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Vraag nr. 22 van David Wemel van 18 juni 2018 
 
Ondersteuning WK-events 

 
Naar aanleiding van het WK voetbal duiken overal in de stad WK-events op. De organisatoren zijn 

vaak private ondernemingen. Graag hadden wij meer duidelijkheid gekregen over de ondersteuning 
van deze evenementen. 

 

1 Is er vanuit de stad een reglement waarop organisatoren van WK en andere events zich kunnen 
beroepen om financiële en/of logistieke ondersteuning te krijgen van de stad. 

 

 Indien ja, graag een kopie van dat reglement of de reglementen. 

 Indien neen, op welke basis wordt beslist wie welke ondersteuning krijgt? 

 
2. Welke organisaties kregen in 2018 financiële en/of logistieke ondersteuning van de stad voor de 

organisatie van een evenement. Graag een lijst van alle evenementen (en dus niet enkel de WK 

events). 
 

3. Kan een lijst gegeven worden van de bedragen die de verschillende organisatoren kregen vanuit de 
stad voor de organisatie van hun evenement. 

 
 
Antwoord 
 

1. Er bestaat een subsidiereglement openluchtevenementen voor gratis openluchtevenementen 

die aan bepaalde criteria voldoen. Dit reglement is als bijlage toegevoegd. Geen van de 

organisatoren van WK-events kreeg een subsidie via dit reglement.  
 

2. Financiële ondersteuning in 2018 via subsidiereglement openluchtevenementen:  
a. Mark-é Festival                1.500 euro 

b. Vlastreffen                      1.500 euro 
c. TEXtval                             450 euro 

d. Mayday Mayday               3.250 euro 

 
Logistieke ondersteuning:  

Ieder evenement wordt afgetoetst:  
e. aan volledige aanbod  

- hoeveel WK dorpen zijn er 

f. spreiding in de stad 
g. citymarketing 

h. ‘return on invest’  
- Als stad kan je niet alles zelf organiseren en kan je goede organisatoren 

ook ondersteunen. 
 



3. Gelet op de specificiteit van het gebeuren en de samenwerkingsovereenkomst met andere 
imagoversterkende activiteiten, ontving het centrale WK dorp 10.000 euro. De infrastructuur 

werd immers ook ter beschikking gesteld van seizoensfinale van Thuis (nationaal event met 

duizenden bezoekers) én de Triatlon Duatlon Kortrijk 2018.  
 

Alle WK organisaties kregen logistieke ondersteuning. 
Nadars, vuilbakken, omleidingen, elektriciteit, politie,… 

Dit om de overlast voor bezoekers en inwoners rondom te beperken. 

 

 

 

Subsidiereglement openluchtevenementen 

Artikel 1: beleidskader 

Het bestuursakkoord aantrekkelijk Kortrijk zet de centrumfunctie van Kortrijk centraal en 
openluchtevenementen zijn daar een belangrijk gegeven in. Ze bevorderen de ontmoeting en het 
imago van de Stad Kortrijk en zijn vooral heel zichtbaar in het straatbeeld. Daarom wil de stad een 
specifiek subsidiesysteem invoeren voor de ondersteuning van deze activiteiten in Kortrijk. 
 
Dit reglement bepaalt de criteria en modaliteiten voor deze toelage. 

Artikel 2: criteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de organisatoren aan de volgende criteria te 
voldoen: 

 
o Het openluchtevenement moet gratis zijn en toegankelijk voor iedereen. 

 
o Het openluchtevenement is bij voorkeur een jaarlijks of tweejaarlijkse terugkerend 

evenement. 
 

o Het openluchtevenement is gezinsvriendelijk en omvat verschillende sectoren en 
disciplines: vb. sport, muziek, dans,... 
 

o Het is een groot evenement dat sfeer brengt in de stad en dat niet gebonden is aan één 
bepaalde wijk of straat. 
 

o Stadsdiensten, verzelfstandigde stedelijke organisaties en professionele kunst- en 
cultuurhuizen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.  
 

o Uitgesloten zijn privé-feesten en activiteiten met een zuiver commercieel karakter. 
 

o De organisator vermeldt op alle publicaties het logo van de stad of de medewerking van 
de stad. 
 

o Er moet volledige transparantie zijn voor wat betreft andere subsidies bekomen van de 
stad of van andere overheden. 

