd geantwoord dat:

 het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft geen plannen om bijkomende 
groenstructuren te realiseren op en langs gewestwegen op het Kortrijkse grondgebied;

 het overkappen van een gedeelte van de R8 of van een gedeelte van de E17 ter hoogte van 
Kortrijk werd nog niet bestudeerd;

 de impact op de luchtkwaliteit van het verlagen van de maximumsnelheid op de doortocht van 
de E17 tot 90 km/u werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) recent niet 
onderzocht.

Gelet op de interpellatie van gemeenteraadslid Matti Vandemaele op de gemeenteraad van 10 
september 2018 betreffende de vraag en het voorstel om de snelheid op de E17 en R8 te verlagen tot 
70 km/u voor vrachtverkeer en 90 km/u voor personenwagens om de geluids- en luchtkwaliteit te 
verbeteren.

Overwegende dat de procedure van het complex project Hoog-Kortrijk werd opgestart maar er sinds 
de vraag naar een studie naar milderende maatregelen voor geluid en luchtkwaliteit, specifiek voor de 
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verkeersafwikkeling voor het complex R8-E17, er tot op heden nog geen specifieke studies zijn met 
betrekking tot de mogelijke maatregelen en de impact van deze maatregelen, om de geluidsoverlast 
te reduceren en een verbeterde luchtkwaliteit te realiseren. 

Overwegende dat een grondige aanpak van de geluids-, NOx-  en fijn stofproblematiek dient te 
gebeuren en daarbij ook de aandacht gevestigd moet worden op het feit dat een snelheidsverlaging 
niet alle problemen ten opzichte van geluids- en vooral de fijn stof problematiek kan oplossen.  Er 
dient nagedacht te worden over een pakket van maatregelen. Dit door bijvoorbeeld met het beleid in 
te gaan op aanpassingen aan het wagenpark en het verplaatsingsgedrag. Door infrastructurele 
ingrepen om files aan te pakken en door flankerende maatregelen zoals overkappingen, 
geluidsschermen, bermbeheer, … .

De gemeenteraad van Kortrijk is er van overtuigd dat maatregelen dienen genomen te worden ter 
hoogte van het E17/R8 traject om de milieu-impact van dit complex te milderen.

1. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om concrete maatregelen te 
onderzoeken en voor te stellen om de milieu-impact  van de E17/R8 te reduceren.

2. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om concrete stappen te 
ondernemen om deze milderende maatregelen door te voeren en te implementeren ter 
hoogte van het traject E17-R8."

Vanuit de raad wordt voorgesteld nog een derde punt aan deze motie toe te voegen, m.n.:
"3. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om op grote delen van de E17 op 
het grondgebied Kortrijk en op de volledige R8 een snelheidsbeperking in te voeren tot 70km/u voor 
vrachtwagens en tot 90 km/u voor personenwagens."

De raad gaat over tot de stemming over de punten 1, 2  en 3 van de motie, waaraan 39 raadsleden 
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

punt 1
eenparig goedgekeurd

punt 2
eenparig goedgekeurd

punt 3

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

1 nee-stem : S. Vanneste.

De raad beslist volgende motie goed te keuren:

1. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om concrete maatregelen te 
onderzoeken en voor te stellen om de milieu-impact  van de E17/R8 te reduceren.



176/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

2. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om concrete stappen te 
ondernemen om deze milderende maatregelen door te voeren en te implementeren ter 
hoogte van het traject E17-R8.

3. De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid om op grote delen van de E17 
op het grondgebied Kortrijk en op de volledige R8 een snelheidsbeperking in te voeren tot 
70km/u voor vrachtwagens en tot 90 km/u voor personenwagens.

21:13 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
21:14 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Drugsplan
IR 4 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Drugsplan

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Er is veel te doen geweest over de strijd tegen de drugs- tegen cocaïne in het bijzonder – door de 
diverse verklaringen van de Antwerpse Burgemeester Bart De Wever.

 

Het is de gelegenheid om na te gaan wat er in Kortrijk gebeurt.   Er is geen algemeen drugsplan, 
komt er een Kortrijkse versie van het “stroomplan” ?

Hoe sterk is de drugs-afdeling bij de politie?

Welke duurzame preventieve acties zijn er opgezet voor jongeren en scholen?

Welke maatregelen worden getroffen op de diverse festivals?

Is er overleg met de zorgsector?

Graag informatie.

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 en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

21:17 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
Een zwerfvuilactieplan voor Kortrijk

IR 5 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: Een zwerfvuilactieplan voor Kortrijk

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
De actie Kortrijk kraaknet maakt het pijnlijk duidelijk: zwerfvuil is helaas nog steeds een hardnekkig 
probleem in onze stad. En dat is jammer. Want veiligheid, een goed gevoel en netheid gaan hand in 
hand. Een nette stad is een veilige stad en een aangename stad. Ik wil dan ook van de gelegenheid 
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gebruik maken om de initiatiefnemers en de vrijwilligers van Kortrijk kraaknet hartelijk te bedanken. 
Samen maken we de stad.

Helaas was de realiteit soms erg wraakroepend. Zo lag het Astridpark er de dag na de passage van 
Kraaknet Overleie opnieuw bij als een slagveld. Grote stukken huisvuil en een opengescheurde 
huisafvalzak ontsierden het park nog geen 24u na de grote kuis. Het wordt tijd dat we zwerfvuil 
grondig en structureel aanpakken. Daarom stelt Groen voor om een zwerfvuilactieplan op te maken 
voor Kortrijk waarin aandacht wordt gegeven aan responsabilisering en preventie bij jong en oud, en 
aan handhaving van het beleid.

