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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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

12 november 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

12 november 2018 19:06 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

12 november 2018 19:07 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

12 november 2018 19:08 - Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

12 november 2018 19:08 - Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
Uitgebreide interpellatie:
IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Uitgebreide Interpellatie: Een moedige beslissing voor 
VETEX als start van een nieuw bouwbeleid?

Beperkte interpellatie:
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Verbod op het dragen van een hoofddoek of 
van andere zichtbare religieuze symbolen als stadsmedewerker

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: ondersteuning voor handelaars bij 
wegenwerken verbeteren.
IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: overlijden in eenzaamheid
IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: de heraanleg van de 
Pottelberg is slecht voor de fietser, hoe lossen we dit op?
IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Limiet presentatiekosten
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- Mededelingen
Vermits er in 2019 gewerkt wordt met een overgangsbudget, zal er geen aparte gemeenteraadszitting 
gehouden worden voor het budget. In december is er bijgevolg enkel gemeenteraad op maandag 10 
december. De geplande raadscommissie op 27 november en gemeenteraad op 3 december gaan niet 
door.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
8/11-1/12: Next-festival
17/11 vanaf 14u: geboortebos (Tinekesbos)
24-25/11: Rally van Kortrijk

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

- Goedkeuring verslag
Er werden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 8 oktober 2018. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 8 oktober 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): 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 16, 21.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

OPENBARE ZITTING
19:10 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:11 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:12 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Uitgebreide Interpellatie: 
Een moedige beslissing voor VETEX als start van een nieuw 
bouwbeleid?

IR 2 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Uitgebreide Interpellatie: Een moedige beslissing voor VETEX als start van een nieuw bouwbeleid?

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Site VETEX werd tijdens de afgelopen campagne door de verschillende partijen naar voor geschoven 
als een voorbeelddossier van hoe ze toekomstige stadsontwikkeling zien. Een open en groene plek in 
het hart van een drukke en diverse wijk. Een plek die dient voor ontmoeting en ontspanning, met een 
grote buurtbetrokkenheid. Want laat ons niet vergeten: het is dankzij alerte buurtbewoners, die zich 
verenigden om de aandacht te vestigen op dit dossier, dat de verschillende partijen uitgedaagd 
werden om duidelijke standpunten in te nemen.

In aanloop naar de verkiezingen verklaarden zowel sp.a als N-VA zich principieel voorstander van een 
buurtpark. Ook verschillende leden van team Burgemeester spraken zich in die zin uit. Toen Groen op 
een vergadering van het SOK op 3 oktober een tijdelijk pauze vroeg in dit dossier, kregen we echter 
nul op het rekest. De houding van de verschillende partijen bleek ingegeven door electoraal 
opportunisme, eerder dan door de overtuiging dat de VETEX ooit nog gered zou kunnen worden van 
de bouwdrift van de Schepen van stedenbouw.
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Voor ons is de houding in het VETEX dossier cruciaal om de oprechtheid van de intenties van de 
nieuwe oude ploeg te kennen op gebied van stadsontwikkeling. Aan inzichten immers geen gebrek. 
Wij wachten vol ongeduld op de realisaties die die inzichten ondersteunen. Daarom deze vragen:

1. Is de stad bereid om het akkoord met de bouwpromotor uit 2006 te heronderhandelen om 
bewoning uit de plannen te schrappen?

2. In welke mate is de stad bereid om de buurt ook écht te betrekken bij het ontwikkelen van de 
plannen voor het buurtpark? Dan denken we niet alleen aan informeren, maar ook aan het 
samen ontwerpen en samen beheren van het buurtpark?

3. In welke mate is de stad van plan om ook op andere plekken het beslist beleid te herbekijken 
in functie van de nieuwe inzichten van ‘de stad die we kunnen willen?’

4. In welke mate is de stad bereid ook hier de financiële consequenties van te dragen? Wordt dit 
mee opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2024?

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

Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19:14 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:15 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:16 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
1 - 2018_GR_00268 - Psilon - Verslag en toelichting

1 2018_GR_00268 Psilon - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
Psilon is een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur en die haar bevoegdheden put uit de regelgeving betreffende de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 juni 2018.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: "De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Tiene Castelein in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon).

2 - 2018_GR_00267 - Psilon - Buitengewone algemene vergadering van 11 december 2018 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

2 2018_GR_00267 Psilon - Buitengewone algemene 
vergadering van 11 december 2018 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordigers
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, 
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raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer 
Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 8 oktober 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon op 11 december 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
Psilon is een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur en die haar bevoegdheden put uit de regelgeving betreffende de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 19 juni 2018.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2019
2. Vaststelling begroting 2019

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. Lombaerts, 
mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, elk met 925 
stemmen, voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 11 
december 2018.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
buitengewone algemene vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren.

Bijlagen
 20180619 gecoordineerde statuten - derde statutenwijziging goedgekeurd MB 25-09-2018.pdf
 20180925 begroting onderhoudsinvesteringen 2019.pdf
 20180925 resultatenbegroting 2019.pdf
 20180925 werkprogramma 2019.pdf
 brief 8 oktober 2018 - uitnodiging.pdf

19:22 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:23 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:24 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
3 - 2018_GR_00254 - Immobiliën (immo 2002/029) - Kosteloze overname van gronden gelegen Tulpenpark te K.-Rollegem om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

3 2018_GR_00254 Immobiliën (immo 2002/029) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen Tulpenpark 
te K.-Rollegem om in te lijven in het 
openbaar domein. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In de jaren 1970 werd er door de sociale bouwmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard, een 
verkaveling gerealisaard in het Tulpenpark te Kortrijk-Rollegem. Naar aanleiding van deze sociale 
verkaveling werden er in uitvoering van artikel 65 van de Vlaamse Wooncode, gesubsidieerde 
infrastructuurwerken uitgevoerd. Deze subsidiëring voor infrastructuurwerken wordt verkregen op 
voorwaarde dat deze uitgevoerde werken samen met de grond waarin of waarop ze werden 
uitgevoerd aan de gemeente worden overgedragen om in het gemeentelijk openbare domein te 
worden opgenomen.

Het destijds in de verkaveling aangelegde groen werd nooit overgedragen aan de Stad. Ondertussen 
werd in de groenstrook langs de beek, een pad aangelegd door de Stad. De overdracht wordt nu 
geregulariseerd.

Argumentatie
De goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de Stad van 13a 47ca grond gelegen Tulpenpark, 
kadastraal gekend Kortrijk, 10de afdeling, sectie B, nr. 458/Y2, behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad.

De betreffende grond was eigendom van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "EIGEN HAARD IS GOUD WAARD" en werd in 2017 ingebracht in de burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 
sociaal oogmerk "GOEDKOPE WONING." Deze laatste heeft in 2018 zijn naam gewijzigd naar "WONEN 
REGIO KORTRIJK."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Kosteloze overdracht van gronden. Aktekosten ten laste van de overdrager.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de kosteloze overname van 13a 47ca grond gelegen Tulpenpark te K.-Rollegem 
jegens de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 
"WONEN REGIO KORTRIJK", om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze in te lijven in het 
openbaar domein en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt 
door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale tekst als bijlage 
bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2



11/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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4 - 2018_GR_00260 - Immobiliën (immo 2018/004) - Aankoop woning met grond gelegen Vlaschaard nr. 48 te K.-Heule. - Goedkeuren

4 2018_GR_00260 Immobiliën (immo 2018/004) - Aankoop 
woning met grond gelegen Vlaschaard nr. 
48 te K.-Heule. - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00558 - Heulebeek - Pand Vlaschaard - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
In de plannen voor de inrichting van de Heulebeekvallei en de N50C was het de bedoeling om de 
Tinnekeswijk te ontsluiten op de N50C via een vlonderpad als fietsstructuur om de hellende, 
ondraagkrachtige grond van de winterbedding te overbruggen. Door de tekoopstelling van de woning 
met grond gelegen Vlaschaard nr. 48 te Kortrijk - Heule deed zich een opportuniteit voor om de 
ontsluiting van de wijk naar de N50C te realiseren via dit perceel. Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft in zitting van 26 februari 2018, punt 46, beslist om principieel akkoord te gaan met 
het opstarten van de onderhandelingen voor de verwerving van het pand in de Vlaschaard 48, in 
private eigendom.

Na de opmaak van een schattingsverslag door beëdigd landmeter-expert P. Despriet werd er op basis 
van dit verslag, een maximumbod vanuit de Stad geformuleerd. Dit bod werd eind juli - begin 
augustus door de eigenaars aanvaard. Notaris C. Lambrecht heeft een ontwerp van akte opgemaakt.

Argumentatie
De aankoop door de Stad van de woning met grond gelegen Vlaschaard nr. 48 te Kortrijk - Heule voor 
een prijs van €225.000 maakt een daad van beschikking uit. De goedkeuring ervan behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeenteraad.
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De aankoop door de Stad gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de realisatie van 
een ontsluiting van de Tinnekeswijk naar de nog te realiseren stedelijke fiets- en groenstructuur in de 
reservatiestrook van de N50C. De aankoopprijs is begrepen binnen de waarde opgenomen in het 
schattingsverslag van de heer P. Despriet d.d. 16 maart 2018.

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

Motivering
Visum OK omdat ca. 1 mio voorzien is voor onteigeningen. 

Opm. Dit pand zelf was niet voorzien in dat miljoen -> aan te vullen bij budgetwijziging. 

Financiële informatie
Er dient ook een provisie voor de aktekosten en ereloon voor de notaris betaald te worden ten 
bedrage van €2.562,98. Deze uitgave kan gebeuren op budgetsleutel 0119-04/613 1001.

Zowel de aankoopprijs als de provisie moeten betaald worden op de derdenrekening van de notaris 
vóór het verlijden van de akte.

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
In te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, van de woning met grond gelegen 
Vlaschaard nr. 48 te K.-Heule jegens de familie Vanmeenen en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van akte opgemaakt door notaris C. Lambrecht, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Gegevens pand nav verkoop.pdf
 Beslissing CBS 26feb2018.pdf
 Schattingsverslag.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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19:30 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:31 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:32 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
5 - 2018_GR_00269 - Immobiliën (immo 2018/012) - Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie van een voetgangers- en fietsersdoorgang naar de school te K.-Bissegem. - Goedkeuren

5 2018_GR_00269 Immobiliën (immo 2018/012) - 
Samenwerkingsovereenkomst voor 
realisatie van een voetgangers- en 
fietsersdoorgang naar de school te K.-
Bissegem. - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het toekomstige masterplan voor het centrum van Bissegem wil men inzetten op een belangrijke as 
voor voetgangers en fietsers die loopt vanaf het Vlaswaagplein, via de site van het 
Ontmoetingscentrum, doorheen de groenzone om via het voormalige gemeentehuis over 
Bissegemplaats, tussen de kerk en het café te eindigen in de achterliggende Sint-Vincentiusschool. 
Hiermee wil men een nieuwe veilige toegang tot de school creëren.

Deze doorgang wordt gerealiseerd op gronden eigendom van de NV Pubstone en de Kerkfabriek en 
vereist een aantal fysieke ingrepen en afspraken met betrekking tot het gebruik ervan. Alle afspraken 
werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, waarvan de belangrijkste bepalingen als 
volgt luiden:

-de Stad treedt op als coördinator van het project en zal instaan voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning;
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-de gronden worden door de beide eigenaars kosteloos ter beschikking gesteld, voor een bepaalde 
termijn van 5 jaar; het is de bedoeling dat na afloop van de overeenkomst deze doorgang bestendigd 
en geformaliseerd is geworden;

-na het verwijderen van het groen en het leegmaken van de garage, zal de Stad instaan voor de 
afbraak van de garage, de installatie van een buitendeur aan de achterzijde van de kerk, de realisatie 
van de nieuwe afsluiting tussen kerk en pastorie, het aanvullen van de grond en het voorzien van 
verlichting;

-de exploitatiekosten (verlichting) en dagelijks onderhoud zijn ten laste van de Stad;

-de doorgang is enkel bedoeld voor voetgangers en fietsers; gemotoriseerd verkeer is enkel in functie 
van leveringen en eventuele werken aan de gebouwen;

-er wordt een tijdelijk terras voor het café op grond van de kerkfabriek voorzien in afwachting van de 
verdere besprekingen in functie van het definitief masterplan.

Argumentatie
De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een voetgangers- en 
fietsersdoorgang tussen de Sint-Audomarus kerk en café 't Koningshof ten behoeve van de Sint-
Vincentiusschool te Kortrijk - Bissegem gedurende een termijn van 5 jaar behoort 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
Geen opbrengst, geen uitgave.

Er is geen gebruiksvergoeding verschuldigd voor het gebruik van de gronden. De werken die door de 
Stad zullen uitgevoerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een aparte nota op te maken door 
Bedrijfsvoering.

Financieel advies opgenomen als bijlage

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen NV Pubstone, Kerkfabriek, VZW Scola en Stad Kortrijk, voor 
de realisatie van een voetgangers- en fietsersdoorgang tussen de kerk en het café ten behoeve van 
de achterliggende school, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, goed te 
keuren.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Bijlagen bij de overeenkomst.pdf
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.pdf
 Financieel advies 2018CBS03113 immo 2018012.pdf
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Evenementen en Verenigingen
19:34 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
19:35 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:36 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:36 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
6 - 2018_GR_00262 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' op zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 (inrichten servicezones en ambulante activiteiten). - Vaststellen

6 2018_GR_00262 Politiereglement. - Tijdelijke 
politiereglementen naar aanleiding van de 
rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' op 
zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 
(inrichten servicezones en ambulante 
activiteiten). - Vaststellen
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 wordt de rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' gepland in 
Kortrijk.

Argumentatie
Naar aanleiding van de organisatie van de rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' op zaterdag 24 en zondag 
25 november 2018 te Kortrijk zijn bijzondere reglementen vereist met het oog op de veiligheid van de 
weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet komt het aan de gemeenteraad toe om de 
gemeentelijke politieverordeningen vast te stellen, met uitzondering van de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer.
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Er dienen tijdelijke politieverordeningen vastgesteld te worden m.b.t. de inrichting van het 
servicezonespark en de ambulante activiteiten in het kader van de rallywedstrijd. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om deze vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de artikelen 119, 130bis  en 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet

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

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

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

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' op zaterdag 
24 en zondag 25 november 2018 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als volgt vast te 
stellen:

1. Inrichten van het servicezones op zaterdag 24 en zondag 25 november 2018 - 51-
1005154.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op artikel 10 van de bijlage 1 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de 
begeleiding van de Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 
1997 ) en van 28 maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering 
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op 
de openbare weg plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 30/05/2018 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
vzw Autostal Groeninge, Hof van 't Henneken 49 te 8800 Roeselare.
Gelet op het advies brandveiligheid uitgaande van de brandweerzone Fluvia dd 18/10/2018 met 
kenmerk EVE/1800312
Overwegende dat op zaterdag 24 november 2018 en op zondag 25 november 2018 de rally de 6 Uren 
van Kortrijk wordt gereden en dat de servicezones vanaf zaterdag 24 november 2018 ingericht 
worden in het centrum van Kortrijk.
Overwegende dat er preventieve maatregelen dienen worden genomen om milieuschade te 
voorkomen.

Artikel 1: Op zaterdag 24 november 2018 vanaf 7 uur tot en met zondag 25 november 2018 wordt 
het servicepark ingericht in navolgende straten:
- Op de Graanmarkt
- Op de Waterpoort
- In de Jan Palfijnstraat
- Op het middenplein van het Casinoplein (exclusief de zijstraten)
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- Op de parking van het Conservatoriumplein
- Op het middenplein van het Schouwburgplein (exclusief de rijbaan)
- In de Dolfijnkaai
- In de Kasteelkaai
- Op de Grote Markt tussen de Doorniksestraat en de St-Maartenskerkstraat, kant Viva Sara

Artikel 2: De serviceauto's moeten beperkt worden tot die voertuigen die effectief de herstellingen 
kunnen uitvoeren. Zij dienen volgende voorzieningen bij zich te hebben en te gebruiken:
- Een stuk ondoordringbare servicefolie van minimaal 4 x 3 meter.
- Een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50x50 centimeter met aftapvoorziening.
- Een voorziening voor het opvangen van brandstof.
- Een container voor afvalvloeistoffen van en minstens 10 liter inhoud en afvalzak.

Artikel 3: Op de servicepunten moet de auto tijdens alle werkzaamheden aan de auto op de 
servicefolie staan. In alle gevallen waarin de kans bestaat op het morsen van vloeistof, moet de 
opvangbak of een andere voorziening gebruikt worden.

Artikel 4: Servicepunten moeten ten allen tijde schoon worden achtergelaten.

Artikel 5: Afvalstoffen en andere onderdelen, materialen en voorwerpen moeten in de serviceauto 
worden meegenomen.

Artikel 6: Indien toch verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de equipe 
verplicht dit aan de milieuverantwoordelijke dan wel rechtstreeks aan de wedstrijdleiding te melden, 
onder opgave van alle relevante gegevens.
Het voorgaande is eveneens van toepassing bij noodreparaties buiten de servicepunten.

Artikel 7: Het schoonspuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door de 
organisatoren zijn aangewezen.

Artikel 8: De refueling zal gebeuren buiten het servicepark en op een plaats voorzien in het 
veiligheidsdossier.

Artikel 9: De servicezones dienen te voldoen aan de aanbevelingen zoals voorzien in het advies 
brandveiligheid van de brandweerzone Fluvia.

Artikel 10: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de 
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.