Artikel 3: aanvraagprocedure 

Elke aanvraag moet schriftelijk gebeuren en gericht worden aan het college van burgemeester en 
schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk en moet volgende gegevens bevatten: 
 
 
 



o naam, adres, mailadres en telefoonnummer van minimum 2 initiatiefnemers 
 

o plaats en datum van de activiteit, beoogde doelgroep, financieel plan (uitgewerkte 
begroting), omschrijving van het volledig programma en de geschatte publieksopkomst 
 

o het rekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden 
 

De aanvraag moet minimum 8 weken voor de datum van de activiteit binnengekomen zijn bij het 
stadsbestuur. 

 

 

Artikel 4: bedrag van de subsidie 

Het subsidiebedrag voor openluchtevenementen is vastgesteld op max. € 6.000 en is bedoeld om 
een aantal basisorganisatiekosten te helpen dragen. Het exacte bedrag wordt bepaald door een 
screening van de aanvraag door de beoordelingscommissie 'subsidies'.  
Er wordt rekening gehouden met het financiële plan, de verwachte publieksopkomst en de 
maatschappelijke relevantie.  
 
De subsidie kan nooit meer bedragen dan het negatief verschil tussen de ontvangsten en de 
uitgaven verbonden aan de activiteit. Kosten voor voedsel, drank, vervoer en geschenken komen 
niet in aanmerking.  
 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het College van Burgemeester en Schepen uitzonderingen 
toestaan.  

Artikel 5: uitbetalingprocedure 

Voor de uitbetaling van de subsidie dienen de organisatoren binnen de 3 maanden na de 
activiteiten te bezorgen bij het stadsbestuur: 
 

o een door de initiatiefnemers ondertekende afrekening 
 

o de nodige documenten tot staving van de activiteiten o.m. uitnodigingen, affiches, 
foto's,... 
 

o een duidelijke evaluatie + vermelding van de publieksopkomst 

Artikel 6: beschikbare kredieten 

De toekenning van de bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in de stadsbegroting. 
 
 
 
 
 
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 14 april 2008 agendapunt 10. 

 

 

Vraag nr. 23 van Steve Vanneste van 10 september 2018 
 

Representatiekosten 

 

Graag kreeg ik met betrekking tot ieder lid van het college van burgemeester en schepenen en van de 

drie kabinetten een VOLLEDIG overzicht van de representatiekosten (restaurantkosten e.a.) die tijdens 
deze legislatuur werden gemaakt en die jegens de stad, een stedelijke VZW of AGB werden terug 

gevorderd. Graag ook inzage van de hiertoe ingediende bewijsstukken. Dank. 



 

Antwoord 
 

Voor het jaar 2013 verwijzen we naar ons eerder antwoord op de schriftelijke vraag van de heer 
Seynaeve dd. 8 januari 2014 waarvan u als bijlage een kopie vindt. 
 
Wat de volgende periode 2014-2018 betreft, zijn dit de gevraagde cijfers: 
 

CBS 2014 2015 2016 2017 2018**** 

            

Vincent Van Quickenborne 
        
4.070  

        
1.242              697          1.369  

Wout Maddens 

        

1.685  

        

2.799  

        

3.093  

        

1.975            896  

Arne Vandendriessche**           

Koen Byttebier           491            400  

        

1.044            589    

Philippe De Coene  1916*          

Axel Weydts   
            
32            148  

            
38            321  

Bert Herrewyn               319            160    

Rudolf Scherpereel 
        
6.638  

        
3.152            986  

        
1.179          1.572  

Kelly Detavernier           

An Vandersteene           150            130            247      

Catherine Waelkens***             100        

            

Kabinetten           229  

        

5.660  

        

5.965  

        

2.311            216  

            

  *: 2013-2018       

  **: schepen vanaf 1 april 2017     

  ***: schepen tot 25 januari 2016      

  ****: uitgaven tot maand september   
 
 
 

Antwoord aan raadslid M. Seynaeve zoals opgenomen in het bulletin van vragen en antwoorden van 
februari 2014 

 

1) Er wordt niet gewerkt met betaalkaarten van de stad. Wel kunnen kosten gemaakt via 

persoonlijke kredietkaarten via onkostennota terugbetaald worden. Alle uitgaven zijn daarbij 
gelinkt aan het uitoefenen van het publieke mandaat. 

2) Als bijlage vindt u het gevraagde overzicht voor 2013. 

Het totaal bedrag voor het CBS en de werknemers met hoogste functie bedroeg in 2013 
28.297,13 euro. Voor het CBS specifiek was dit 23.160,55 euro. 

