
 
 

Groep:  Verenigde Raadscommissie 

Datum: 2 oktober 2018 

Uur: 19u00 – 19u27  

Plaats:  Raadzaal 

Aanwezig: Piet Lombaerts: raadslid – voorzitter 

 V. Van Quickenborne: Burgemeester 

B. Herrewyn, A. Vandendriessche, R. Scherpereel, W. Maddens; A. 

Vandersteene : Schepenen 

N. Desmet: Algemeen Directeur 

 M. Lemaitre, L. Maddens, A. Destoop, F. Rodenbach, C. Leleu, P. Soens, K. 

Byttebier, T. Caselein, P. Roosen, S. You-Ala, C. Depuydt, L. Lybeer, R. Deseyn, P. 

Jolie, M. Ahouna, H. Verduyn, S. Demeyer, D. Wemel, M. Vandemaele, H. 

Vanhoenacker, F. Santy, A. Cnudde, S. Bral: raadsleden 

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: J. de Béthune, C. Waelkens: raadsleden 
  

Afwezig: A. Weydts, K. Detavernier, P. De Coene: Schepenen 

W. Allijns, S. Vanneste, I. Verschaete, M. Seynaeve, F. Verhenne, S. De Clerck: 

raadsleden 
  

Kopie: / 

Bijlagen:  

 
PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

1 - 2018_GR_00244 - Immobiliën (immo 2015/008) - Proces-verbaal van afpaling voor gronden gelegen 
Argendaal te K.-Bellegem. - Goedkeuren  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

2 - 2018_GR_00245 - Immobiliën (immo 2017/005) - Gebruiksovereenkomst voor een perceel grond 
gelegen Pastoriestraat te K.-Heule. - Goedkeuren  

Raadslid Jolie vernam dat er ook 54 bomen gekapt zouden worden in het park en vraagt wat daar van aan 
is, hoe dat precies in zijn werk zal gaan. 

Schepen Herrewyn geeft aan dat dit zeker niet het geval is in het perceel dat onderwerp uitmaakt 
van deze bespreking. Hij bevestigt wel dat er een algemeen onderzoek werd gedaan naar de 
gezondheid van alle bomen in het park en dat er inderdaad in de komende jaren (niet allemaal deze 
winter) 54 bomen gekapt moeten worden. Vervanging gebeurt op basis van het onderhoudsplan en 
rekening houdend met zichtlijnen en dergelijke meer. 

Aanvullend wil raadslid Jolie weten hoe en wanneer het grasveld tussen het nieuw aanlegde plein en de 
vijver opgeruimd zal worden (momenteel liggen er nogal wat resten bouwafval over dat grasveld 
verspreid). 

Vergaderverslag 



Schepen Herrewyn geeft aan dat de aannemer op de hoogte is van het probleem en dat hij dit moet 
oplossen naar aanleiding van de eerstvolgende maaibeurt, volgens de middelen die hij daarvoor 
wenselijk en nodig acht. 

 
Geen verdere bemerkingen ter zitting. 

Er was een voorafgaande aanvullende vraag van raadslid Waelkens die per e-mail bezorgd werd: Is er een 
afspraak met de eigenaar van de grond over de onroerende voorheffing. Als er geen afspraak is betaalt de 
eigenaar. Het is mogelijk een afspraak te maken over de verdeling van de grondlasten. Is dit ter sprake 
gekomen bij de onderhandelingen of heeft de kerkfabriek daar niet aan gedacht? 

De stad zal enkel een deel van de tuin gebruiken. Voor de pastoor was deze te groot en in ruil voor 
het gratis gebruik, zal de stad de opkuis van dit deel voor zijn rekening nemen. Aangezien het enkel 
een gebruik van een onbebouwd stuk grond betreft, blijft de onroerende voorheffing inderdaad ten 
laste van de eigenaar. De onroerende voorheffing voor onbebouwde percelen is te verwaarlozen in 
tegenstelling tot bebouwde percelen. Ook als de stad, een deel van of het geheel van een perceel in 
gebruik geeft, blijft dit ten laste van de stad. Enkel wanneer het een gebouw betreft, wordt dit 
doorgerekend aan de gebruiker. 

(zie memorie van toelichting) 

 

3 - 2018_GR_00248 - Cafetaria bij sportcentrum De Weimeersen – concessieovereenkomst tussen stad 
Kortrijk en overkoepelende vzw sportclubs – Goedkeuren 

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

4 - 2018_GR_00249 - RUP Grote Wallebeek - Definitieve vaststelling – Goedkeuren 

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

5 - 2018_GR_00242 - Klimaatstad - Europese projecten - Interreg FWVL microproject Eco(le) énergie – 
EFRO overeenkomst - Goedkeuren  

Geen bemerkingen ter zitting. 