Artikel 11: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en aan de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Punt 2
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd 'Rally van Kortrijk' op zaterdag 24 en 
zondag 25 november 2018 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als volgt vast te stellen: 

2. Inrichten ambulante activiteiten tijdens de rally 'Rally van Kortrijk' op zaterdag 24 en zondag 25 
november 2018 - 52-1005154.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op de wet van 25 juni 1993 op de uitoefening van de ambulante handel.
Gelet op artikel 9 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de begeleiding van de 
Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 (Belgisch Staatsblad van 5 december 1997) en van 28 
maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003) houdende de reglementering van de organisatie 
van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
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plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 30/05/2018 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
vzw Autostal Groeninghe, Hof van ’t Henneken 49 te 8800 Roeselare.
Gelet op het ingediende veiligheidsdossier opgesteld door de VZW Autostal Groeninge versie V1.2  dd 
20/09/2018.
Overwegende dat bij dergelijk manifestaties door de aanwezigheid van ambulante handelaars, de 
veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang kan komen.
Overwegende dat om veiligheidsoverwegingen, het aantal verkooppunten van eetwaren en dranken 
dient beperkt te worden.

Artikel 1: Alle ambulante activiteiten ingericht naar aanleiding van de 6 Uren van Kortrijk zijn 
onderhevig aan een voorafgaande machtiging van de burgemeester.

Artikel 2: Per klassementsproef mogen maximum twee uitbatingen van eet- en/of drinkwaren ingericht 
worden.

Artikel 3: In deze uitbatingen mogen geen sterke dranken aangeboden worden.

Artikel 4: Deze uitbatingen moeten in orde zijn met de gangbare brandweervoorschriften.

Artikel 5: Voor wat betreft de klassementsproef 't Hoge kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 2 en post 8 respectievelijk aangeduid op bladzijde 80 en 86 van het veiligheidshandboek.

Artikel 6: Voor wat betreft de klassementsproef Lavano 1 kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 1 aangeduid op bladzijde 25 van het veiligheidshandboek (grondgebied Moeskroen).

Artikel 7: Voor wat betreft de klassementsproef Lavano 2 kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 1 aangeduid op bladzijde 122 van het veiligheidshandboek (grondgebied Moeskroen).

Artikel 8: Voor wat betreft de klassementsproef Bevergem kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 17 en post 18 aangeduid op respectievelijk bladzijde 69 en bladzijde 70 van het 
veiligheidshandboek.

Artikel 9: Voor wat betreft de klassementsproef Bellegem kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte van post 12 aangeduid op bladzijde 109 van het veiligheidshandboek.

Artikel 10: Voor wat betreft de klassementsproef Aalbeke kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 16 aangeduid op bladzijde 156 van het veiligheidshandboek.

Artikel 11: Iedere uitbating moet zich minstens 30 meter van het parkoers bevinden.

Artikel 12: Overtredingen worden bestraft met de gewone politiestraffen tenzij zwaardere straffen 
door andere wetten zijn voorzien.

Artikel 13: Afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de heer gouverneur, de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Artikel 14: Foodtrucks/ambulante handelaren moeten in orde zijn met de wetgeving. De organisator 
vult de checklist ambulante voor activiteiten in de stad Kortrijk in en bezorgt deze terug aan de dienst 
economie. De handelaar moet de keuringsattesten afgeleverd door een erkend organisme voor de 
mobiele verkoopwagens op elk verzoek kunnen tonen. 

Bijlagen
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Kelly Detavernier
Financiën
7 - 2018_GR_00263 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - borgstelling voor lening aan te gaan door NV S&R voor de realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk

7 2018_GR_00263 Campus Kortrijk Weide- DBFMO 
overeenkomst NV S&R - borgstelling voor 
lening aan te gaan door NV S&R voor de 
realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00265 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - borgstelling voor lening 
aan te gaan door NV S&R voor de realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk

 2018_GR_00094 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst met  S&R Kortrijk-Zwevegem NV 
- wijziging DBFMO-contract  - Goedkeuren

 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

Aanleiding en context
Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad 
Kortrijk, gemeente Zwevegem en de NV 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 GR in zitting van 25 januari 
2016 punt 26.
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De DBFMO-overeenkomst voorziet onder meer onder artikel 2.3 van deel 2 en 2.3 van deel 3 in de 
vereiste van het verlenen van een waarborg teneinde S&R toe te laten de nodige bankfinanciering te 
verkrijgen voor de realisatie van het project.

In de gemeenteraad van 16 april 2018 werd naar aanleiding van bijkomende vragen van S&R een 
wijziging beslist van de DBFMO-overeenkomst met daarin eveneens een bijkomende borgstelling.

S&R Kortrijk-Zwevegem NV zal voor de bijkomende vragen een bijkomende financiering aangaan  met 
een looptijd van 30 jaar bij Belfius waarvoor opnieuw een borg wordt gevraagd.

Argumentatie
S&R Kortrijk-Zwevegem NV zal voor de bijkomende werken een bijkomende financiering aangaan met 
een looptijd van 30 jaar bij Belfius. In het financieringsvoorstel door Belfius opgesteld en als bijlage bij 
deze nota gevoegd wordt de stad Kortrijk gevraagd zich garant te stellen voor het bijkomend bedrag 
van 1.011.460 euro tegenover Belfius, tot zekerheid en voldoening van de verplichtingen van de nv 
S&R onder het deel zwembadcomplex Kortrijk zoals bepaald in de DBFMO-overeenkomst.

Deze waarborg betreft een uitbreiding van de oorspronkelijke waarborg waardoor de tekst van het 
oorspronkelijk waarborgdocument van toepassing blijft.

Voor de uitbreiding van het krediet kan ditmaal geen gebruik gemaakt worden van het Smart City 
programma. De marges toegepast op de intrestvoeten bedragen 0,95%  tijdens de bouwfase en 
1,05% vanaf de beschiikbaarheidsdatum.

Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om te beslissen 
over het verlenen van de financiële waarborgen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

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

1 nee-stem : C. Waelkens.

3 onthoudingen :  D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor een totaal bijkomend bedrag 
van 1.011.460 euro aan de voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke waarborgtekst en 
volgens de bindende offerte opgesteld door de bank op datum van 24 augustus 2018. Dit brengt de 
totale waarborg op 33.187.635 euro.

Punt 2
neemt kennis van de bindende kredietofferte zoals opgenomen als bijlage.
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Punt 3
De wijziging nummer 2 aan de DBFMO-overeenkomst tussen stad Kortrijk, gemeente Zwevegem en 
S&R Kortrijk-Zwevegem nv goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Bindende offerte Belfius kredietverhoging.pdf
 SR KORTRIJK - WIJZIGING NR2 _ Aanpassing bedrag borg.pdf



BIJLAGE 25 - WIJZIGING NR . 2  AAN DE DBFMO-OVEREENKOMST   

TOT ONTWERPEN, BOUWEN, FINANCIEREN, ONDERHOUDEN EN UITBATEN VAN 

 EEN NIEUW ZWEMBADCOMPLEX d.d. 08 augustus 2016 

 

1. De STAD KORTRIJK, met bestuurszetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met 

ondernemingsnummer 0207.494.678 , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college 

van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur handelend in hun gezegde 

hoedanigheid, in uitvoering van artikel 182 van het gemeentedecreet; 

 

Hierna de “Opdrachtgever” of de “Stad Kortrijk” genoemd. 

 

EN 

 

1. De NV S&R KORTRIJK-ZWEVEGEM, met vennootschapszetel aan de Geldenaaksebaan 

329, 3001 Leuven, KBO nr. 0667.791.649, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee 

bestuurders, zijnde ACH Build nv, vertegenwoordigd door ELCM bvba, vast vertegenwoordigd 

door Eric Leskens én Innopa nv, vast vertegenwoordigd door Jan De Wit 

 

 

Hierna de “Opdrachtnemer” genoemd. 

 

WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT: 

De Stad Kortrijk is Opdrachtgever van de Opdrachtnemer in de DBFMO-overeenkomst tot ontwerpen, 

bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex afgesloten op 8 

augustus 2016; hierna verder aangeduid als de “DBFMO-Overeenkomst”. 

Met wijziging nr. 1  hebben de Stad Kortrijk en de Opdrachtnemer bijkomende contractuele afspraken 

gemaakt én de bestaande DBFMO-Overeenkomst hiermee gewijzigd. 

Met onderhavige wijziging nr. 2 wensen Stad Kortrijk en de Opdrachtnemer een wijziging aan te brengen 

aan wijziging nr. 1, in het bijzonder aan punt 1.2 Verhoging Publieke Waarborg. 

In de eerste offerte van de bank werd immers geen rekening gehouden met de herzieningen, intercallaire 

intresten en bankkosten. Dit heeft tot gevolg dat de publieke waarborg dient verhoogd te worden met 

een bedrag van één miljoen elfduizend vierhonderd zestig euro (€1.011.460) in plaats van één miljoen 

euro (€1.000.000). 

Deze wijziging heeft geen betrekking op de contractuele verhouding tussen de Gemeente Zwevegem en 

de Opdrachtnemer welke onverminderd behouden blijft. 

 

EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

Enig artikel 
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Punt 1.2 Verhoging Publieke Waarborg van wijziging nr. 1 aan de DBFMO-overeenkomst tot ontwerpen, 

bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex d.d. 08 augustus 2016 

wordt vervangen door navolgende tekst: 

“Deze versterking van het aanbod geeft geen aanleiding tot een hogere Bruto-Werkingssubsidie. 

De Stad Kortrijk verbindt er zich wel toe de Publieke Waarborg, zoals opgenomen onder artikel 2.3 van 

deel 2 en bijlage 7 van de DBFMO-overeenkomst en goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad 

Kortrijk in zitting van 14 november 2016, punt 19 te verhogen met een bedrag van één miljoen elfduizend 

vierhonderd zestig euro (€1.011.460). Dit maakt dat de Stad Kortrijk zich garant stelt voor een totaal 

bedrag van 33.187.635,00 Euro tegenover de Security Agent, tot zekerheid en voldoening van de 

verplichtingen van de Opdrachtnemer onder het deel Zwembadcomplex Kortrijk zoals bepaald in de 

DBFMO-overeenkomst. Deze verhoging van de Publieke Waarborg zal ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de Gemeenteraad van de Stad Kortrijk.” 

Voor het overige blijven alle bepalingen van zowel de DBFMO-overeenkomst als wijziging nr. 1 

onveranderd gelden. 

Partijen verklaren dat onderhavige wijziging voldoet aan de bepalingen van de DBFMO-overeenkomst 

inzake wijzigingen. 

Onderhavige overeenkomst wordt als Bijlage 25 gevoegd bij de DBFMO-overeenkomst. 

 

 

* 

* * 

Opgemaakt te Kortrijk op …………………………… in evenveel exemplaren als er partijen zijn én elke partij 

verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor de Stad Kortrijk: 

 

burgemeester  
 
 
 
algemeen directeur 

 

Voor de Opdrachtnemer: 

 

ACH Build NV 

 

Innopa NV 
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19:42 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
8 - 2018_GR_00275 - Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2018 en budget 2019

8 2018_GR_00275 Kerkfabrieken - Budgetwijziging 2018 en 
budget 2019
Goedgekeurd

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

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet neemt de gemeenteraad akte van de 
budgetwijzigingen 2018 en de budgetten 2019 van de kerkfabrieken zoals gecoördineerd ingediend 
door de Centrale Kerkbesturen.

De basis voor de aktename van de budgetwjizigingen 2018 en budgetten 2019 is het meerjarenplan 
Kerkfabrieken 2014-2019 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2013. Indien de 
aangevraagde budgetten passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan volstaat een aktename door 
de gemeenteraad.

De procedure voor de opmaak van de budgetten werd door de kerkfabrieken en de stad strikt 
opgevolgd in een goede samenwerking en op 28 september 2018 werden de stukken door de centrale 
kerkbesturen gecoördineerd ingediend. De aktename door de gemeenteraad wordt gevraagd binnen 
de 50 dagen na indiening, in concreto uiterlijk 17 november 2018.

Argumentatie
Volgende kerkfabrieken hebben een budgetwijziging 2018 ingediend:
- Kerkfabriek OLVrouw
- Kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek Pius X
- Kerkfabriek St Audomarus
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- Kerkfabriek St Cornelius
- Kerkfabriek St Antonius Abt
- Kerkfabriek St Amandus

Kerkfabriek OLVrouw heeft bij de investeringen het restauratiedossier van de klokketoren reeds 
verwerkt in budgetwijziging 2018, waarbij de financiering uitgewerkt wordt. Concreet betreft het 
subsidies Onroerend Erfgoed, een investeringstoelage van de Stad Kortrijk en een doorgeeflening. Het 
dossier moet echter nog verwerkt worden bij Onroerend Erfgoed, waarbij de effectieve werken en 
uitbetaling van de subsidies bij benadering maar geschieden in 2020.

De resterende ingediende budgetwijzigingen passen binnen het goedgekeurde MJP van 18 november 
2013. Het betreft technische verschuivingen binnen exploitatie, verschuivingen van exploitatie naar 
investeringen en wegwerken van investeringstekorten.

De totale werkingstoelage voor 2018 wordt aangepast van 1.245.869,60 euro naar 1.227.815,60 
euro.

Uit de ingediende budgetten 2019 blijkt dat ze passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan. In de 
gemeenteraad van 18 november 2013 werd een geplafonneerd bedrag vastgesteld van de uit te 
betalen werkingstoelagen, namelijk 1.472.873,89 euro.

De aangevraagde werkingstoelagen bedragen in 2019 in totaliteit 1.069.286,01 euro:
St Maarten: 78.170,57 euro
OLVrouw: 121.460,39 euro
Sint Rochus: 88.000 euro
Sint Elooi: 73.617,06 euro
Sint Jan Baptist: 34.763,34 euro
Sint Elisabeth: 103.332,29 euro
Heilige Damiaanparochie: 56.000 euro
Sint Pius X: 56.304,34 euro
Sint Godelieve: 62.773,92 euro
Sint Audomarus: 55.718,97 euro
Sint Eutropius: 38.438,71 euro
Sint Antonius: 34.533,35 euro
Sint Laurentius: 23.461,92 euro
Sint Cornelius: 17.159,42 euro
Sint Amandus: 33.348,44 euro
Sint Brixius: 124.149,28 euro
Sint Katharina: 39.752,30 euro
Protestantse Kerk: 28.301,71 euro

Alle ingediende budgetwijzigingen 2018, budgetten 2019 en het overzicht van de aangevraagde 
werkingstoelagen 2018 en 2019 vindt u als bijlage.

De werkingstoelage 2019 is 14 % gedaald tov 2018, namelijk van 1.227.815,60 euro naar 
1.069.286,01 euro en ze blijven 27 % onder het geplafonneerde bedrag van 1.472.873,89 euro.

Juridische grond
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten incl wijziging van decreet 6 juli 2002.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
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Financiële informatie
2018/GBB-CBS/0790-00/6494000/IE-GEEN

1.227.815,60 euro

2019/GBB-CBS/0790-00/6494000/IE-GEEN

1.069.286,01 euro

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van de budgetwijzigingen 2018 van:
- Kerkfabriek OLVrouw
- Kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek Pius X
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Antonius Abt
- Kerkfabriek St Cornelius
- Kerkfabriek St Amandus 

Punt 2
Akte te nemen van de budgetten 2019 van:

- Kerkfabriek St Maarten
- Kerkfabriek OLvrouw
- Kerkfabriek St Rochus
- Kerkfabriek St Elooi
- Kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek St Elisabeth
- Kerkfabriek H. Damiaanparochie
- Kerkfabriek St Pius X
- Kerkfabriek St Godelieve
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Eutropius
- Kerkfabriek St Antionius Abt
- Kerkfabriek St Laurentius
- Kerkfabriek St Cornelius
- Kerkfabriek St Amandus
- Kerkfabriek St Brixius
- Kerkfabriek St Katharina
- Kerkfabriek Protestantse Kerk

 

Punt 3
- De uit te betalen werkingstoelage 2018 vast te stellen op 1.227.815,60 euro.
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De wijzigingen situeren zich bij:

Exploitatietoelage Kerkfabrieken 2018
 Toelage 2018 BW 2018
Kortrijk Stad   
Sint-Maarten € 113.714,54 € 113.714,54
O.L. Vrouw** € 163.453,26 € 163.453,26
Sint-Rochus € 90.000,00 € 90.000,00
Sint-Elooi € 77.888,66 € 77.888,66
Sint-Jan-Baptist** € 66.423,19 € 66.423,19
Sint-Elisabeth € 100.591,33 € 100.591,33
H. 
Damiaanparochie € 56.400,00 € 56.400,00

Sint-Pius X* € 74.711,24 € 71.107,24
T Stad € 743.182,22 € 739.578,22
Kortrijk Rand   
Sint-Godelieve € 62.818,78 € 62.818,78
Sint-Audomarus* € 64.053,71 € 60.603,71
Sint-Eutropius € 42.156,82 € 42.156,82
Sint-Antonius Abt* € 57.869,00 € 51.869,00
Sint-Laurentius € 25.288,65 € 25.288,65
Sint-Cornelius * € 27.176,30 € 22.176,30
Sint-Amandus** € 29.492,74 € 29.492,74
Sint-Brixius € 129.085,79 € 129.085,79
T Rand € 437.941,79 € 423.491,79
Sint-Katharina € 36.354,57 € 36.354,57
T Kuurne € 36.354,57 € 36.354,57
Protestantse kerk € 28.391,02 € 28.391,02
T protestanten € 28.391,02 € 28.391,02

TOTAAL € 
1.245.869,60 € 1.227.815,60

* Budgetwijziging met impact  
* *Budgetwijziging zonder impact  

- De gevraagde investeringstoelage van 46.381,50 voor Kerkfabriek OLVrouw niet op te nemen in 
budgetwijziging 2018 van de Stad Kortrijk en de goedkeuring van Onroerend Erfgoed af te wachten.