 

Volgende vragen:

1. Wordt er nog even veel als vroeger geïnvesteerd in personeel en materiaal om de stad net te 
houden?

2. Wordt 1777 gebruikt door onze inwoners om zwerfvuil te melden? Is er nog een snel 
interventieteam voor zwerfvuil? Rap en rein?

3. Wat is de motivatie om in het containerpark enkel nog PMD in te zamelen via PMD zakken?
4. Is de stad bereid om werk te maken van een zwerfvuilactieplan?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen Bert 
Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk en 
opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

Mondelinge vragen

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Fiestpaden in Bad 
Godesberglaan.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Fiestpaden in Bad Godesberglaan.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu deelt mee dat de fietspaden in de Bad Godesberglaan richting Lange Munte er 
gevaarlijk bijliggen. Dit komt enerzijds door de opstekende wortels en anderzijds door de mobiele 
bushokjes. 
Is er geen andere oplossing mogelijk voor het verwijderen van de wortels, dan het wegfreesen, 
bijvoorbeeld door de wortels in te kokeren ? 
Door de mobiele bushokjes staan er vaak wachtende mensen op de fietspaden. 
Rond deze mobiele bushokjes is er vaak zwerfvuil. Is het niet mogeijk om daar vuilbakjes te plaatsen 
?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat het niet evident is om een andere oplossing te vinden voor de 
uitstekende wortels. Dit is steeds zeer ingrijpend. Verder antwoordt de schepen dat hij de 
problematiek van de mobiele bushokjes laat bekijken.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat wat de vuilbakjes betreft, het belangrijk is de juiste vuilbak op 
de juiste plaats te zetten. Vuilbakjes trekken soms ook vuil aan.
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IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Afval en vuil in 
graszone park van Heule.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Afval en vuil in graszone park van Heule.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie merkt op dat er in de pas ingezaaide groenzone tussen de koetshuizen en de 
vijver in het park van Heule veel afval en vuil zit. Hij vraagt of dit werk reeds opgeleverd is.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat aan de aannemer de opdracht is gegeven om nog een 
maaibeurt uit te voeren en alles op te ruimen.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Openbare verlichting 
doorsteek Mellestraat - dreef Hanssens.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Openbare verlichting doorsteek Mellestraat - dreef Hanssens.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens merkt op dat er een mooie doorsteek is in de Mellestraat - dreef Hanssens, 
maar dat daar geen openbare verlichting is. Hij vraagt, met de wintermaanden in aantocht, om de 
nodige verlichting te voorzien voor de fietsers.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit laat bekijken door de bevoegde dienst.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Digitaal 
snelheidsbord Guido Gezellestraat te Heule.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Digitaal snelheidsbord Guido Gezellestraat te Heule.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens merkt op dat het digitaal snelheidsbord in de Guido Gezellestraat in Heule, ter 
hoogte van het KTA, dankt als er meer dan 30km/uur gereden wordt in de zone 30.

Schepen Axel Weydts laat dit nakijken.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Werken R8 - A19.
IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Werken R8 - A19.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens vraagt of er reeds zicht is op de timing van de werken R8 - A19.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij een antwoord per e-mail aan het raadslid zal bezorgen.



179/180 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Parkeerplaatsen in Budastraat.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Parkeerplaatsen in Budastraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat er een plaats voor fietsen is voorzien in de Budastraat, wat 
hij toejuicht, maar dat dit ten koste is van een parkeerplaats voor mensen met een beperking. Hij 
vraagt of er een nieuwe plaats kan voorzien worden voor mensen met een beperking.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat deze parkeerplaats wat verder komt. Nu staat daar nog een 
container, ten gevolge van werken. In afwachting kunnen de mensen met een beperking onbeperkt 
gebruik maken van de shop- en go-plaatsen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Werfkeet op 
Overleie.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Werfkeet op Overleie.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat de werfkeet op Overleie nog altijd op het voetpad en 
fietspad staat. Hij vraagt zich af of dit nog nodig is.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dat doorgeeft aan de minder hinder coördinator.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Brief met 
betrekking tot fietsstallingen.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Brief met betrekking tot fietsstallingen.

Behandeld
Indiener(s):
Liesbet Maddens
Toelichting:
Raadslid Liesbet Maddens merkt op dat ze 5 dezelfde brieven mbt fietsstallingen mocht ontvangen : 1 
op naam van elk gezinslid.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat het om een administratieve misslag gaat. Normaliter wordt er 1 
brief per adres voorzien.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Overleg met minister 
Weyts.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Overleg met minister Weyts.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn stelt dat het niet evident is om op een vlotte manier in Kortrijk te geraken met 
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de werken E403 en dit ten gevolge van onduidelijke signalisatie. Hij vraagt om dit mee te nemen naar 
het overleg op het kabinet van minister Weyts, samen met de problematiek van de Kleiputten.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Gemeenteraadszitting in oktober.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Gemeenteraadszitting in oktober.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of de gemeenteraadszitting op 8 oktober normaal doorgaat.

Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat het bedoeling is om deze zitting te laten doorgaan, maar dat 
er verschillende mogelijkheden zijn :

- de zitting beperken tot technische punten
- het aantal interpellaties beperken
- de zitting om 20u starten

De voorzitter vraagt om de voorstellen hieromtrent naar hem en mevrouw Petra Verhenne door te 
mailen.

10 september 2018 22:05 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Algemeen directeur De Voorzitter
N. DESMET P. LOMBAERTS