Ter vergelijking: het CBS alleen gaf in 2012 nog 56.155,85 euro uit. Als bijlage voegen wij het 
detail. Dit betekent een halvering van kosten in hoofde van het CBS. 

Verder dient er te worden opgemerkt dat er bij de schepenen ook de kosten staan van hun 

kabinetsleden die hen bijstaan in het uitoefenen van hun mandaat. 
Verder werden niet alle uitgaven nominatief geboekt. We kunnen dit verder uitdiepen indien 

we alle bewijsstukken opzoeken. Ook dan zal dit niet sluitend zijn aangezien niet op alle 
bonnen een naam wordt vermeld. 

3)De representatiekosten gemaakt in functie van het werk worden terugbetaald. 

 



Vraag nr. 24 van Roel Deseyn van 19 september 2018 
 
Dringende heraanleg Sint-Rochuslaan 

 

De voorbije maanden werd het wegdek van de Doorniksewijk vernieuwd tot aan het kruispunt 

’t Kanon (Walle - Sint-Rochuslaan). Hoewel de weg geruime tijd open lag en het verkeer gedurende 
deze periode werd omgeleid, werden niet alle euvels in de buurt weggewerkt.  Zo werd het wegdek 

van de bocht met de Sint-Rochuslaan ongemoeid gelaten, terwijl de inrit van de straat er evenmin in 

goede staat bij ligt.  Het wegdek vertoont heel wat putten, waardoor bij regenweer het water 
onvoldoende wordt afgevoerd.  Uiteraard is dit gevaarlijk met het oog op de verkeersveiligheid.  De 

stad werd door omwonenden voorafgaandelijk op de hoogte gebracht van het probleem, maar was de 
mening toegedaan dat hier geen gevolg aan moest worden gegeven. 

  

Vandaar mijn volgende vragen: 

- Waarom werd het begin van de Sint-Rochuslaan niet opgenomen in het bestek van de uitgevoerde 

werken?  De stad was bij aanbesteding toch op de hoogte van de slechte staat van het aanpalende 

wegdek? 

- Voorziet het stadsbestuur een heraanleg van de Sint-Rochuslaan of zal de slechte staat van het 

wegdek worden aangepakt?  Wat is de timing en kostenraming hiervoor? 

- Heeft de verkeersomleiding tijdens de werken ervoor gezorgd dat er bijkomende schade is 

ontstaan aan de omliggende straten?  Graag een overzicht van de knelpunten en hoe en wanneer 

deze zullen worden aangepakt.  

 Antwoord 
 

- De werken van de Doorniksewijk behelsden voor de stad alleen de voetpaden en geen wegdek. De 

Watergroep heeft in voorbereiding van onze werken al hun leidingen vernieuwd in de 

Doorniksewijk en diende daarvoor het wegdek op te breken om daarna plaatselijk te herstellen. In 

de Doorniksewijk werd het wegdek dus niet overal op volle breedte vernieuwd door de Watergroep 

maar enkel boven de sleuven en de dwarsingen en dit in samenspraak met AWV die hier 

wegbeheerder is. 

- De verkeersomleiding (richting Kanon) door de invoering van éénrichtingsverkeer tijdens de 

werken heeft geen noemenswaardige schade toegebracht aan de omleidingswegen. 

- We zijn inderdaad op de hoogte van de staat van het wegdek in de St. Rochuslaan maar ook de 

parkeerstroken en het voetpad dienen te worden aangepakt. Idealiter wordt ook de riool 

vernieuwd. Er is hiervoor nog geen investeringsdossier opgestart en er is derhalve nog geen 

raming of timing beschikbaar. 

- De minder goede afwatering van het wegdek is vooral te wijten aan wortel-ingroei (van de 

laanbomen) in de aansluitingen van de waterontvangers maar deze worden op regelmatige basis 

door onze eigen diensten vrijgemaakt. 

 

Vraag nr. 25 van Roel Deseyn van 19 september 2018 
 

Snoeiwerken sportcentrum De Weimeersen 
 

Medio 2016 werd door omwonenden en gebruikers van het sportcentrum de Weimeersen in Rollegem 
reeds melding gemaakt van problemen met bomen die dringend een snoeibeurt konden 

gebruiken.  De bevoegde stadsdiensten lieten in hun antwoord dd. 16 en 20 september 2016 verstaan 
dat zij op de hoogte waren van het probleem en dat dit reeds in hun planning was opgenomen.  Later 

kwam echter de boodschap dat de beschikbare budgetten voor 2016 reeds waren uitgeput, maar dat 

dit zeker zou worden uitgevoerd in 2017.   