Punt 4
de uit te betalen werkingstoelage 2019 vast te stellen op 1.069.286,01 euro:

Exploitatietoelage 2019 Kerkfabrieken
 Toelage 2019
Kortrijk Stad  
Sint-Maarten €   78.170,57
O.L. Vrouw € 121.460,39
Sint-Rochus €   88.000,00 
Sint-Elooi €   73.617,06 
Sint-Jan-Baptist €   34.763,34 
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Sint-Elisabeth € 103.332,29  
H. Damiaanparochie €   56.000,00 
Sint-Pius X €   56.304,24 
Totaal Stad € 611,647,99 
Kortrijk Rand  
Sint-Godelieve €   62.773,92 
Sint-Audomarus 92% €   55.718,97 
Sint-Eutropius €   38.438,71 
Sint-Antonius Abt €   34.533,35 
Sint-Laurentius €   23.461,92 
Sint-Cornelius €   17.159,42 
Sint-Amandus €   33.348,44
Sint-Brixius € 124.149,28 
Totaal Rand € 389.584,01 
Sint-Katharina 56,84% €   39.752,30 
Totaal Kuurne €   39.752,30 
Protestantse kerk €   28.301,71 
Totaal protestanten €   28.301,71 
TOTAAL € 1.069.286,01
Plafond MJP € 1.472.873,89

Bijlagen
 KF evolutie toelagen.pdf
 Brixius B 2019.pdf
 Damiaan B 2019.pdf
 OLVrouw B 2019.pdf
 Pius X B 2019.pdf
 St Amandus B 2019.pdf
 St Antonius Abt B 2019.pdf
 St Audomarus B 2019.pdf
 St Cornelius B 2019.pdf
 St Elisabeth B 2019.pdf
 St Elooi B 2019.pdf
 St Eutropius B 2019.pdf
 St Godelieve B 2019.pdf
 St Jan baptist B 2019.pdf
 St katharina B 2019.pdf
 St Laurentius B 2019.pdf
 St Maarten B 2019.pdf
 Protestantse Kerk B 2019.pdf
 St Rochus B 2019.pdf
 Damiaan Beleidsnota B 2019.pdf
 OLVrouw beleidsnota B 2019 .pdf
 OLVrouw aflossingstabellen.pdf
 OLVrouw Leningslasten.pdf
 OLVrouw Toeristenroute.pdf
 Sint Godelieve beleidsnota B 2019.pdf
 St Amandus Beleidsnota B 2019.pdf
 St Antonius Abt Toelichting B 2019.pdf
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 St audomarus Beleidsnota B 2019.pdf
 St Brixius beleidsnota B 2019.pdf
 St Elisabeth beleidsnota B 2019.pdf
 St Elooi Beleidsnota B 2019.pdf
 St Eutropius B 2019 offerte VDB automatisering deuren (1).pdf
 St Godelieve renten en aflossingen B 2019.pdf
 St katharina aflossingstabellen.pdf
 St Katharina beleidsnota B 2019.pdf
 St Laurentius Beleidsnota B 2019.pdf
 St Maarten financiele nota B 2019.pdf
 St Rochus beleidsnota B 2019.pdf
 OLVrouw BW 2018.pdf
 Pius X BW 2018.pdf
 St Amandus BW 2018.pdf
 St Antionius Abt BW 2018.pdf
 St Audomarus BW 2018.pdf
 St Cornelius BW 2018.pdf
 St jan baptist BW 2018.pdf
 OLVrouw Beleidsnota BW 2018.pdf
 Pius X beleidsnota BW 2018.pdf
 St Amandsu BELEIDSNOTA  BW 2018.pdf
 St Antionius Abt Toelichting BW 2018.pdf
 St Audomarus BELEIDSNOTA BW 2018.pdf

Deeltijds kunstonderwijs
19:46 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:47 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:48 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
19:48 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
19:48 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
9 - 2018_GR_00255 - Stedelijk Conservatorium  - Vaststelling van de leerplannen voor de domeinen muziek, woord en dans. - Goedkeuren

9 2018_GR_00255 Stedelijk Conservatorium  - Vaststelling van 
de leerplannen voor de domeinen muziek, 
woord en dans. - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
We verwijzen in dit verband naar het nieuw decreet deeltijds kunstonderwijs dat in voege trad vanaf 1 
september 2018.

Argumentatie
Het is een decretale voorwaarde voor een schoolbestuur om over goedgekeurde leerplannen te 
beschikken. De leerplannen zijn een pedagogische vertaling van de einddoelen in leerplandoelen. In de 
leerplannen zijn bijgevolg naast de basiscompetenties voor de eerste t.e.m. de derde graad, de 
beroepskwalificaties voor de vierde graad voor uitstroom naar de amateurkunsten, evenals de 
specifieke eindtermen van de vierde graad, voor leerlingen die willen doorstromen naar het hoger 
onderwijs, opgenomen.

We stellen voor om de leerplannen ontworpen door OVSG integraal over te nemen, omdat die reeds 
beoordeeld zijn door de inspectie, en afgetoetst werden met directies en leraren. Het schoolbestuur 
kan dan vrij de pedagogische methodes kiezen om de leerplandoelen te bereiken, rekening houdend 
met de ontwikkeling van de lerende.

 

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
De leerplannen vast te stellen voor de domeinen muziek, woord en dans en dit voor de eerste, 
tweede, derde en vierde graad, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 LRPLN-1e-graad.pdf
 LRPLN-DANS-2de-graad.pdf
 LRPLN-DANS-3de-graad.pdf
 LRPLN-DANS-vertolkend-danser.pdf
 LRPLN-DANS-creerend-danser.pdf
 LRPLN-MUZIEK-2de-graad.pdf
 LRPLN-MUZIEK-3de-graad.pdf
 LRPLN-MUZIEK-vertolkend-muzikant.pdf
 LRPLN-MUZIEK-creerend-muzikant.pdf



59/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 LRPLN-MUZIEK-DJ.pdf
 LRPLN-WOORD-2de-graad.pdf
 LRPLN-WOORD-3de-graad.pdf
 LRPLN-WOORD-vertolkend-acteur.pdf
 LRPLN-WOORD-creerend-acteur.pdf

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
10 - 2018_GR_00264 - Imog - Verslag en toelichting

10 2018_GR_00264 Imog - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog).
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is om als verlengstuk van haar vennoten de gemeentelijke bevoegdheden uit 
te voeren die betrekking hebben op het afval- en materialenbeheer en de afvalverwijdering in de 
deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei 2017.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
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tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

11 - 2018_GR_00270 - Imog - Buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

11 2018_GR_00270 Imog - Buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2018. 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 6 september 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Imog op 18 december 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog).
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is om als verlengstuk van haar vennoten de gemeentelijke bevoegdheden uit 
te voeren die betrekking hebben op het afval- en materialenbeheer en de afvalverwijdering in de 
deelnemende gemeenten.
De laatste statutenwijziging dateert van 16 mei 2017.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2019

2. Begroting 2019

3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking : uittreding provincie

4. Kapitaalsverhoging

5. Statutenwijziging cfr Decreet over het Lokaal Bestuur

6. Goedkeuren "code van goed bestuur"

7. Goedkeuren "deontologische code personeel"

8. Varia

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de agendapunten 3 en 5, zijnde statutenwijzigingen.

De statutenwijziging van agendapunt 3 (Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke 
samenwerking : uittreding provincie) gebeurt overeenkomstig het decreet van 13 mei 2016 tot 
wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 en meer bepaald art. 19 § 1, houdende 
de uittreding van de provincie uit de opdrachthoudende vereniging.
Alle verwijzingen naar de provincie worden verwijderd uit de statuten.

De statutenwijziging van agendapunt 5 (Statutenwijziging overeenkomstig het decreet over het lokale 
bestuur) gebeurt overeenkomstig de artikelen 388 tot en met 473 van het Decreet Lokaal Bestuur van 
22 december 2017.

---
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De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala 
als vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering 
die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente 
statutair beschikt, overschreden kan worden en dat de gemeenteraad voor iedere algemene 
vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per vertegenwoordiger.
Sinds de kapitaalsverhoging, beslist op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 
2016, beschikt de stad over 73.201 aandelen.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Juridische dienst
Gunstig advies
Ik verwijs in verband met de statutenwijziging naar het mailverkeer dat er tussen de juridische dienst 
en Imog is geweest.

De statutenwijziging voorgesteld door Imog werd goed bevonden door de toezichthoudende overheid.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 18 
december 2018.

Punt 2
goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijzigingen volgens de agendapunten:
3. Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking : uittreding provincie
5. Statutenwijziging cfr Decreet over het Lokaal Bestuur

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de voorgestelde statutenwijzigingen (agendapunten 
3 en 5) goed te keuren.

Punt 4
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste punten van 
deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 5
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De heer Patrick Jolie 36.600 en de heer Sliman You-Ala 36.601 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
 Gecoordineerde Imog-statuten 16 mei 2017.pdf
 uitnodiging IMOG BAV.pdf
 N2. Toelichting agenda BAV 18.12.18.pdf
 Bijlage ag. 1 Strategie  Actieplan 2019.pdf
 Bijlage ag. 2 begroting 2019.pdf
 Bijlage ag. 4 Voorstel kapitaalverhoging BAV 2018.pdf
 Bijlage ag. 5 Ontwerpstatutenwijziging BAV 18.12.18.pdf
 Bijlage ag. 6 Code van Goed bestuur BAV 18.12.18.pdf
 Bijlage ag. 7 Deontologische code  BAV 18.12.18.pdf

Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
12 - 2018_GR_00281 - lokaal toewijzingsreglement  - Voorstel aanvullingen bij  huidig lokaal toewijzingsreglement - Goedkeuren

12 2018_GR_00281 lokaal toewijzingsreglement  - Voorstel 
aanvullingen bij  huidig lokaal 
toewijzingsreglement - Goedkeuren
Verdaagd

20:02 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:03 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:03 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
20:04 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
20:04 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:04 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
13 - 2018_GR_00274 - verkaveling 2018/00251 - verkavelen in 48 loten (met aanleg wegenis) - zaak van de wegen - Goedkeuren

13 2018_GR_00274 verkaveling 2018/00251 - verkavelen in 48 
loten (met aanleg wegenis) - zaak van de 
wegen - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Gegevens

De aanvrager – Koramic Real Estate – voorziet de ontwikkeling van een residentiele verkaveling met 
48 grondgebonden woningen en de aanleg van een nieuw weg ter ontsluiting van de woningen. Naar 
aanleiding van deze werken zullen ook delen van de Keizerstraat en Kardinaalstraat heraangelegd 
worden.

Historiek:

Bij besluit van 19 juni 2014 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Marke Torkonjestraat’ – zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad 
van Kortrijk in zitting van 12 mei 2014 – goedgekeurd.

Genomen planopties:

 Lokaal bedrijventerrein: gezien de gunstige ligging vanuit zowel stedenbouwkundig als 
mobiliteitsoogpunt wordt langs de Torkonjestraat een nieuw lokaal bedrijventerrein voor 
KMO’s en ambachtelijke bedrijven ontwikkeld.

 Groene verbinding: de optie vanuit de studie Groen Lint om een groene verbinding tussen de 
Keizerstraat en de Kardinaalstraat te realiseren blijft behouden. Het is een groen- recreatieve 
verbinding vanaf de bestaande groenzone bij het OC van Marke naar het toekomstig 
stadsrandbos. De verbinding heeft tevens een groen-landschappelijke en ecologische functie 
alsook een bufferfunctie tussen het bedrijventerrein en het woongebied.

 Knooppunt De Prinse: gezien de ligging wordt de omgeving van het knooppunt De Prinse 
ontwikkeld met gemengde functies

 Vervolledigen woonstructuur: de woonstructuur van de Kalvariewijk kan vervolledigd en 
afgewerkt worden nabij de Hellestraat, de Kardinaalstraat en de Keizerstraat.

Met vergunningsaanvraag 2017/00622, vergund door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar 
op 18 juni 2018, zal uitvoering gegeven worden aan de eerste 3 planopties

Voorliggende aanvraag betreft het vervolledigen van de woonstructuur tussen de Kardinaalstraat en de 
Keizerstraat (fase1). In een tweede fase zal de zone nabij de Hellestraat aangevraagd worden.

Huidige situatie:

De te verkavelen gronden situeren zich langs de Kardinaalstraat en de Keizerstraat op ca. 1km van het 
centrum van Marke. De bouwplaats is momenteel onbebouwd en in gebruik als akkerland.

De Keizerstraat en de Kardinaalstraat zijn momenteel eerder smalle geasfalteerde lokale wegen. Er zijn 
geen parkeermogelijkheden op openbaar domein.

Gewenste situatie:
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De verkaveling voorziet 6 percelen langs de Keizerstraat en 11 percelen langs de Kardinaalstraat. Om 
de overige 31 percelen te kunnen ontsluiten moet een nieuwe weg aangelegd worden.

Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg moeten de aansluitingen van de 
nutsleidingen en de kruispunten met de Keizerstraat en Kardinaalstraat heraangelegd worden.

De nieuwe ontwikkeling biedt bovendien de opportuniteit de nutsvoorzieningen in de Kardinaalstraat 
(deel tussen Kalvariestraat en Kleine Pontestraat) en een deel van de Keizerstraat her aan te leggen 
en het profiel van de weg ter hoogte van de nieuwe verkaveling te verbreden.

2. Zaak van de wegen

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verkaveling moet de zaak van de wegen 
goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door Koramic Real Estate. 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 vergunningsaanvraag.

 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.

3. Openbaar onderzoek

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen.

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moest de aanvraag ikv de omgevingsvergunningsaanvraag openbaar gemaakt worden 
van 20/06/2018 t.e.m. 20/07/2018.

Resultaat: er werden 2 bezwaren ingediend. 

De bezwaarschriften ontwikkelen samengevat volgende argumenten:

1.    Eigendomssituatie:

 Bezwaarindiener meent op een onderdeel van de gronden, momenteel vervat in de 
verkavelingsaanvraag, rechten te hebben verkregen (meer dan 30 jaar onafgebroken in 
gebruik)

 2.    Mobiliteit en ontsluiting
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 Niet duidelijk of de Kardinaalstraat en de Keizerstraat – beiden over de ganse lengte - twee 
richtingsverkeer blijven

 Onduidelijk of de ontsluiting van de Keizerstraat naar de Pottelberg/Torkonjestraat zal worden 
gesupprimeerd

 Ontsluiting van de huidige en toekomstige aanpalenden van de Kardinaalstraat en Keizerstraat 
richting dorpskern moet langs de Kalvarieberg blijven gebeuren. Zoniet dreigt overbelasting 
van de Kloosterstraat

 Het knooppunt de Prinse is momenteel reeds overbelast. De bijkomende verkeersbewegingen 
nav de nieuwe verkaveling zal dit probleem verder voeden.

 Alternatieve ontsluiting rechtstreeks op de Torkonjestraat (dwars door de KMO zone) zou een 
oplossing kunnen bieden

 De plannen zijn niet volledig (ontbreken KMO-zone Torkonjestraat en aansluiting Keizerstraat 
op Torkonjestraat)

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid van de zaak van de wegen en kan 
dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met de zaak van de 
wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

De bezwaren die niet handelen over de zaak van de wegen worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beoordeeld in de beslissing over de corresponderende 
omgevingsvergunningsaanvraag en worden niet hernomen in deze beslissing.

Beoordeling van de bezwaren met betrekking tot de zaak van de wegen:

2.    Mobiliteit en ontsluiting

De komst van de verkaveling en het knippen van de aansluiting Keizerstraat – N43 betreft beiden 
beslist beleid, met opportuniteitskritiek van bezwaarindieners kan bijgevolg geen rekening gehouden. 
Naar aanleiding van de nieuwe ontsluitingsweg voor de verkaveling, zullen delen van de Keizerstraat 
en de Kardinaalstraat geoptimaliseerd worden. Beide straten blijven echter behouden als 
tweerichtingsstraten.

De overige opmerkingen rond mobiliteit, ontsluiting naar de dorpskern enerzijds en het hogere 
wegennet (Torkonjestraat) maken geen deel uit van voorliggende aanvraag.

De bezwaren zijn ongegrond

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat zowel bij de opmaak van het RUP Torkonjestraat als bij de 
opmaak van het ontwerp voor de herinrichting N43 voldoende rekening werd gehouden met de 
toename in verkeersintensiteit en het effect van de ingrepen op de verkeersafwikkeling. Hierbij werd 
geoordeeld dat de KMO-zone en de verkaveling zoveel mogelijk gescheiden moeten blijven. Het 
creëren van dergelijke bijkomende ontsluiting tussen de woonstraten Keizerstraat en Kardinaalstraat 
naar de N43 zou gebruikt worden als sluipweg en alternatieve weg naar Marke-centrum.

Daarnaast is de zichtbaarheid van het kruispunt Keizerstraat – Torkonjestraat niet optimaal waardoor 
gekozen werd (middels dossier heraanleg N43) dit kruispunt af te sluiten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. De Keizerstraat zal ingezet worden als veilige en comfortabele fietsverbinding. 
Deze keuze past binnen het mobiliteitsbeleid van de stad. De Keizersstraat kan wel nog ontsluiten via 
de Kardinaalstraat en de nieuwe ontsluitingsweg naar kruispunt De Prinse. Enkel de aansluiting 
Keizersstraat met de N43 valt weg.

Met de heraanleg van de N43 zal ook het kruispunt de Prinse aangepakt worden door dit om te 
vormen naar een verkeerslichtengeregeld kruispunt. De capaciteit en verkeersdoorstroming van 
dergelijk verkeerslichtengeregeld kruispunt is hoger dan van een rotonde of ovonde, waardoor 
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filevorming tot een minimum beperkt zou moeten blijven. Een lichtengeregeld kruispunt past 
bovendien beter in het grotere verhaal van de N43 en de opeenvolging van kruispunten waarbij voor 
het op- en afrittencomplex R8 ook gekozen werd voor een lichtengeregeld kruispunt. Tot slot is een 
verkeerslichtengeregeld kruispunt op vlak van verkeersveiligheid voor fietsers een betere keuze dan 
een rotonde/ovonde, waar meer conflict- en dode hoek situaties ontstaan.

Tot slot wordt binnen de aanleg van de KMO-zone de huidige aansluiting Kardinaalstraat – Hellestraat 
geknipt, waarna de Kardinaalstraat via een nieuw aan te leggen weg (ontsluitingsweg KMO-zone) op 
de N43 zal kunnen ontsluiten.