Er was een voorafgaande aanvullende vraag van raadslid Waelkens die per e-mail bezorgd werd: In 
de tweede bijlage staat voor Kortrijk bij "responsable juridique" de naam Nathalie/Vincent Desmet/Van 
Quickenborne vermeld. Ik weet natuurlijk wat u bedoelt, maar zou het toch liever  duidelijker geformuleerd 
zien. 

Dit kan niet meer aangepast worden. Navraag bij de dossierbeheerder leert ons dat deze wat 
eigenaardige notering het gevolg is van de invulling van een softwarematig sjabloon. Voor de stad 
Kortrijk betreft het 2 personen en het systeem was daar niet op voorzien. 

(zie memorie van toelichting) 

 

6 - 2018_GR_00252 - 2018/1586 - Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en 
toners voor stad en ocmw (2019-2022) - Voorwaarden en wijze van gunnen  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 



7 - 2018_GR_00250 - 2018/1525 - Raamovereenkomst drukken van het Stadsmagazine Kortrijk (2019-
2022) - Voorwaarden en wijze van gunnen  

Raadslid Vanhoenacker vraagt of deze overeenkomst nu nog goedgekeurd moet worden, zo kort voor de 
verkiezing, het gaat immers om een groot budget en 5 jaren. 

Schepen Vandendriessche vraagt bij de diensten na of uitstel mogelijk is. Antwoord voor of op de 
zitting van de Gemeenteraad maandag toekomend. 

Uit navraag blijkt dat het huidig contract eindigt op 31 december 2018. Om het mogelijk te 

maken om vanaf januari 2019 verder een stadsmagazine te drukken is een gunning in 2018 

noodzakelijk.  
Het contract wordt in eerste instantie afgesloten voor 1 jaar en is verlengbaar tot 4 jaar. Het 

kan dus na 1 jaar stopgezet worden.  
Tevens geldt er in hoofde van de Stad geen afnameplicht. Ook de opgegeven hoeveelheden zijn 

vermoedelijke hoeveelheden en zijn louter ten indicatieve titel meegegeven in het bestek. 

Enkel de daadwerkelijke prestaties zullen worden betaald. 

Geen verdere bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

8 - 2018_GR_00243 - Straatnaamgeving - Houtbewerkersstraat, Schrijnwerkersstraat en 
Houtdraaiersstraat - Goedkeuren  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

9 - 2018_GR_00251 - Archief intercommunale Gaselwest en rechtsvoorgangersen - Schenking archief 
intercommunale Gaselwest en rechtsvoorgangers aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

10 - 2018_GR_00253 - Decretale graden - Definitieve benoeming "Financieel Directeur" - Goedkeuren  

Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

 

IN AANVULLING 

1. Raadslid Vanhoenacker vraagt of de Burgemeester meer klaarheid kan scheppen over het voorval 
van de nacht van zondag op maandag laatstleden. En of het correct is dat betrokkenen gekend 
waren bij het OCMW als cliënt. 

De Burgemeester geeft aan van het voorval niets meer te weten dan datgene wat in de pers 
verschenen is. Het is hem bovendien – in het kader van de privacy – niet toegestaan om, zo 
hij op de hoogte is of zou zijn, kenbaar te maken of betrokkenen gekend waren bij het 
OCMW. 

Raadslid Vanhoenacker stelt dit laatste in vraag, gegeven dat de voorzitter van het OCMW dit wel 
bevestigd zou hebben aan de pers, of althans als dusdanig geciteerd werd. 

De Burgemeester wil zich niet uitspreken over die reactie, voor zover ze effectief gegeven 
werd. 

Raadslid Lemaitre vraagt of het klopt dat de verdachte student is of was. 



De Burgemeester geeft aan dat betrokkenen student was, maar er voor hem momenteel 
een alternatief traject ontwikkeld werd. 

2. Raadslid Deseyn vraag waarom er momenteel nog steeds geen éénrichtingsverkeer geïnstalleerd 
is in de Bellegemkerkdreef. Temeer de werkzaamheden toch al heel wat langer duren als 
verwacht. 

De Burgemeester geeft mee dat hij de vraag begrijpt en dat hij graag het woord had 
gegeven aan de bevoegde Schepen. Bij zijn weten was de afspraak de verkeerssituatie aan 
te pakken n.a.v. de realisatie van het woonzorgcentrum. De Burgemeester stelt voor over dit 
punt te debatteren op het einde van de gemeenteraad van maandag toekomend. 

Raadslid Deseyn geeft aan akte te nemen van de agendering. 

03/10/2018

X
Stijn Tanghe

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