Op vandaag blijkt dat de snoeiwerken nog steeds niet werden uitgevoerd, ondanks herhaaldelijk 
aandringen.  De stad verwijst naar tussenkomsten die dringender van aard waren. 

  

Vandaar mijn volgende vragen: 

 Als de stad reeds van voor september 2016 op de hoogte is van de problemen en ze 

bovendien erkent, waarom werden de snoeiwerken dan nog niet uitgevoerd? 
 Kan een overzicht van de laatste 10 jaar gegeven worden van het jaarlijks begrote budget 

voor snoeiwerken en het bedrag dat ook effectief aan snoeiwerken werd besteed? 

 Kan een overzicht gegeven worden van de snoeiwerken die in 2016, 2017 en 2018 

werden uitgevoerd?  Graag ook de reden waarom voorrang werd gegeven aan deze 

snoeiwerken. 

Antwoord 

Vraag 1: als de stad reeds van voor september 2016 op de hoogte is van de problemen en 

ze bovendien erkent, waarom werden de snoeiwerken dan nog niet uitgevoerd? 

 
De heer Eggermont beschikt over een ruime tuin. De bomen nemen geen direct zonlicht weg in het 

huis of op zijn terras, enkel het laatste deeltje van de tuin heeft schaduw door de groenbuffer. 

De bomen tot op 2,5 meter afsnoeien, zoals door de heer Eggermont gevraagd kan niet uitgevoerd 

worden om volgende redenen:  

 De volledige kruin zou eraf moeten waardoor er enkel nog een stuk stam overblijft.  Dit stuk 

stam zal aan de kop (grote snoeiwonde) beginnen inrotten. De boom verliest ook 90% van z’n 
bladmassa waardoor hij geen suikers meer kan aanmaken voor de nodige voeding. De boom 

zal na enkele jaren afsterven of zodanig verzwakt worden door schimmels en parasieten dat 
hij onstabiel wordt. 

 Esthetisch gezien is deze snoeiwijze ook niet verantwoord. 

 We willen geen precedent scheppen voor de andere bewoners van de groenbuffer. 

 
Hierdoor werd als alternatief gekozen om de hinderende overhangende takken van de bomen te 

verwijderen over de ganse lengte van de groenbuffer die grenst aan de tuinen van de aanpalende 

huizen. Deze werken werden in het najaar van 2017 uitgevoerd. 
 

 
Vraag 2: kan een overzicht van de laatste 10 jaar gegeven worden van het jaarlijks 

begrote budget voor snoeiwerken en het bedrag dat ook effectief aan snoeiwerken werd 

besteed? 
 

 2011:               15.000€ 

 2012:               27.951€ 

 2013:               19.000€ 

 2014:               14.796€ 

 2015:               18.284€ 

 2016:               22.040€ 

 2017:               26.260€ 

 2018:               15.427€ 

 
 

 
 

 

 
 

 



Vraag 3: kan een overzicht gegeven worden van de snoeiwerken die in 2016, 2017 en 
2018 werden uitgevoerd? Graag ook de reden waarom voorrang werd gegeven aan deze 

snoeiwerken. 

 
 2016: Snoei- en velwerken op onderstaande sites 

 

SC en ZB Lagae 
SC Ter Biezen in Bissegem 

Boogschuttersstand Rietput Bissegem 

SC Wembley 
SC Olympiadeplein Marke 

SC Weimeersen Rollegem 
Voetbalsite KFC Aalbeke 

Voetbalsite WS Bellegem 

 2017: Snoei- en velwerken op onderstaande sites 

 

SC Lange Munte 

Boogschuttersstand Rietput Bissegem 
SC Wembley 

SC Olympiadeplein Marke 
SC Weimeersen Rollegem 

Voetbalsite KFC Aalbeke 

Voetbalsite WS Bellegem 

 2018: Snoei- en velwerken op onderstaande sites 

 

SC Lange Munte 
SC Wembley 

SC Olympiadeplein Marke 
SC Weimeersen Rollegem 

Voetbalsite WS Bellegem 

SC Lagae 
SC Ter Biezen Bissegem 

 Zie de bestekken van de jaarlijkse dossiers in bijlage voor een gedetailleerd overzicht. (De 
bestekken kunnen digitaal opgevraagd worden)°. 

 Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 werd aan deze werken geen voorrang gegeven 

ten opzichte van de vraag van de heer Eggermont, maar werden alternatieve werken 

uitgevoerd in 2017. 

 