Bij het maken van elk van bovenstaande keuzes werd op basis van verkeersintensiteiten (rekening 
houdend met de geplande ontwikkelingen) en kengetallen een inschatting gemaakt van de verwachte 
verkeersintensiteiten om de potentiele effecten te kunnen onderzoeken.

Argumentatie
4. Bespreking project

De zaak van de wegen omvat volgende onderdelen:

 Aanleg nieuwe ontsluitingsweg (incl. rioleringswerken)
 Vernieuwen nutsleidingen en heraanleg en plaatselijke verbreding van de Kardinaalstraat (deel 

tussen Kalvariestraat en Kleine Pontestraat) en een deel van de Keizerstraat
 Vastleggen nieuwe rooilijnen
 De nodige grondoverdrachten

Circulatie- en parkeren:

De verkaveling omvat 6 percelen langs de Keizerstraat, 11 percelen langs de Kardinaalstraat. Om de 
overige 31 loten te kunnen ontsluiten, wordt een nieuwe ontsluitingsweg voorzien. Het geheel wordt 
ingericht voor plaatselijk bestemmingsverkeer.

De wegenis heeft een totale breedte van 9m, de rijbaan heeft een breedte van 5.00m. Dit is 
voldoende, aangezien deze enkel voor plaatselijk verkeer gebruikt zal worden. Langs de zijde van de 
woningen wordt een voetpad voorzien. Langs de andere zijde worden langsparkeerplaatsen 
aangelegd.

De parkeerbehoefte wordt maximaal opgevangen op eigen terrein. Per woongelegenheid moet 
minimaal 1 autostaanplaats voorzien worden. Initieel werden een aantal loten met een kavelbreedte 
van slechts 6.70m voorzien. Het voorzien van een inpandige garage bij deze woningen zou een 
strijdigheid met de algemene stedenbouwkundige verordening betekenen. Middels het 
wijzigingsverzoek dd. 18/10/2018 werden de kavelgrenzen heringetekend tot een minimale breedte 
van 7m per kavel. De wijziging heeft geen bijkomende impact– tav de initiële aanvraag - op de 
omgeving, in tegendeel.

Daarnaast worden nog een aantal parkeerplaatsen op openbaar domein voorzien.

Mobiliteit:

De aanvraag betreft de realisatie van een project met 48 grondgebonden woongelegenheden, dat 
voornamelijk plaatselijk woonverkeer met zich zal meebrengen. Ten gevolge van de realisatie van de 
nieuwe woningen zal de verkeersaantrek beperkt toenemen. De site is voldoende ontsloten om deze 
toename te kunnen opvangen. 
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De wegenis binnen de verkaveling is tweerichtingsverkeer, waarbij in- en uitgereden kan worden via 
de Kardinaalstraat of de Keizerstraat. Om de snelheid af te remmen wordt plaatselijk een 
wegversmalling voorzien. Er werd gekozen voor een rijbaanbreedte van 5.00m waardoor comfortabel 
tweerichtingsverkeer mogelijk is. Ter hoogte van de woningen wordt een voetpad (breedte 1.50m) 
aangelegd. Aan de overzijde worden parkeervakken (langsparkeren) voorzien.

Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe wegenis, zal een deel van de Kardinaalstraat en de 
Keizerstraat heraangelegd worden. De bestaande Kardinaalstraat – ter hoogte van de verkaveling – 
wordt verbreed van 3.50m naar 6m. De rest van de Kardinaalstraat (richting Kalvariestraat) wordt mee 
heraangelegd met waar mogelijk een volwaardig voetpad en parkeervakken.

Met de heraanleg van de N43 en het kruispunt de Prinse én de aanleg van de KMO-zone 
Torkonjestraat worden bovendien bijkomende optimalisaties aan het wegennet en de ontsluiting naar 
de Torkonjestraat voorzien.

Omgevingsaanleg:

Conform de vroeger gemaakte afspraken ikv de opmaak van het RUP (aanleg KMO zone + groene 
verbinding) wordt geen nieuw openbaar groen aangelegd. Ook de buffering van het hemelwater wordt 
zoals initieel voorzien, opgenomen in de collectieve buffervoorzieningen voor zowel bedrijventerrein als 
woonontwikkeling.

5. Adviezen:

 Het advies van stad kortrijk - beheer & openbaar domein afgeleverd op 02/07/2018 is volledig 
gunstig.

1)Volgens het zoneringsplan bevinden de percelen zich in centraal gebied.

2)Voor de start van de werken dient er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. 
Deze kan digitaal overgemaakt worden via beheer.openbaardomein@kortrijk.be tav dhr. Dominique 
Dubrul of op papier aan de Stad Kortrijk, tav dhr. Dominique Dubrul, Rekkemsestraat 54, 8510 Marke.

3)Indien er nog vragen of opmerkingen zijn kan steeds contact opgenomen worden met Alexander 
Godefroid van het team Beheer Openbaar Domein op het nummer 056 27 83 45 of via 
beheer.openbaardomein@kortrijk.be.

Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van stad kortrijk - planning & openbaar domein afgeleverd op 28/06/2018 is 
volledig gunstig.

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

Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van intercommunale leiedal - digitaaladvies@leiedal.be werd niet tijdig 
aangeleverd.

Er zal aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

 Het advies van provincie west-vlaanderen - provinciale dienst waterlopen afgeleverd op 
17/07/2018 is volledig gunstig.

mailto:beheer.openbaardomein@kortrijk.be
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Dit advies wordt gevolgd

 Het advies van vlaamse milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 04/07/2018 
is volledig gunstig.

Dit advies wordt gevolgd

6. Overdracht

De nieuwe weg met aanliggende infrastructuur en de gronden nodig voor de verbreding van de 
bestaande wegenis zal nadien kosteloos overgedragen worden aan de stad. Hiertoe werd reeds een 
verbintenis tot kosteloze grondafstand aan het dossier toegevoegd. 
Voor aanvang van de werken dienen de nodige overeenkomsten met de stad opgemaakt te worden.

Juridische grond
Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten

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

24 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, S. Vanneste, C. Waelkens.

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

10 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, H. Vanhoenacker.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
verkavelen in 48 loten met aanleg van wegenis, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te 
keuren.

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

Punt 3
Voor het starten van de werken een overeenkomst te sluiten met de stad Kortrijk tot regeling van 
onder andere volgende lasten en plichten:

 De kosteloze grondafstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein, zijde de openbare wegenis en aanhorigheden
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 De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en 
rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, tv en fm- 
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie

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

Bijlagen
 VK_VP_N_1964.1_verkavelingsplan.pdf
 VK_O_N_1964.1_omgevingsplan ontworpen.pdf
 BA_1964.1_I_N_inplantingsplan rooilijnenplan.pdf

14 - 2018_GR_00273 - verkaveling  2018/00352 -  verkavelen in 18 loten (met aanleg wegenis) - zaak van de wegen - Goedkeuren

14 2018_GR_00273 verkaveling  2018/00352 -  verkavelen in 
18 loten (met aanleg wegenis) - zaak van 
de wegen - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Aanleiding en context

De aanvraag betreft het verkavelen van een terrein in de Cannaertstraat in Marke. Het ontwerp 
werd in vergelijking met de eerder ingediende dossiers (zie historiek) aangepast aan de 
opmerkingen die door stad en deputatie gemaakt werden. De verkaveling voorziet 18 loten, dit 
is een dichtheid van 11 woningen per hectare. 14 daarvan zijn bestemd voor 
ééngezinswoningen in vrije bebouwing, 4 zijn bestemd voor woningen in gekoppelde 
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bebouwing. Drie kavels takken rechtstreeks aan op de Cannaertstraat, de overige worden 
ontsloten door de aanleg van een nieuwe doodlopende straat, die aantakt op het Cannaerthof. 
De 30m-zone ten opzichte van de autosnelweg en het bijhorende tankstation blijft bouwvrij.

Historiek:

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19921589, aanleggen tuin en voorlopige parking - 
Onbeslist - 08/12/1992

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19920077, bouwen parking + tennisveld - Geweigerd - 
21/05/1992

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19920051, bouwen overdekt terras, overdekte parking 
en ontbijtruimte aan bestaand hotel - restaurant Marquette - Vergund - 26/03/1992

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19880457, uitbreiden van een hotel - restaurant - 
Vergund - 08/12/1988

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19981665/K, wijzigen van de inkomhal & inkom luifel - 
Vergund - 19/08/1999

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19950193, verbouwen en uitbreiden van de keuken - 
Vergund - 19/06/1995

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19931497/K, oprichten helihaven in de omgeving van 
het hotel-restaurant "Marquette" -  -

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19870417, uitbreiden restaurant + bouwen inrijpoort - 
Vergund - 01/03/1988

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19860176, uitbreiden restaurant - Vergund - 
30/06/1986

 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19850423, Uitbreiden hotel restaurant -  -
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19850442, Uitbreiden hotel - Vergund - 05/12/1985
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19850443, Uitbreiden restaurantkeuken - Vergund - 

04/11/1985
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19800407, Uitbreiden restaurant - Vergund - 

23/12/1980
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19800230, Uitbreiden restaurant - Vergund - 

04/07/1980
 Stedenbouwkundige vergunning (OS): 19770210, uitbreiden restaurant (keuken, wijkelder, 

bergplaats) - Vergund - 23/06/1977
 VLAREM melding klasse 3: MIL/3/1993/067, lozen van sanitair afvalwater in de openbare 

riolering - Aktename - 29/04/1993
 VLAREM milieuvergunning: CONV/950014, exploiteren van een hotel-restaurant met feestzaal 

- Niet vergund - 11/05/2015
 Verkavelingsvergunning reguliere procedure: 1286, verkavelen van de percelen in 18 kavels 

voor halfopen en open bebouwing. Vergund door het college van burgemeester en schepenen 
op 12/06/2017. In beroep geweigerd door de deputatie op 12/10/2017.

 Stedenbouwkundige vergunning reguliere procedure: 2016/00798, uitvoeren van wegenis- en 
rioleringswerken. Vergund door het college van burgemeester en schepenen op 12/06/2017. 
In beroep geweigerd door de deputatie op 12/10/2017.

Huidige situatie:

De bouwplaats is een ruim terrein met een totale oppervlakte van ongeveer 1,61ha. Het terrein is 
momenteel bebouwd met een voormalig hotel / restaurant / feestzaal die al enige tijd leegstaat. De 
feestzaal situeert zich vooraan en links op het perceel. Bij de feestzaal was een ruime parking 
aanwezig, deze bevindt zich achteraan. De parking is bereikbaar via een oprit aan de rechterzijde. Het 
terrein kent een reliëfverschil van ongeveer 4,30m. Het hoogste punt ligt in het oostelijke 
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deel van de site, het laagste punt in het westelijke deel. Op het terrein zijn een groot aantal 
hoogstammige bomen aanwezig. Ondergronds bevindt zich een Aquafinleiding.

Gewenste situatie:

De aanvraag omvat ook de wegenis- en rioleringswerken voor de nieuwe verkaveling. De werken 
omvatten de aanleg van de riolering, de rijweg, de voetpaden en de buffervijver met groenzone.

De rijweg wordt aangelegd in asfaltbetonverharding. De wegenis heeft een totale breedte van 10m, de 
rijbaan heeft een breedte van 5,60m. Langs de zuidzijde van de weg wordt een voetpad in grijze 
betonstraatstenen voorzien. Langs de noordzijde worden 7 parkeerplaatsen op het openbaar domein 
voorzien, afgewerkt met gras – kunststofplaten. Op het einde van de nieuwe wegenis is een 
keermogelijkheid voorzien. Er is enkel bestemmingsverkeer mogelijk.

De bestaande Aquafin leiding (RWA) wordt omgeleid naar het tracé van de nieuwe wegenis. Het RWA-
stelsel van de verkaveling zelf wordt geheel afzonderlijk van deze regenwatercollector geconcipieerd. 
Er wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd voor de 15 bouwloten langs de nieuwe wegenis. 
Drie bouwloten worden aangesloten op de bestaande gemengde riolering in de Cannaertstraat. Er 
wordt een DWA-leiding aangelegd in het tracé van de nieuwe wegenis die aansluit op de bestaande 
riolering in de Hans Memlingstraat.

Een deel van het bestaande bomenbestand wordt behouden, een deel wordt heraangeplant of 
verplant. Ten zuidoosten van de verkaveling wordt een openbare groenruimte voorzien die plaats biedt 
aan een buffer- en infiltratiebekken. Er wordt ook een kleine groenzone voorzien ter hoogte van de 
inrit van de verkaveling via het Cannaerthof.

2. Zaak van de wegen

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verkaveling moet de zaak van de 
wegen goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door NV Vlasimmo. 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 
vergunningsaanvraag.

 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.

3. Openbaar onderzoek

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen.
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Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 
gewone procedure van toepassing en moest de aanvraag ikv de 
omgevingsvergunningsaanvraag openbaar gemaakt worden van 29/06/2018 tot 29/07/2018.

Resultaat: er werden 2 bezwaren ingediend. 

De bezwaarschriften ontwikkelen samengevat volgende argumenten:

1. legaliteitsbelemmering: in de verkavelingsvergunning MAR115 (VK906) voor het Cannaerthof werd 
een groenscherm voorzien. Bezwaarschrijvers stellen dat dit een fundamenteel onderdeel is van de 
verkaveling. De aantakking van een nieuwe straat werd niet voorzien. De verkaveling ordent volgens 
de bezwaarindieners meer dan de kavels, maar ook het (toekomstig) openbaar domein. Daarom is 
volgens de bezwaarschrijvers een verkavelingswijziging van de bestaande verkaveling MAR906 
noodzakelijk. Deze werd niet aangevraagd.

2. schending van het rechtmatig vertrouwensbeginsel. In het wegenisdossier van de bestaande 
verkaveling voor het Cannaerthof wordt de kleinschaligheid van het Cannaerthof benadrukt 
(doodlopende straat, keerpunt, groenscherm als buffer naar de Marquette). De bezwaarindieners 
spreken over een radicale nieuwe visie van de stad.

3. schending van het motivatiebeginsel. Het perceel Malysse wordt niet meegenomen in de 
verkaveling. De bezwaarindieners halen aan dat hierdoor geen inzicht gegeven wordt in de 
waarschijnlijkheid dat ook dit perceel verkaveld zal worden. De intentie van het volledige plangebied 
moet duidelijk zijn.

4. Verkeersdruk en verkeersveiligheid. Het Cannaerthof is volgens de bezwaarindieners niet voldoende 
uitgerust om de toenemende verkeersaantrek te kunnen opvangen. De aansluiting van het 
Cannaerthof op de Cannaertstraat creëert volgens de bezwaarindieners een onoverzichtelijke en 
verkeersonveilige situatie, met verkeer dat verschillende conflicterende bewegingen maakt zonder enig 
overzicht. De verkaveling wordt beter rechtstreeks ontsloten via de Cannaertstraat i.p.v. via het 
Cannaerthof. De bezwaarindieners geven als suggestie een rond punt aan te leggen ter hoogte van de 
aansluiting van het Cannaerthof op de Cannaertstraat. De parkeerdruk wordt te veel afgewenteld op 
het openbaar domein. Er zijn te weinig openbare parkeerplaatsen. De afwerking hiervan in gras-
kunststofplaten is niet duurzaam. Er is verdrinkingsgevaar door de buffervijver. Een MOBER is nodig 
om een correcte inschatting te kunnen maken.

5. De verkaveling is volgens de bezwaarindieners strijdig met het principe van kernversterking. De 
verkaveling voorziet loten voor woningen in halfopen bebouwing, terwijl in de omgeving uitsluitend 
woningen in open bebouwing voorkomen. De densiteit in de verkaveling is hoger dan de densiteit in 
de omgeving. De vrije zijtuinstroken zijn te smal (3m i.p.v. 4m).  Het openbaar domein wordt te 
algemeen omschreven en biedt geen meerwaarde.

6. In de overige procedure werden een groot aantal technisch-inhoudelijke opmerkingen gemaakt. De 
bezwaarindieners sommen deze thema’s terug op zonder verdere uitleg en willen voorbehoud 
formuleren omtrent deze thema’s. Zij vermelden dat de opmerkingen toen mede ingegeven waren 
door een aantal negatieve adviezen van adviesverstrekkende instanties.

7. De bezwaarindieners kaarten de weinig constructieve houding aan van de betrokken diensten 
tijdens het inkijken van de vergunningsaanvraag in het kader van het openbaar onderzoek.

8. Bezorgdheid met betrekking tot de afbraakwerken van de bestaande bebouwing en de vraag tot 
heldere communicatie met de projectleiders.



74/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid van de zaak van de wegen 
en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden met de 
zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

De bezwaren die niet handelen over de zaak van de wegen worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen beoordeeld in de beslissing over de corresponderende 
omgevingsvergunningsaanvraag en worden niet hernomen in deze beslissing.

Beoordeling van de bezwaren met betrekking tot de zaak van de wegen:

1. Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op het Cannaerthof, is geen 
verkavelingswijziging vereist. Dit kan uitgebreid geargumenteerd worden.

a. Er worden geen wijzigingen doorgevoerd aan de kavels

Een eerste reden waarom geen verkavelingswijziging vereist is, ligt in het feit dat de loten (= kavels) 
van de verkaveling Cannaerthof niet worden gewijzigd.

Het begrip “kavel” is niet gedefinieerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna VCRO), noch 
in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Wel kan uit de definitie van “verkavelen” in artikel 4.1.1., 14° VCRO worden afgeleid wat een kavel is, 
namelijk een grond bestemd voor woningbouw:

“verkavelen : een grond vrijwillig verdelen in twee of meer onbebouwde kavels om ten minste één van 
deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of 
opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende 
voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies”

Deze definitie werd ook overgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet (artikel 2, tweede lid, 1°).

Gronden die in een verkavelingsvergunning bestemd zijn voor wegenis of openbaar groen zijn dus 
geen kavel.

Als er geen kavel gewijzigd wordt moet er ook geen verkavelingswijziging zijn.

b. De wegenis behoort na realisatie niet langer tot de verkaveling maar tot het openbaar domein.

Een verkavelingsaanvraag en –plan omvat steeds de wegenissen en openbare zones.

Dit betekent echter niet dat deze integraal deel blijven uitmaken van de verkaveling, eens ze zijn 
overgedragen. Dit blijkt ook uit het feit dat enkel de kavels voor bebouwing een lotnummer krijgen en 
dus als “kavel” beschouwd worden.

Eens wegenissen e.d. zijn overgedragen maken zij geen deel meer uit van de verkaveling, maar van 
het openbaar domein en behoren zij tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad (cf. infra).

De wegenis en groenberm werden na realisatie en ingebruikname overgedragen aan het openbaar 
domein en maken ook om die reden geen deel meer uit van de verkaveling MAR115 (VK906).

De beslissing van de gemeenteraad inzake de wegenissen volstaat dan ook als juridische basis om de 
groenberm te kunnen aanpassen in het kader van de aansluiting op het Cannaerthof.
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c. De VCRO noch het Omgevingsvergunningsdecreet laten toe om wegenis te wijzigen via een 
wijzigende verkavelingsvergunning

De vereiste en de procedure voor het wijzigen van een verkavelingsvergunning slaan enkel op de 
effectieve kavels en niet op de gedeelten die later zijn overgedragen aan de gemeente.

Dit blijkt ten andere uit artikel 4.6.7., §1 VCRO dat tot voor januari 2018 gold:

“De eigenaar van een in een niet-vervallen verkavelingsvergunning begrepen kavel kan een wijziging 
van de verkavelingsvergunning aanvragen voor het deel dat hij in eigendom heeft.”

Deze bepaling werd overgenomen in artikel 86, §1, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet 
(van kracht sedert januari 2018):

“De eigenaar van een kavel die begrepen is in een niet-vervallen omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, kan gemotiveerd om een bijstelling van deze omgevingsvergunning 
verzoeken voor het deel dat hij in eigendom heeft.”

Artikel 85 van het Omgevingsvergunningsdecreet geeft aan het College van Burgemeester en 
Schepenen de mogelijkheid om op eigen initiatief een verkavelingsvergunning bij te stellen, waarbij 
wordt gepreciseerd dat dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de gewone 
vergunningsprocedure voor het verkavelen. Ook hier moet dus rekening gehouden worden met de 
definitie van verkavelen. Het bijstellen van een verkavelingsvergunning is dus het “bijstellen” van het 
regelgevend kader voor gronden bestemd voor woningbouw.

Artikel 85 kan niet aangewend worden om aanpassingen door te voeren aan de wegenis en het 
openbaar groen. Dit zou immers strijdig zijn met artikel 31 van het Omgevingsdecreet  en de artikelen 
2 en 42 van het Gemeentedecreet (cf. infra).

(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.”)

d. De zaak van de wegen is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad

Het Omgevingsvergunningsdecreet (artikel 31) en het Gemeentedecreet (artikelen 2 en 42) leggen de 
bevoegdheid over de gemeentelijke wegenis exclusief bij de gemeenteraad

Artikels 2 en 42 van het Gemeentedecreet bepalen dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van 
bevoegdheid in zaken die voor de gemeente van belang zijn, en is dus zeer ruim geformuleerd. 
Volgens rechtsleer en rechtspraak  omvatten die artikels in het kader van de zaak van de wegen onder 
meer:

-de aanleg van nieuwe gemeentewegen (niet enkel de rijbaan, maar ook trottoirs, bermen, sloten, 
riolen, beplantingen, taluds, pleinen, waterafvoeren, afgrenzende bomen, enz.)

-de tracéwijziging;

-de verbreding of opheffing;

-de uitrusting van deze wegen.

(Tracé: aanleg van nieuwe verkeerswegen, de  tracéwijziging, verbreding of opheffing (RvS 24 
september 2012, nr. 220.700, Van De Velde). Uitrusting van de weg: vb. riolering (RvVb 21 januari 
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2014, nr. A/2014/0071) – Groenvoorzieningen, uitrusting i.v.m. verkeersveiligheid (verkeersplateau ), 
ligging, breedte en diepte van de nieuw te delven gracht , materialen  van de geplande wegenis en 
nutsleidingen (RvS 4 november 2013, nr. 225.325, Aerts); stoepen en wegboorden, de inrichting van 
de parkeerplaatsen, de weerslag op de mobiliteit, afwatering, waterzuivering, afvalophaling, 
noodzakelijke uitbreiding van maatschappelijke infrastructuur (RvVb 9 december 2014, nr. 
A/2014/0842))

In een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 september 2017 
(RvVb/A/1718/0038 in de zaak met rolnummer RvVb/1415/0631/A/0618)  wordt duidelijk gesteld dat 
de gemeenteraad exclusief bevoegd is voor de aanleg en uitrusting van gemeentelijke verkeerwegen 
(Cf. ook het arrest RvVb/A/1718/0451 van16 januari 2018 in de zaak met rolnummer 
1516/RvVb/0210/SA):

Beoordeling door de Raad

1.Op grond van de artikelen 2 en 42 van het gemeentedecreet beschikt de gemeenteraad over de 
volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang, waaronder de bevoegdheid 
voor de aanleg en uitrusting van gemeentelijke verkeerswegen.

Artikel 4.2.25 VCRO, zoals van toepassing op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, 
luidt:

"Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraadbeslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt 
dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan één beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek ven de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
beslissing nemen binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur."

“…

2. Een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan echter evenzeer wegeniswerken omvatten. Zo 
kan men een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag indienen voor een groepswoningbouw met 
aanleg van wegen of voor de aanleg van wegen alleen. Ook hier geldt dat de beslissingsbevoegdheid 
over de zaak van de wegen (de aanleg van nieuwe wegen, de tracéwijziging, de verbreding of de 
opheffing van bestaande gemeentelijke wegen) toekomt aan de gemeenteraad. Deze bevoegdheid 
vloeit rechtstreeks voort uit het Gemeentedecreet en is te onderscheiden van de bevoegdheid van de 
het college van burgemeester en schepenen in het kader van de ruimtelijke ordeningsregelgeving over 
de vergunningaanvraag zelf (R.v.St., nr. 189.415, 12 januari 2009; DEFOORT, P.J., ‘beslissing over de 
zaak van de wegen is geen voorbereidende rechtshandeling ten aanzien van een latere 
vergunningsbeslissing: de gevolgen hiervan voor de motiveringsplicht en de beroepsmogelijkheden’ 
(noot onder R.v.St, nr. 189.415, 12 januari 2009, Extensa), TROS, 2009, 254-258)).

3. Voorgesteld wordt te verduidelijken dat de voorafgaande beslissing door de gemeenteraad, 
momenteel alleen geëxpliciteerd voor wat betreft de verkavelingsaanvraag, gemeen is aan zowel de 
verkavelingsaanvraag als de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
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Artikel 4.2.17, §2, VCRO (bepaling, specifiek voor de verkavelingsaanvraag), wordt dan ook 
opgeheven, en een onderafdeling 5 wordt ingevoegd in titel IV, hoofdstuk II, afdeling 2, ‘Bepalingen, 
aan alle vergunningen gemeen’.

Door het invoeren van deze nieuwe onderafdeling is duidelijk dat deze bepaling geldt ongeacht de te 
volgen vergunningsprocedure (regulier of bijzonder).

…”

Uit deze bepaling volgt dat een vergunning voor een project dat de aanleg van nieuwe openbare 
verkeerswegen omvat, net kan worden verleend zonder een voorafgaande beslissing of goedkeuring 
van de gemeenteraad omtrent die wegenis.

Dat het de bedoeling van de decreetgever is om de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad 
voor de aanleg, wijziging en uitrusting van gemeentelijke wegen, ongemoeid te laten zowel wat 
betreft verkavelingsvergunningen als stedenbouwkundige vergunningen, blijkt

ook uit de parlementaire voorbereidingen bij het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van 
diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid. Artikel 41 
van dat decreet hief immers artikel 4.2,17, §2 VCRO op, dat louter betrekking had op 
verkavelingsaanvragen. De toelichting bij het opheffen van deze bepaling luidt (Parl. St. Vl. Parl., 
2013-2014, stuk 2371/1, 30-31):

De bevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak der wegen is duidelijk te onderscheiden van de 
bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuursorgaan (CBS/Deputatie/GSA) over de 
vergunningsaanvraag zelf.

Artikel 85 van het Omgevingsvergunningsdecreet, dat aan het College van Burgemeester en 
Schepenen een initiatiefrecht geeft om een verkavelingsvergunning bij te stellen kan dus zeker niet 
aangewend worden als de bijstelling enkel betrekking heeft op de wegenis wat tot de exclusieve 
bevoegdheid van de gemeenteraad hoort.

Omgekeerd heeft de gemeenteraad geen enkel initiatiefrecht om een procedure op te starten voor het 
bijstellen van een verkavelingsvergunning. Dit komt immers enkel toe aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, dan wel de eigenaar(s) van een kavel in de betrokken verkaveling 
(artikelen 85 en 86 van het Omgevingsvergunningsdecreet).

In de hypothese dat voor de aantakking van de nieuwe verkaveling op een bestaande wegenis een 
verkavelingsinitiatief zou vereist zijn, zou dit het ertoe leiden dat de gemeenteraad niet meer zelf 
beslissingen kan nemen over aanpassingen aan de gemeentelijke wegenis, wat duidelijk strijdig is met 
de artikels 2 en 42 van het Gemeentedecreet.

De conclusie spreekt voor zich: een verkavelingswijziging is niet vereist.

Het is enkel vereist dat de gemeenteraad een beslissing neemt over de (wijzigingen aan) de wegenis 
(inclusief groenberm).

Het bezwaar is ongegrond.

2. in oorsprong was de verkaveling langsheen het Cannaerthof inderdaad een eerder kleinschalige

verkaveling. Dit neemt niet weg dat op de site Marquette een nieuwe ontwikkeling mogelijk is, 
aangezien het vroegere gebruik van de Marquette werd stopgezet. De realisatie van een nieuwe 
aftakking op de Cannaertstraat, op dergelijke korte afstand van het Cannaerthof, zou niet van een 
goede ruimtelijke visie getuigen. Twee kruispunten op dergelijke korte afstand komen bovendien de 
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verkeersveiligheid niet ten goede. Daarom dient voor de ontsluiting van de nieuwe loten aangetakt te 
worden op het Cannaerthof.

Het groenscherm blijft deels behouden en wordt deels doorbroken. Dit scherm verliest zijn functie 
aangezien het vroegere gebruik van de site (feestzaal met bijhorende drukte, parking) stopgezet werd 
en vervangen wordt door een residentieel gebruik dat aansluit op de woonfunctie in de verkaveling in 
het Cannaerthof.

Het bezwaar is ongegrond.

4. Het Cannaerthof zal, in vergelijking met de huidige situatie, bijkomend moeten voorzien in de 
ontsluiting van 15 bijkomende woningen. Het Cannaerthof heeft een breedte van 5,9m tussen de 
boordstenen, wat zeker breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer. De weg is dus voldoende uitgerust 
om het huidig en het bijkomend verkeer te kunnen opvangen. De zichtbaarheid ter hoogte van de 
aansluiting op de Cannaertstraat is een aandachtspunt. De stad zal de nodige stappen ondernemen 
om de zichtbaarheid op dit kruispunt te verbeteren.

Er wordt een voetpad voor voetgangers voorzien aan de oostelijke zijde van de weg. Dit is voldoende, 
aangezien de voetgangers op deze locatie beperkt zijn tot plaatselijk verkeer.

De impact van de verkaveling is beperkt. De opmaak van een mober is niet vereist. Een mober is pas 
vereist bij nieuwe woonontwikkelingen vanaf 250 woongelegenheden, wat aanzienlijk meer is dan de 
18 woongelegenheden die in voorliggend project gepland worden. Aan de aanvraag werd een 
mobiliteitstoets toegevoegd die een beeld schept van de te verwachten verkeersaantrek en de 
bereikbaarheid van de site. Er wordt verwezen naar het advies van het team Planning en Openbaar 
Domein van de stad Kortrijk. De mobiliteitstoets volstaat. Er is geen bijkomend mobiliteitsonderzoek 
noodzakelijk. De impact van de verkaveling op het verkeer en de mobiliteit is beperkt. Het Cannaerthof 
ontsluit momenteel 4 woningen en zal moeten voorzien in de ontsluiting van 15 bijkomende woningen. 
De verkaveling verandert niets aan de functie van de straat. Cannaerthof blijft een verblijfsgebied met 
bestemmingsverkeer. De weg is voldoende uitgerust om het huidig en het bijkomend 
bestemmingsverkeer te kunnen opvangen. Het gebruik van Cannaerthof als ontsluitingsweg voorkomt 
een bijkomend kruispunt in de bocht van de Cannaertstraat.

Volgens de verkavelingsvoorschriften moeten bij elke woning verplicht twee autostaanplaatsen op het 
privaat perceel voorzien worden. Dit is in overeenstemming met de algemene stedenbouwkundige 
verordening van de stad Kortrijk, die het gewenste beleid van de stad uitdraagt. Bovendien worden 
zeven parkeerplaatsen op het openbaar domein voorzien in de verharde zijstrook en kan in principe 
ook op de rijweg geparkeerd worden. Er wordt geoordeeld dat de verkaveling in overeenstemming is 
met het gewenste parkeerbeleid. De parkeergelegenheden op openbaar domein moeten 
aangelegd worden in betonnen grasdallen i.p.v. kunststofplaten, dit wordt als voorwaarde 
aan de vergunning gekoppeld.

Bufferbekkens zijn een vaak gebruikte en goede oplossing om overstromingen te vermijden. Dergelijke 
bufferbekkens worden doorgaans niet afgesloten voor het publiek. Ook beken, vijvers en andere 
waterelementen worden niet afgesloten voor het publiek. Er kan verondersteld worden dat kleine 
kinderen zich onder het toezicht van hun ouders bevinden. Bovendien bevindt het bufferbekken zich 
eerder afgelegen aan de rand van de verkaveling en maakt dit geen deel uit van een ruimere 
groenzone. Er wordt wel gevraagd dat de oevers van het bufferbekken afgewerkt worden met 
een glooiende helling. Op die manier kan niet in het bekken gevallen worden, en is het ook 
eenvoudig om terug uit het bekken te geraken. Dit wordt als voorwaarde aan de vergunning 
gekoppeld.

Het bezwaar is deels gegrond, deels ongegrond.
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Argumentatie
4. Bespreking project

De zaak van de wegen omvat volgende onderdelen:

 Aanleg nieuwe ontsluitingsweg (incl. rioleringswerken) met aantakking op het bestaande 
Cannaerthof

 Aanleg openbare groenruimte (incl. infiltratievoorziening)
 Vastleggen nieuwe rooilijnen
 De nodige grondoverdrachten

Circulatie en openbaar domein:

De loten 1 t.e.m. 3 ontsluiten rechtstreeks op de Cannaertstraat. De overige kavels ontsluiten op een 
nieuwe doodlopende straat, die aantakt op het Cannaerthof. Zoals blijkt uit de behandeling van de 
bezwaren, komt het de gemeenteraad toe te oordelen of de bestaande – destijds in het openbaar 
domein opgenomen - groenberm aangepast kan worden in het kader van de aansluiting op het 
Cannaerthof: Doordat aangetakt wordt op het Cannaerthof wordt vermeden dat een bijkomend 
kruispunt met de Cannaertstraat nodig is op korte afstand van het Cannaerthof. Dit zou de 
verkeersveiligheid niet ten goede komen.

De wegenis heeft een totale breedte van 9m, de rijbaan heeft een breedte van 5,60m. Dit is 
voldoende, aangezien deze enkel voor plaatselijk verkeer gebruikt zal worden. Langs de zuidzijde van 
de weg wordt een voetpadverharding voorzien. Langs de noordzijde worden openbare parkeerplaatsen 
aangelegd in gras / kunststofplaten. Overeenkomstig het advies van Planning en Openbaar Domein 
moeten de parkeerplaatsen met betonnen grasdalen i.p.v. kunststofplaten aangelegd worden. 

Het bestaande Cannaerthof zal, in vergelijking met de huidige situatie, bijkomend moeten voorzien in 
de ontsluiting van 15 bijkomende woningen. Het Cannaerthof heeft een breedte van 5,9m tussen de 
boordstenen, wat zeker breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer. De weg is dus voldoende uitgerust 
om het huidig en het bijkomend verkeer te kunnen opvangen. De zichtbaarheid ter hoogte van de 
aansluiting op de Cannaertstraat is een aandachtspunt. De stad zal de nodige stappen 
ondernemen om de zichtbaarheid op dit kruispunt te verbeteren. 

Er wordt verwezen naar het advies van het team Planning en Openbaar Domein van de stad Kortrijk. 
De mobiliteitstoets volstaat. Er is geen bijkomend mobiliteitsonderzoek noodzakelijk. De impact van de 
verkaveling op het verkeer en de mobiliteit is beperkt. Het Cannaerthof ontsluit momenteel 4 
woningen en zal moeten voorzien in de ontsluiting van 15 bijkomende woningen. De verkaveling 
verandert niets aan de functie van de straat. Cannaerthof blijft een verblijfsgebied met 
bestemmingsverkeer. De weg is voldoende uitgerust om het huidig en het bijkomend 
bestemmingsverkeer te kunnen opvangen. Het gebruik van Cannaerthof als ontsluitingsweg voorkomt 
een bijkomend kruispunt in de bocht van de Cannaertstraat.

De nutsleidingen worden onder de nieuwe wegenis voorzien. Ook de bestaande Aquafinleiding wordt 
verplaatst zodat deze onder de wegenis komt te liggen en dan over een privaat lot (lot 10) aftakt in de 
richting van de Sint-Annastraat.

Parkeren:

Volgens de verkavelingsvoorschriften moeten bij elke woning verplicht twee autostaanplaatsen op het 
privaat perceel voorzien worden. Dit is in overeenstemming met de Algemene Stedenbouwkundige 
Verordening van de Stad Kortrijk, die het gewenste beleid van de stad uitdraagt.
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Garages in de woning worden voorzien op 6m achter de rooilijn conform de stedenbouwkundige 
verordening 

Het verkavelingsontwerp voorziet ook parkeerplaatsen op het openbaar domein, langs de noordzijde 
van de straat. (zie Circulatie en openbaar domein). Op die manier hoeft er niet op de straat zelf 
geparkeerd te worden. Er wordt geoordeeld dat de verkaveling in overeenstemming is met het 
gewenste parkeerbeleid. 

Groen- en omgevingsaanleg:

Er wordt een openbare groenzone voorzien ter hoogte van de toegang van de verkaveling via het 
Cannaerthof. De groenzone wordt met gras ingezaaid met inbreng van enkele natuurlijke 
speelelementen. Teneinde een laaneffect te bekomen worden bomen voorzien aan de rechterzijde van 
de nieuwe weg en op het openbaar domein ( thv lot 12 tem lot 18) herhaald in de private 
voortuinstrook op de linkerzijde van de weg ( thv lot 4 tem lot 6). 

Op de grens van de verkaveling met het openbaar domein van de E17 wordt een groenbuffer voorzien 
voor de visuele afscheiding tussen tuinen en domein E17. 

Adviezen:

 Het advies van stad kortrijk - beheer & openbaar domein afgeleverd op 10/07/2018 is volledig 
gunstig.

1.         Volgens het zoneringsplan bevindt het perceel zich in centraal gebied.

2.         Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering 

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

3.         Indien er nog vragen of opmerkingen zijn kan steeds contact opgenomen worden met 
Alexander Godefroid van het team Beheer Openbaar Domein op het nummer 056 27 83 45 of via 
beheer.openbaardomein@kortrijk.be.

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van stad kortrijk - planning & openbaar domein afgeleverd op 18/09/2018 is 
gedeeltelijk gunstig.

Dit advies wordt gevolgd

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

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

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

- De parkeergelegenheden op openbaar domein moeten aangelegd worden in betonnen grasdallen 
i.p.v. kunststofplaten. 

- Het groen (behoud - heraanplant en verplanten) is conform de gemaakte afspraken. 

- De mobiliteitstoets volstaat. Er is geen bijkomend mobiliteitsonderzoek noodzakelijk. De impact van 
de verkaveling op het verkeer en de mobiliteit is beperkt. Het Cannaerthof ontsluit momenteel 4 
woningen en zal moeten voorzien in de ontsluiting van 15 bijkomende woningen. De verkaveling 
verandert niets aan de functie van de straat. Cannaerthof blijft een verblijfsgebied met 
bestemmingsverkeer. De weg is voldoende uitgerust om het huidig en het bijkomend 
bestemmingsverkeer te kunnen opvangen. Het gebruik van Cannaerthof als ontsluitingsweg voorkomt 
een bijkomend kruispunt in de bocht van de Cannaertstraat.

 Het advies van brandweerzone fluvia - hulpverleningszone fluvia (kortrijk) - 
brandpreventie@hvzfluvia.be afgeleverd op 06/07/2018 is volledig gunstig.

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van aquafin nv - adviesaanvraagrwo@aquafin.be werd niet tijdig aangeleverd. Er 
zal aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

 Het advies van agentschap wegen en verkeer - awv - district kortrijk afgeleverd op 
19/09/2018 is gunstig.

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van provincie west-vlaanderen - provinciale dienst waterlopen afgeleverd op 
17/07/2018 is volledig gunstig.

Dit advies wordt gevolgd.

 Het advies van vlaamse milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 04/07/2018 
is  ongunstig.

Het dossier werd ongunstig geadviseerd. Het advies is gegrond. Het advies omvat voorwaarden onder 
dewelke het project wel aanvaardbaar is

Uit de bijgevoegde infiltratieproef volgt dat infiltratie mogelijk is. 

Bij deze moet het bufferbekken met vertraagde afvoer worden omgevormd tot een 
oppervlakkige infiltratievoorziening waar al het hemelwater afkomstig van de verkaveling 
kan infiltreren.

Dit wordt als voorwaarde aan de vergunning gekoppeld, waardoor tegemoet gekomen 
wordt aan het advies. 

Juridische grond
Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten

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

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

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
verkavelen in 18 loten met aanleg van wegenis, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te 
keuren.

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

Punt 3
Voor het starten van de werken een overeenkomst te sluiten met de stad Kortrijk tot regeling van 
onder andere volgende lasten en plichten:

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

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

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

Bijlagen
 VK_VP_N_2144_verkavelingsplan (1).pdf
 BA_2144_I_N_inplantingsplan ontworpen wegenis (1).pdf
 BA_2144_I_N_inplantingsplan rooilijnen.pdf

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
15 - 2018_GR_00259 - VK Hof ter Melle fase II - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp 

15 2018_GR_00259 VK Hof ter Melle fase II - Aanstellen 
ontwerper en goedkeuren ontwerp 
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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 8 januari 2018 een vergunning 
aan bouwbedrijf Durabrik nv. De aanvraag betreft het verkavelen van de gronden in 16 kavels 
voor halfopen en gesloten bebouwing met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten 
tussen bouwbedrijf Durabrik nv 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.

Artikel 2 van 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
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de bouwheer Durabrik nv om studiebureau Sweco uit Kortrijk aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Sweco diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken 
met inbegrip van groenaanleg.  

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:
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- voorbereidende werken en opbraak- en grondwerken
- aanleg funderingen en onderfunderingen
- aanleg lijnvormige elementen
- aanleg gescheiden riolering 
- plaatsen en aansluiten waterontvangers
- het bouwen van RWA- en DWA-huisaansluitingen en alle aanverwante werken
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (parkings, voetpaden), beton en asfalt (herstel 
wegenis), betongrasdallen (onderhoudspad)
- aanleg gescheiden riolering, plaatsen waterontvangers, huisaansluitingen en alle verwante werken
- aanleg infiltratievoorziening voor hemelwater
- plaatsen signalisatie
- groenaanleg en groenonderhoud tijdens waarborgperiode.

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

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 266.304,62 € (incl. BTW).  De stad staat in 
voor de uitbreiding van de parking begraafplaats OC en de aaleg van het onderhoudspad.

Bij deze geldt de volgende verdeelsleutel:

- 164.882,90€ (incl.BTW) voor de verkavelaar;
- 101.421,72€ (incl.BTW) voor de Stad Kortrijk. 

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. Het CBS is bevoegd op basis 
van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De GR is bevoegd op 
basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

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

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

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Sweco nv en voorgesteld door de verkavelaar Durabrik, in 
verband met "verkaveling Hof ter Melle te Heuele fase II" zoals vervat is in het bijzonder bestek nr . 
1991.2 met bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare procedure als wijze van 
gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
 1991.2 - lastenboek.pdf
 1991.2-01 grondplan HOF TER MELLE aangepaste parking BESTAANDE TOESTAND.pdf
 1991.2-02 grondplan HOF TER MELLE aangepaste parking-ONTWORPEN RIOLERING.pdf
 1991.2-03 grondplan HOF TER MELLE aangepaste parking-ONTWORPEN WEGENIS.pdf
 1991.2-04 typedwarsprofielen.pdf
 1991.2-05 grondplan HOF TER MELLE aangepaste parking-ROOILIJNPLAN.pdf
 1991.2-06 lengteprofielen en detail-plan detail.pdf
 1991.2-grondplan HOF TER MELLE aangepaste parking-VERKAVELINGSPLAN.pdf
 1991.2 - raming der werken.pdf
 Verkavelingsovereenkomst
 verkavelingsvergunning.pdf

20:14 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
20:15 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
16 - 2018_GR_00261 - Voorrangswijziging - Ringlaan (N395a en b)– aanpassen van de middenstrook - gewestweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

16 2018_GR_00261 Voorrangswijziging - Ringlaan (N395a en 
b)– aanpassen van de middenstrook - 
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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer 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:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De Heirweg is momenteel de enige dwarsende weg met de N395a en b (Ringlaan) die ondergeschikt 
is. Bij het uitvallen van de verkeerslichten moet de Heirweg voorrang verlenen. Het Vlaams Gewest wil 
dit wijzigen.

Argumentatie
Het Vlaams Gewest stelt voor om de huidige voorrangsregeling op het kruispunt Heirweg – N395a en 
b (Ringlaan) te wijzigen zodat de Heirweg voorrang heeft op de N395a en b. Op die wijze hebben alle 
dwarsende wegen van de Ringlaan (N50 en Kuurnsesteenweg/Kortrijkstraat), bij het uitvallen van de 
verkeerslichten, voorrang tov de Ringlaan. Het Vlaams Gewest wijst erop dat bedoeld wegsegment 
van de N395a en b gecategoriseerd is als primaire weg type 2 en dat beide wegen dienst zullen doen 
als parallelwegen van de nog aan te leggen R8. Bijgevolg zal het kruispunt Heirweg – N395a en b, bij 
het uitvallen van de verkeerslichten, het meest leesbaar en veiligst zijn met de voorgestelde 
voorrangsregeling.   

Concreet betekent dit dat er bij het kruispunt voorrangsborden B15 worden aangebracht in de Heirweg 
en borden B1 in de Ringlaan. De stop-borden (B5) in de Heirweg worden verwijderd.

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
Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement van het Vlaams Gewest in verband met de voorrangswijziging Ringlaan 
(N395a en b) – Heirweg – aanpassen van de middenstrook  goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en in 
drievoud, per aangetekend schrijven, over te maken aan AWV.

Bijlagen
 AR voorrangswijziging Ringlaan (N395a en b)  Heirweg  aanpassen van de middenstrook.pdf



AGENTSCHAP 
WEGEN & VERKEER 

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
Kon. Albert I-laan 1.2 bus 82 
8200 BRUGGE 
T 050248000 
F 0502480 OS 
www.wegenenverkeer.be 

Aan het college van Burgemeester en Schepenen 

Van en te 8500 Kortijk 

111111111111111111111111111111 
KORT 18006623 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk 
SOlj29jN39sbjOO1. 9+ 19 
telefoonnummer 
050 - 24 80 SO 

bijlagen 

vragen naarje-mail 
Tom Viaene 
tom.viaene@mow.vlaanderen.be 

datum 

Betreft: Stad Kortrijk. Gewestweg N39sb, Ringlaan. Ministerieel Besluit. 
Aanvullend reglement op de politie van het Wegverkeer. 
Aanpassen van de middenstrook. 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 

Hierbij maak ik U een ontwerp van ministerieel besluit over, houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer inzake gewestweg N39sb gelegen op 
het grondgebied van uw gemeente. 

Mag ik U verzoeken dit ontwerp voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Dit advies dient in drievoud, per aangetekend schrijven, ten laatste binnen de 
termijn van zestig dagen op mijn dienst toe te komen; de termijn neemt een 
aanvang bij de onderhavige aanvraag. 

Met vriendelijke groeten, Getekend door: Koen Surdiacourt (SignaturE 
Getekend op: 2018-09-03 12:19:57 +01 :00 
Reden: Ik keur dit document goed 

ir. Koen Surdiacourt 
afdelingshoofd 

Afschrift - enkel ter info - aan Ing. Franco Verschueren. - Het goedgekeurde mb 
wordt u later overgemaakt. 

I.~\ ~ ~ Vlaanderen ?C is Wegen en Verkeer pagina 1 van 1 
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Vlaamse 
Regering 

Ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer 

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE 
RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 
inzonderheid op artikel 6, § 1, X; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 3, 7 en 
10; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid artikel 2; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals tot op heden 
gewijzigd 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 27 oktober 2017; 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals tot op heden 
gewijzigd; 

Gelet op de dienstorder MOB/MIN/201 0/01 van 11 januari 2010 inzake de procedure van 
aanvullende reglementen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare 
Werken; 
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Overwegende dat de N395a en N395b, op het grondgebied van Kortrijk en Kuurne 
gewestwegen zijn; 

Overwegende dat bedoeld wegsegment van de N395a en de N395b gecategoriseerd is als 
primaire weg type 2; 

Overwegende dat de N395 a en b dienst zullen doen als parallelwegen van de nog aan te 
leggen R8; 

Overwegende dat het kruispunt bii oevolo het meest leesbaar en veiligst is, bij het uitvallen van 
de verkeerslichten, met de voorgestelde voorrangsregeling; 

Overwegende dat op de volgende kruispunten op de N395 a en b met de N50 en met het 
kruispunt Kuurnsesteenweg en Kortriikstraat, de dwarsende weg telkens voorrang heeft; 

BESLUIT 

Artikel1. Op het grondgebied van de stad Kortrijk en gemeente Kuurne heeft op de kruispunten 
van de gewestwegen N395a en N395b met de Heirweg, bij het uitvallen van de 
verkeerslichten, de Heirweg voorrang ten opzichte van de N 395a en b. 

Art. 2. De bepalingen van artikel één worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door 
middel van de wettelijk vastgestelde verkeerstekens. 

Art. 3. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de 
verkeerstekens worden gedragen door het Vlaamse Gewest. 
De verkeerstekens die strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement moeten onmiddellijk 
worden verwijderd. 

Art. 4. Alle bestaande besluiten die belrekking hebben op het onderwerp van de in artikel één 
omschreven weggedeelten worden opgeheven en vervangen door onderhavig besluit. 

Art. 5. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de griffie van de politierechtbank te 
Brugge. 

Brussel, 

De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn 

Ben WEYTS 
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ENTSCHAP 
:GEN & VERKEER 8000 

04/09/18 
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I. Albert I-laan 1.2 bus 82 
o Brugge 
w.wegenenverkeer .be 

Vlaanderen 
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\ 
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Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
20:18 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
20:19 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:19 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
20:19 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
17 - 2018_GR_00266 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

17 2018_GR_00266 Intercommunale Leiedal - Verslag en 
toelichting
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

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

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
De laatste statutenwijziging dateert van 12 december 2018.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
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uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Koen Byttebier in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.

18 - 2018_GR_00271 - Intercommunale Leiedal - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

18 2018_GR_00271 Intercommunale Leiedal - Buitengewone 
algemene vergadering - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
Per brief van 12 oktober 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Leiedal op 18 december 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
De laatste statutenwijziging dateert van 12 december 2018.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering (goedgekeurd door de raad van bestuur van Leiedal van 28 
september 2018) ziet er als volgt uit:

1. Statutenwijziging
Aanpassing aan de artikels 7 §3, 9, 17, 20 §2, 21, 27, 31 §5, 48 §8 en de Bijlage 1.

2. Jaaractieplan en begroting 2019
Goedkeuring van het Jaaractieplan en de begroting van 2019.

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2019 
In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de Algemene Vergadering de bijdrage 
van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2019.

4. Code van Goed Bestuur bestuurders Leiedal
In uitvoering artikel 434 van het Decreet Lokaal Bestuur legt de Algemene Vergadering de Code Goed 
Bestuur vast die van toepassing is op de bestuurders van de raad van bestuur.

5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)
Mondelinge toelichting over de stand van zaken en verdere timing ter voorbereiding van de Algemene 
Vergadering van mei 2019.

---

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 1: Statutenwijziging

Op 21/12/2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) aan dat op 15/02/2018 
in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Dit decreet vervangt en integreert grotendeels het 
Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het Decreet op de Vrijwillige Fusies en het Decreet op de 
Intergemeentelijke Samenwerking (DIS), dit laatste uit 2001. De inwerkingtreding is grotendeels 
voorzien op 1/01/2019 ofschoon een aantal bepalingen reeds per 25/02/2018 van kracht werden.

Tijdens een verkiezingsjaar mag een intercommunale haar statuten niet wijzigen (de zogenaamde 
sperperiode). Evenwel Artikel 605 DLB, dat reeds in werking is getreden op 25/02/2018, stelt dat de 
sperperiode van Artikel 42 DIS niet geldt in 2018 voor wat betreft het voorleggen van een 
statutenwijziging voor volgende welbepaalde aspecten:

(…) om de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van 
bestuur, met inbegrip van onafhankelijke bestuurders als stemgerechtigde leden van de raad van 
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bestuur te bepalen, alsook om te bepalen hoeveel leden van de raad van bestuur van hetzelfde 
geslacht kunnen zijn met een maximum van twee derden.

Dit impliceert de aanpassing van vier verschillende artikels voor de statutenwijziging van december 
2018 in uitvoering van Artikel 605 DLB, zijnde artikels 17, 20 §2, en 27.

Daarnaast dient Artikel 80 van het DIS door Leiedal te worden vertaald naar haar statuten. Dit artikel 
legt Leiedal op haar statuten aan te passen opdat de provincie West-Vlaanderen uiterlijk op 31 
december 2018 uittreedt. Dit vereist een wijziging van zes artikels van de statuten alsook een bijlage, 
zijnde artikels 7 §1, 9, 17, 21, 31 §5, 48 §8 en de Bijlage 1.

Intussen heeft het Vlaams Parlement op 25/05/2018 een zogenaamd ‘reparatiedecreet’ goedgekeurd 
(‘decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur’), dat op 
16/06/2018 werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit reparatiedecreet vereist evenwel geen 
wijzigingen van de statuten van Leiedal.

Een artikelgewijze bespreking van de voorgestelde statutenwijziging is te vinden in bijlage 7 - 
Toelichtingsnota bij voorstel tot statutenwijziging

---

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-C 
Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt na 
de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

De gemeenteraad besliste in zitting van 15 januari 2018 mevrouw Stefanie Demeyer aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal, voor 50% van het 
totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, voor een periode die eindigt na de 
algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019; dit in vervanging 
van mevrouw M-C Vandenbulcke.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Juridische dienst
Gunstig advies
De statutenwijziging wordt vanuit de juridische dienst positief geadviseerd.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intercommunale Leiedal op 18 december 2018.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de voorgestelde statutenwijziging 
(agendapunt 1) goed te keuren.

Punt 4
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste punten van 
deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 statuten 12-12-2017.pdf
 20181012 MODEL Uitnodiging CBS - KOR.pdf
 20181218 Bijlage 1 - Agenda BAV Leiedal van 18-12-2018 ++++.pdf
 20181218 Bijlage 2 - Jaaractieplan en begroting 2019 ++++.pdf
 20181218 Bijlage 3 - gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2019 - KOR.pdf
 20181218 Bijlage 4 - Leiedal - Code van goed bestuur ++++.pdf
 20181218 Bijlage 7 - Toelichtingsnota bij voorstel tot statutenwijziging ++++.pdf
 20181218 Bijlage 8 - Ontwerp statutenwijziging BAV 18-12-2018 ++++.pdf

19 - 2018_GR_00265 - Gaselwest - Verslag en toelichting

19 2018_GR_00265 Gaselwest - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

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

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).
Gaselwest is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het Vlaams decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur.
Doel van Gaselwest is het distributienetbeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributie-netbeheer elektriciteit en gas.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2018.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar 
tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

20 - 2018_GR_00272 - Gaselwest - Buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

20 2018_GR_00272 Gaselwest - Buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2018 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
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raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 9 oktober 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Gaselwest op 17 december 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).
Gaselwest is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het Vlaams decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur.
Doel van Gaselwest is het distributienetbeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributie-netbeheer elektriciteit en gas.
De laatste statutenwijziging dateert van 25 juni 2018.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 7 september 2018 als volgt samengesteld:

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform art. 
677 en 728 e.v. van het W.Venn.:

a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.

b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen 
van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van 
Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos 
een kopie van deze stukken verkrijgen.

c. Goedkeuring van :

i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit 
elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-
Warneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het 
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit 
overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle 
activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit 
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op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 
2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door 
Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in 
een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en 
verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het 
splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de 
overnemende vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te 
vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het 
overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. 
hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.

ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.

d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid 
verlening van machtiging om :

i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;

ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;

iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;

iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn;

v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en 
vereiste formaliteiten te vervullen.

e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. tot 
en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.

3. Statutaire benoemingen

4. Statutaire mededelingen.

---

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 1: Realisatie van een partiële splitsing door 
overneming.

Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en gasdistributie 
op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA vindt zijn oorsprong in het 
volgende :

 Sedert 1 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en 
gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de "CWaPE") in het 
Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna "VREG") in 
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het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door de Waalse en 
de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal onder het 
Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de gewestoverschrijdende 
distributienetbeheerders (hierna "DNB’s") verschillende tarieven opstellen in functie van de 
tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder gewest. De 
tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn fundamenteel 
verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn verplicht 
verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de gemeenten van 
ieder betrokken gewest.

 De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare 
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. Deze 
onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen met zich mee, 
met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse en 
Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en reglementaire 
wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-
l’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing.

 De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de andere 
vennoten van Gaselwest inhouden.

---

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

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en in zitting van 15 januari 2018 
mevrouw Tiene Castelein aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december 2018.

Punt 2
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a- goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten 
elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, 
Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA 
zoals opgenomen in de agenda.

b- de aangeduide vertegenwoordiger aan deze buitengewone algemene vergadering op te dragen 
agendapunt 1 (Realisatie van een partiële splitsing door overneming) goed te keuren.

c- machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. t.e.m. 1.d. van de agenda 
bij authentieke akte te doen vaststellen.

Punt 3
de aangeduide vertegenwoordiger aan deze buitengewone algemene vergadering op te dragen de 
(overige) op de agenda geplaatste punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing 
moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 Oproeping gemeenten.pdf
 Agp 1 - Omstandig verslag partiele splitsing.pdf
 Agp 1 - Voorstel partiele splitsing.pdf
 Agp 2 - Bespreking art 44 decreet interg samenw - intro.pdf
 Agp 2 - Strategienota 2019 - budget.pdf
 Agp 2 - Strategienota 2019.pdf
 Agp 3 - Statutaire benoemingen.pdf
 Agp 4 - Statutaire mededelingen.pdf
 Gaselwest - AV 2018-06-25 - gecoordineerde statuten.pdf

Arne Vandendriessche
Aankoop
20:34 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:35 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:35 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:35 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
21 - 2018_GR_00277 - 2017/1318 - Raamovereenkomst voor de glaswas in diverse (stads)gebouwen. - Voorwaarden en wijze van gunnen

21 2018_GR_00277 2017/1318 - Raamovereenkomst voor de 
glaswas in diverse (stads)gebouwen. - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Inleiding
De glaswas van de diverse (stads)gebouwen is een dienst die reeds enkele jaren wordt uitbesteed.

Evaluatie bestaande overeenkomst
Na gesprekken met alle gebouwverantwoordelijken blijkt dat er heel wat verbeterpunten zijn in het 
laatst lopende dossier nr 2013/613 - raamcontract reinigen ramen:
- weinig flexibiliteit in het bestek (in functie van een variabel aantal gebouwen);
- oorspronkelijke opmeting van het aantal vierkante meter is vaak onderschat;
- opvolging van de uitvoering van deze werken is moeilijk.

Extern adviesbureau schoonmaak
Het college gunde in zitting van 7 maart 2016 de raamovereenkomst voor onafhankelijk 
schoonmaakadvies voor een periode van vier jaar aan de firma Atir België, Meiboomlaan 17, 
Oostende.
Voor de opmaak van deze raamovereenkomst werd beroep gedaan op het extern adviesbureau Atir 
voor de opmaak van een calculatiemodel en enkele specifieke voorwaarden in het bestek. Het 
adviesbureau zal ons eveneens bijstaan in de gunningsfase en de opvolging van de uitvoering.

Argumentatie
Deelnemende partners - aankoopcentrale:
Tijdens een overleg met alle gebouwverantwoordelijken werden ook de collega's van AGB SOK, AGB 
PARKO en OCMW uitgenodigd.

Vanuit OCMW werd beslist om niet te wachten op de raamovereenkomst opgemaakt door het 
aankoopteam van de stad. Op 1 mei 2018 startte hun nieuwe raamovereenkomst voor vier jaar, 
gegund aan firma Ariel NV uit Gent. Omwille van de schaalgrootte kunnen wij aldus niet instappen in 
deze raamovereenkomst.

AGB PARKO en AGB SOK waren wel vragende partij om in te stappen in deze raamovereenkomst. 
Hierdoor werd de raamovereenkomst ook in meerdere percelen opgedeeld:
- perceel 1 stadsgebouwen met specifieke veiligheidsmaatregelen (beglaasde daken, grote 
oppervlaktes glas-in-loodramen, vliesgevels,...);
- perceel 2 stadsgebouwen zonder specifieke veiligheidsmaatregelen;
- perceel 3 gebouwen van AGB PARKO met specifieke veiligheidsmaatregelen;
- perceel 4 gebouwen van AGB SOK met specifieke veiligheidsmaatregelen.

De directie bedrijfsvoering fungeert voor deze raamovereenkomst als aankoopcentrale voor de Groep 
Kortrijk.
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Calculatie beglaasde oppervlaktes
Alle beglaasde oppervlaktes van de diverse gebouwen werden de voorbije maanden in kaart gebracht 
en ingegeven in een calculatiemodel, aangeleverd door het extern adviesbureau Atir.

Bij veranderingen van eigendom, bij grote renovatiewerken of bijbouwen op bepaalde locaties kunnen 
deze gegevens makkelijk aangepast worden zodat het model blijvend geraadpleegd kan worden.

Raming
De raming is gebaseerd op 3 glaswasbeurten per jaar. De inschrijver geeft een beurtprijs op volgens 
de modaliteiten van het bestek; er worden per gebouw 12 beurten in rekening gebracht over een 
periode van vier jaar.

De totale raming bedraagt 439.012,20 euro (inclusief 21%) voor een periode van vier jaar
- Perceel 1: 250.833,00 euro (inclusief 21 % btw);
- Perceel 2: 114.490,20 euro (inclusief 21 % btw);
- Perceel 3: 37.026,00 euro (inclusief 21 % btw);
- Perceel 4: 36.663,00 euro (inclusief 21 % btw)

De directie bedrijfsvoering stelt voor als wijze van gunnen te kiezen  voor de openbare procedure.

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 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 artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 7 april 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Raming 439.012,20 euro (inclusief 21 % btw) waarvan het aandeel voor de stad 365.323,20 euro 
(inclusief 21 % btw) voor de periode van vier jaar.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de raamovereenkomst voor de glaswas in diverse 
(stads)gebouwen, volgens het lastenboek nr 2018/1318 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

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

Bijlagen
 20171318_Perceel_1_Raming.xlsx
 20171318_Perceel_2_Raming.xlsx
 20171318_Perceel_3_Raming.xlsx
 20171318_Perceel_4_Raming.xlsx
 Calculatiemodel Glaswas Stad Kortrijk Totaal BEVEILIGD.xls
 BIJLAGE C - veiligheidsvoorschriften.docx
 20171318_2018_09_26_Bestek - Model 3P.pdf

20:38 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
20:39 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:39 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
20:39 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
22 - 2018_GR_00276 - 2018/1562 - Raamovereenkomst voor afsluitingen en poorten voor diverse stadsgebouwen  en domeinen voor de periode 2019 tot en met 2022 - Voorwaarden en wijze van gunnen

22 2018_GR_00276 2018/1562 - Raamovereenkomst voor 
afsluitingen en poorten voor diverse 
stadsgebouwen  en domeinen voor de 
periode 2019 tot en met 2022 - 
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; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
Er zijn diverse domeinen en gebouwen van de stad waar (draad)afsluitingen aanwezig zijn:
- sport- en voetbalterreinen;
- containerparken;
- parken;
- hondeloopweides;
- terreinen jeugdverenigingen;
- speelpleinen.

Deze draadafsluitingen zijn vaak onderhevig aan zwaar gebruik en vandalisme. Wekelijks ontvangt 
team aankoop van de directie bedrijfsvoering meldingen van zowel gebouw- en terreinbeheerders (via 
topdesk) als van burgers (via het meldpunt 1777) om herstellingen aan deze (draad)afsluitingen en 
poorten uit te voeren.

Om deze herstellingen snel te kunnen uitvoeren wordt gewerkt op afroep via een 
raamovereenkomst voor een periode van vier jaar.

Het volledig vernieuwen van de omheiningen van de containerparken zit niet in deze 
raamovereenkomst inbegrepen. Deze vraag naar structurele investering bestaat reeds een aantal jaar 
maar is ruimer te bekijken dan puur herstel van draadafsluitingen. Naast het afsluiten van de parken 
en bepaalde opslagcontainers moet ook de locatie, de beplanting en eventuele (camera)bewaking in 
kaart gebracht worden.

Argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor afsluitingen en poorten voor diverse 
stadsgebouwen en domeinen voor de periode 2019 tot en met 2022” werd een bestek met nr. 
2018/1562 opgesteld door directie bedrijfsvoering.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.

Procedure
Het plaatsen van afsluitingen valt onder de categorie 'werken'.
Er wordt geopteerd voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking (limiet 750.000,00 euro exclusief 21% btw). De totale uitgave over de gehele looptijd 
van deze overeenkomst is dan ook beperkt tot de limiet van deze overeenkomst.
Dit laat toe ruimere vragen voor de Groep Kortrijk, als aankoopcentrale, op te nemen met aparte 
deelopdrachten als deze zich voor doen.

Raming
Om blijvend aan de vragen van de klant te kunnen voldoen wordt gedurende de periode 2019-2022, 
in eerste instantie, 50.000,00 euro (inclusief 21% btw) per jaar gereserveerd.

Extra bepalingen
Er geen afnameplicht en geen exclusiviteit. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar.

Gunningscriteria
Prijs is het enige criterium.
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Prijsherzieningen
De prijs is maandelijks onderhevig aan prijsherzieningen gezien het ramingsbedrag, het type 'werken' 
en de volatiliteit van de staalprijzen.

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 41, §1, 2° (de geraamde 
waarde excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 euro niet) en artikel 57.

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.
Financiële informatie
Financiële informatie
De maximum limiet van deze overeenkomst is 750.000,00 euro exclusief 21% btw.

per jaar (2019 - 2020 - 2021 - 2022) 50.000,00 euro (inclusief 21% btw) te reserveren

budgetsleutel GBB-CBS/0119-01/2220100/IE-12

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Financiën algemeen
Geen advies ontvangen

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het bestek met nr. 2018/1562 voor de opdracht "Raamovereenkomst voor afsluitingen en poorten 
voor diverse stadsgebouwen en domeinen voor de periode 2019 tot en met 2022", opgesteld door de 
directie bedrijfsvoering - aankoop goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking.
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Bijlagen
 20181562_2018_10_03_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene
Staf
23 - 2018_GR_00258 - Be-Part - Budget 2018 - Goedkeuren

23 2018_GR_00258 Be-Part - Budget 2018 - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00132 - Be-Part - Overeenkomst tot oprichting van een interlokale vereniging Be-Part - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Op 11 juni 2018 werd de interlokale vereniging Be-Part opgericht door de gemeenteraden van Kortrijk 
en Waregem. Op 24 augustus 2018 werd een eerste beheerscomité georganiseerd. Op dit 
beheerscomité werden voorzitter en ondervoorzitter benoemd, samenstelling dagelijks bestuur 
bepaald en het budget en programmatie 2018 bepaald. Het verslag werd als bijlage toegevoegd.

Argumentatie
In overeenstemming met de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging Be-Part, 
werden Pietro Iacopucci en An Vandersteene respectievelijk als voorzitter en ondervoorzitter van de 
interlokale vereniging aangeduid. Zij vormen tevens het dagelijks bestuur, aangevuld door de 
coördinator van Be-Part, Patrick Ronse. Vervolgens werd de programmatie 2018 vastgesteld. In 
Waregem worden de tentoonstellingen Rag Doll Act van Tatjana Gerhard en Fantômas van Caroline 
Achaintre georganiseerd. In Kortrijk wordt het stadsparcours PLAY georganiseerd.

Aansluitend werd het budget vastgesteld. Het budget van Be-Part wordt geraamd op 735.000€. De 
(koepel)uitgaven inzake personeel worden geraamd op 242.000€. Het budget voor werkplaats 
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Waregem op 209.000€. Het budget voor werkplaats Kortrijk op 284.000€. De gedetailleerde verdeling 
per werkplaats is af te lezen uit het budget in bijlage. Het budget 2018 is in volle overeenstemming 
met de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging Be-Part. Inzake werkplaats Kortrijk 
moet opgemerkt worden dat het budget Be-Part integraal onderdeel uitmaakt van het project PLAY 
Kortrijk 2018, in co-productie met de Stad Kortrijk en de vzw Musea van de Stad Kortrijk. Het totale 
financieel beheer van dit project valt onder de vzw Musea.

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

Financiële informatie
Zie bijlage

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het budget 2018 van de interlokale vereniging Be-Part goed te keuren.

Bijlagen
 Be Part_Budget 2018
 20180824_Be-Part_Beheerscomite_Verslag

Musea en Erfgoed
24 - 2018_GR_00256 - Straatnaamgeving - Brouwtorenstraat - Goedkeuren

24 2018_GR_00256 Straatnaamgeving - Brouwtorenstraat - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00129 - Straatnaamgeving - Brouwtorenstraat - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Door de heraanleg van de omgeving van Bellegemplaats  zou een stukje van de Kwabrugstraat als 
een aparte entiteit kunnen gezien worden. De brouwerij Omer Vander Ghinste, Kwabrugstraat 3, 
vraagt om de naam te wijzigen van dit gedeelte van de Kwabrugstraat, nl. tussen Bellegemplaats en 
de Kortestraat. Dit deel zal na de heraanleg een doodlopende straat  worden voor doorgaand verkeer 
(wel nog doorgang voor fietsers en voetgangers). De brouwerij stelt voor dit stuk te wijzigen in 
“Brouwerijplein”. 

De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018. 

Argumentatie
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

De princiepsbeslissing werd genomen in de GR van 18 juni 2018. Het openbaar onderzoek liep van 28 
juni tot 30 juli 2018. De betrokken bewoners (2 personen) werden aangeschreven en gecontacteerd. 
Er waren geen bezwaren. Het advies van de cultuurraad was ongunstig. Dit advies betreft evenwel 
niet de naamgeving zelf maar de kwestie of de wijziging uberhaupt nodig is. Navraag bij de dienst 
Planning & Openbaar Domein bevestigt de wenselijkheid van de wijziging. Het advies van de 
cultuurraad is niet bindend.
Bijgevolg kan de gemeenteraad de naam definitief goedkeuren.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Definitief, voor de het heraangelegde deel van de Kwabrugstraat in Bellegem, tussen Bellegemplaats 
en de Kortestraat, volgende straatnaamwijziging goed te keuren:

Brouwtorenstraat.

 

 

 

Bijlagen
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Advies commissie voor straatnaamgeving
 Openbaar onderzoek Brouwtorenstraat.pdf
 advies Cultuurraad

25 - 2018_GR_00257 - Bibliotheek Leiegouw - Schenking bibliotheek Leiegouw aan het Erfgoeddepot Trezoor

25 2018_GR_00257 Bibliotheek Leiegouw - Schenking 
bibliotheek Leiegouw aan het Erfgoeddepot 
Trezoor
Goedgekeurd

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De collectie van de Leiegouw is momenteel ondergebracht in het Stadsarchief Kortrijk. Naar aanleiding 
van de verhuis van het archief naar het Erfgoeddepot Trezoor, werd een lange termijnsoplossing 
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gezocht. De Leiegouw,  vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse 
vzw, heeft daarom besloten haar collectie te schenken aan de stad Kortrijk.

De bibliotheek Leiegouw, bestaande uit boeken en tijdschriften, is een rijke aanvulling op de 
provinciale collectie Westflandrica.

De provinciale collectie Westflandrica is eveneens toegewezen aan de stad Kortrijk. Deze 
collectie bevat ruim 25.000 boeken, en een uitzonderlijke collectie van meer dan 30.000 
brochures en kleine uitgaven. De opdracht omvat eveneens het verzamelen van de West-
Vlaamse tijdschriften. Deze reeks bevat ruim 2.500 titels. In de toekomst zal de collectie 
enkel worden aangevuld met publicaties relevant voor de stad Kortrijk en de regio zuidwest. 

De vooropgestelde oplossing gaat uit van een schenking van de collectie van de Leiegouw en 
afstemming met de omvangrijke collectie Westflandrica.

Argumentatie
De bibliotheek van de Leiegouw zal door opname in de digitale catalogus van Westflandrica optimaal 
ontsloten worden en beter zichtbaar zijn voor het publiek. Daarenboven zal deze bibliotheek in goede 
omstandigheden bewaard worden in het Erfgoeddepot Trezoor, Vier Linden 1, 8501 Heule.

De boeken en tijdschrijften zullen, na toegankelijkheid, voor leden van de Leiegouw en voor het 
publiek raadpleegbaar zijn, overeenkomstig de voorwaarden en de reglementen die gelden voor het 
Erfgoeddepot Trezoor. De schenker blijft een bevoorrechte gebruiker en kan aankoopsuggesties doen 
ter uitbreiding van de collectie.

Aan de schenking zijn noch financiële noch andere voorwaarden verbonden. De schenker verklaart 
volledig afstand te doen van de genoemde stukken. Daardoor krijgt de stad alle mogelijke rechten 
(o.a. ook publicatie- en verspreidingsrecht) inbegrepen het recht op selectie. Bij beslissing tot selectie 
zal de stad, de schenker schriftelijk de optie aanbieden om de geselecteerde stukken terug te nemen 
in volle eigendom en dit in de staat waarin ze zich op dat moment bevinden. De ophaling van deze 
stukken geschiedt op initiatief en kosten van de schenker.  

 

 

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
in te stemmen met de schenking van de bibliotheekcollectie Leiegouw, de vereniging voor geschied-, 
taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse vzw aan de stad Kortrijk, en de verklaring van 
schenking goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Verklaring_schenking_Leiegouw_definitief.pdf
 Kortrijk_Overzicht_boeken_Leiegouw.pdf
 LI_Overdracht_tijdschriften_Leiegouw.pdf
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VERKLARING VAN SCHENKING VAN ERFGOEDBIBLIOTHEEK 
 
Ondergetekende, 
 
De Leiegouw, vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse vzw, 
vertegenwoordigd door mevrouw Greet Verschatse, voorzitter, en Filip Santy, penningmeester-
afgevaardigd bestuurder, 
 
verklaart hierbij uitdrukkelijk 
te schenken ten definitieve en onherroepelijke titel, en in volledige en vrije eigendom over te 
dragen aan 
 
De stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw 
Nathalie Desmet, respectievelijk burgemeester en algemeen directeur, die aanvaardt 
 
De boeken- en tijdschriftencollectie van De Leiegouw, zoals beschreven in de inventaris als 
bijlage. 
 
1. Aan de schenking zijn noch financiële noch andere voorwaarden verbonden. De schenker 

verklaart volledig afstand te doen van de genoemde stukken. Daardoor krijgt de stad alle 
mogelijke rechten (o.a. ook publicatie- en verspreidingsrecht) inbegrepen het recht op 
selectie. Bij beslissing tot selectie zal de stad, in overleg met de schenker, de niet-
geselecteerde collectieonderdelen aanbieden aan achtereenvolgens (1) lokale of (2) regionale 
erfgoedinstellingen of –organisaties of (3) bovenlokale erfgoedinstellingen. Voor het 
eventueel resterende deel zal de stad de schenker schriftelijk de optie aanbieden om de 
geselecteerde stukken terug te nemen in volle eigendom en dit in de staat waarin ze zich op 
dat moment bevinden. De afhaling van deze stukken geschiedt op initiatief en kosten van de 
uiteindelijk begunstigde. 

 
2. De genoemde collectie zal bewaard worden in het Erfgoeddepot Trezoor, Vier Linden 1, 8501 

Heule. De schenking zal op een passende wijze worden vermeld in de officiële rapportering 
en communicatie van de stad en/of het Erfgoeddepot Trezoor en in het tijdschrift van De 
Leiegouw. 

 
3. De boeken en tijdschriften zullen voor leden van De Leiegouw en voor het publiek 

raadpleegbaar zijn, overeenkomstig de voorwaarden en de reglementen die gelden voor het 
Erfgoeddepot Trezoor.  

 
4. De schenker blijft een bevoorrechte gebruiker en kan aankoopsuggesties doen ter uitbreiding 

van de collectie.  
 
Gedaan te Kortrijk, op  
 
Voor de stad Kortrijk  Voor De Leiegouw 
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Burgemeester 
 
 
 
Algemeen directeur 

 Greet Verschatse 
Voorzitter 
 
 
Filip Santy 
Afgevaardigd bestuurder 
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Bibliotheek
26 - 2018_GR_00279 - 2018/1529 - Openbare bibliotheek Kortrijk: aankoop en levering van jeugdboeken - Voorwaarden en wijze van gunnen

26 2018_GR_00279 2018/1529 - Openbare bibliotheek Kortrijk: 
aankoop en levering van jeugdboeken - 
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; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00355 - 2016/1166 - Openbare Bibliotheek Kortrijk: aankoop van jeugdboeken 2017-
2018 - Gunning

Aanleiding en context
 Het aanbieden van een diverse en brede collectie vormt een belangrijke pijler van de 
bibliotheekwerking. De Kortrijkse bibliotheek wil niet alleen een gids zijn in het grote aanbod aan 
informatie, maar wil haar bezoekers bovendien ook prikkelen en uitnodigen om ook minder voor de 
hand liggende lectuur en informatie te ontdekken. Een goed uitgebouwd aanbod jeugdboeken mag 
daarom niet ontbreken in de Kortrijkse bibliotheekcollectie.

 
Argumentatie
 Omschrijving opdracht, procedure en raming

De directie mens - bibliotheek stelde een lastenboek nr. 2018/1529 op voor de aankoop en levering 
van jeugdboeken voor de openbare bibliotheek te Kortrijk. Deze aankoop is bestemd voor zowel de 
centrale bibliotheek als de buurtbibliotheken en omvat zowel fictie voor kinderen en jongeren als 
informatieve jeugdboeken.



117/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 218.867,92 euro (exclusief btw) of 232.000,00 euro 
(inclusief 6% btw).

De directie mens - bibliotheek stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 48 maanden. Deze vangt aan op 1 januari 2019 en 
eindigt op 31 december 2022. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar.

Deze opdracht komt er in navolging van een eerder uitgeschreven opdracht met een 
uitvoeringstermijn van 24 maanden die eindigt op 31/12/2018 (zie 2017_CBS_00355). Naast deze 
opdracht zal de bibliotheek ook opnieuw aparte opdrachten opstarten voor de aankoop van strips (zie 
2018_CBS_02949), boeken voor volwassenen (zie 2018_CBS_03027) en audiovisuele materialen (nog 
op te starten). We opteren voor gescheiden opdrachten omdat deze telkens een ander type 
leverancier met een eigen expertise en dienstverlening vergen. Bovendien betreft het telkens 
verschillende afdelingen binnen de bibliotheek. Deze opsplitsing kan daarom ook verantwoord worden 
vanuit een administratief oogpunt.

Technische bepalingen

Alle technische bepalingen i.v.m. de bestelprocedure en het leveren van de boeken zijn opgenomen in 
het bestek nr. 2018/1529 (zie bijlage).

Gunningscriteria

 
Nr. Omschrijving Gewicht
1 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

 10

 -        Voor recente boeken (verschijningsdatum < 6 maanden) kent de inschrijver 
een algemene korting die niet lager ligt dan 20% op de gangbare kleinhandelsprijs.

5

 -        Voor niet-recente boeken (verschijningsdatum > 6 maanden) kent de 
inschrijver een korting toe die niet lager ligt dan 25% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

5

 Beoordeling: de offertes worden gerangschikt van hoogste korting naar laagste 
korting. De offerte die de hoogste kortingen biedt, krijgt de maximale punten (5/5). 
Offertes die de minimale kortingen van respectievelijk 20% en 25% bieden, krijgen 
de helft van de punten toegekend (2,5/5). Offertes die een korting lager dan de 
minimale kortingen van respectievelijk 20% en 25% bieden, krijgen geen punten 
toegekend (0/5).

 

2 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit het 
bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan wordt 
beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

30

 -        Verloop van de bestelprocedure 5
 -        Verloop van de leveringen en leveringstermijn, facturatieprocedure 5
 -        Retourneringsrecht 5
 -        Communicatie met de collectievormer 5
 -        Aanbod zichtzendingen 10
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 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 5/5 of 10/10

-        goed: 4/5 of 8/10

-        voldoende: 2,5/5 of 5/10

-        onvoldoende: 0/5 of 0/10

 

3 Bedrijfscultuur

De inschrijver licht zijn bedrijf en de bedrijfsvoering toe op het offerteformulier. 
Hierbij worden onderstaande elementen beoordeeld. Deze worden verder geduid in 
de technische bepalingen van het bestek:

40

 -        Vorming en scholing: de inschrijver zelf en zijn eventuele werknemers 
beschikken over de nodige expertise in het boekenvak en profileert zich als een 
gespecialiseerde jeugdboekenhandel. De inschrijver kan deze expertise voldoende 
aantonen en staven aan de hand van de nodige documenten.

20

 -        Duurzaamheid: de inschrijver levert voldoende en voortdurende 
inspanningen om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te garanderen. De 
inschrijver omschrijft deze inspanningen gedetailleerd op het offerteformulier.

10

 -        Aanbod extra dienstverlening rond leesbevordering en literatuur: de 
inschrijver organiseert regelmatig activiteiten of biedt bijkomende dienstverlening 
aan die de leesbevordering bij kinderen en jongeren en het literair klimaat in 
Vlaanderen ondersteunen. De inschrijver kan de bibliotheek ook ondersteunen bij het 
organiseren van dergelijke activiteiten en initiatieven en omschrijft op het 
offerteformulier in welke zin dit zal gebeuren.

10

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 20/20 of 10/10 

-        goed: 16/20 of 8/10

-        voldoende: 10/20 of 5/10

-        onvoldoende: 0/20 of 0/10

 

4 Aanbod

De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. Daarom 
moet de inschrijver in staat zijn om alle publicaties te leveren van de uitgeverijen 
opgenomen in de aan het bestek toegevoegde lijst (zie bijlage). Daarnaast is de 
inschrijver ook in staat om zoveel mogelijk publicaties opgenomen in de online 
databank www.boekenbank.be te leveren. Hierdoor kan de inschrijver zowel de 
breedte als de diepte van het aanbod garanderen. Verder is de inschrijver ook in 
staat om boeken geschreven door Kortrijkse auteurs, al dan niet uitgegeven in eigen 
beheer, vlot aan te leveren. De inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een 
uitgebreide en up-to-date online catalogus.

20

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 

 

http://www.boekenbank.be/


119/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

punten op:

-        zeer goed: 20/20 of 10/10

-        goed: 16/20 of 8/10

-        voldoende: 10/20 of 5/10

-        onvoldoende: 0/20 of 0/10
 TOTAAL 100

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 41, §1, 1° (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 221.000,00 euro niet) 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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Financiële informatie
2020: uitgaven € 58.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

2021: uitgaven € 58.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

2022: uitgaven € 58.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de aankoop en levering van jeugdboeken voor de openbare 
bibliotheek te Kortrijk volgens het lastenboek nr 2018/1529 opgemaakt door de directie mens - 
bibliotheek en bedrijfsvoering. 

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.



120/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen
 (jeugd) 20181529_2018_10_04_Bestek - Model 3P.doc

27 - 2018_GR_00278 - 2018/1621 - Openbare bibliotheek Kortrijk: aankoop en levering van boeken voor volwassenen - Voorwaarden en wijze van gunnen

27 2018_GR_00278 2018/1621 - Openbare bibliotheek Kortrijk: 
aankoop en levering van boeken voor 
volwassenen - 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00353 - 2016/1165 - Openbare Bibliotheek Kortrijk: aankoop boeken voor volwassenen 
2017-2018 - Gunning

Aanleiding en context
Het aanbieden van een diverse en brede collectie vormt een belangrijke pijler van de bibliotheekwerking. De 
Kortrijkse bibliotheek wil niet alleen een gids zijn in het grote aanbod aan informatie, maar wil haar bezoekers 
bovendien ook prikkelen en uitnodigen om ook minder voor de hand liggende lectuur en informatie te 
ontdekken. Een goed uitgebouwd aanbod boeken voor volwassenen mag daarom niet ontbreken in de Kortrijkse 
bibliotheekcollectie.

Argumentatie
Omschrijving opdracht, procedure en raming

De directie mens - bibliotheek stelde een lastenboek op met nr. 2018/1621 voor de aankoop en 
levering van boeken voor volwassenen voor de openbare bibliotheek te Kortrijk.
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Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1: niet-kastklaar gemaakte boeken voor volwassenen, raming: 268.867,92 euro (exclusief 
btw) of 285.000,00 euro (inclusief 6% btw);

 Nederlandstalige literatuur en non-fictie
 Anderstalige literatuur in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees
 Bijzondere literatuur en non-fictie: poëzie, theaterteksten, grootletterboeken, NT2-materialen 

en Makkelijk Lezen-materialen

* Perceel 2: kastklaar gemaakte boeken voor volwassenen, raming: 108.490,56 euro (exclusief btw) 
of 115.000,00 euro (inclusief 6% btw).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 377.358,48 euro (exclusief btw) 
of 400.000,00 euro (inclusief 6% btw).

De directie mens - bibliotheek stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 48 maanden. Deze vangt aan op 1 januari 2019 en 
eindigt op 31 december 2022. De overeenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar.

Deze opdracht komt er in navolging van een eerder uitgeschreven opdracht met een 
uitvoeringstermijn van 24 maanden die eindigt op 31/12/2018 (zie 2017_CBS_00353). Naast deze 
opdracht zal de bibliotheek ook opnieuw aparte opdrachten opstarten voor de aankoop van strips (zie 
2018_CBS_02949), jeugdboeken (zie 2018_CBS_03026), en audiovisuele materialen (nog op te 
starten). We opteren voor gescheiden opdrachten omdat deze telkens een ander type leverancier met 
een eigen expertise en dienstverlening vergen. Bovendien betreft het telkens verschillende afdelingen 
binnen de bibliotheek. Deze opsplitsing kan daarom ook verantwoord worden vanuit een 
administratief oogpunt.

Technische bepalingen

Alle technische bepalingen per perceel i.v.m. de bestelprocedure en het leveren van de boeken zijn 
opgenomen in het bestek nr. 2018/1621. 

Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund op basis van onderstaande gunningscriteria:

 Perceel 1: niet-kastklaar gemaakte boeken voor volwassenen

Nr. Omschrijving Gewicht
1 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 
uitgeverijen.

20

 

 
 -        Voor recente boeken (verschijningsdatum < 6 maanden) kent de inschrijver 

een korting toe die niet lager ligt dan 20% op de gangbare kleinhandelsprijs.
5

 -        Voor niet-recente boeken (verschijningsdatum > 6 maanden) kent de 15
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inschrijver een korting toe die niet lager ligt dan 30% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

 Beoordeling: de offertes worden gerangschikt van hoogste korting naar laagste 
korting. De offerte die de hoogste kortingen biedt, krijgt de maximale punten (resp. 
5/5 en 15/15). Offertes die de minimale kortingen van respectievelijk 20% en 30% 
bieden, krijgen de helft van de punten toegekend (resp. 2,5/5 en 7,5/15). Offertes 
die een korting lager dan de minimale kortingen van respectievelijk 20% en 30% 
bieden, krijgen geen punten toegekend (resp. 0/5 en 0/15).

 

2 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit het 
bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan wordt 
beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

30

 -        Verloop van de bestelprocedure 10
 -        Verloop van de leveringen en leveringstermijn, facturatieprocedure 10
 -        Retourneringsrecht 5
 -        Communicatie met de collectievormer 5
 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 

‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 10/10 of 5/5 

-        goed: 8/10 of 4/5

-        voldoende: 5/10 of 2,5/5 

-        onvoldoende: 0/10 of 0/5

 

3 Bedrijfscultuur

De inschrijver licht zijn bedrijf en de bedrijfsvoering toe op het offerteformulier. 
Hierbij worden onderstaande elementen beoordeeld. Deze worden verder geduid in 
de technische bepalingen van het bestek:

20

 -        Vorming en scholing: de inschrijver zelf en zijn eventuele werknemers 
beschikken over de nodige expertise in het boekenvak. De inschrijver kan deze 
expertise voldoende aantonen en staven aan de hand van de nodige documenten.

10

 -        Duurzaamheid: de inschrijver levert voldoende en voortdurende 
inspanningen om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te garanderen. De 
inschrijver omschrijft deze inspanningen gedetailleerd op het offerteformulier.

5

 -        Aanbod extra dienstverlening rond leesbevordering en literatuur: de 
inschrijver organiseert regelmatig activiteiten of biedt bijkomende dienstverlening 
aan die de leesbevordering bij een breed publiek en het literair klimaat in Vlaanderen 
ondersteunen. De inschrijver kan de bibliotheek ook ondersteunen bij het 
organiseren van dergelijke activiteiten en initiatieven en omschrijft op het 
offerteformulier in welke zin dit zal gebeuren.

5

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 10/10 of 5/5 
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-        goed: 8/10 of 4/5

-        voldoende: 5/10 of 2,5/5 

-        onvoldoende: 0/10 of 0/5
4 Aanbod 

Het aanbod van de inschrijver wordt beoordeeld op basis van onderstaande 
elementen:

30

 -        Breed aanbod: de bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers 
mogelijk aanbod. Daarom moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk 
publicaties opgenomen in de online databank www.boekenbank.be te kunnen 
leveren. Hierdoor kan de inschrijver zowel de breedte als de diepte van het aanbod 
garanderen. Daarnaast is de inschrijver ook in staat om boeken geschreven door 
Kortrijkse auteurs, al dan niet uitgegeven in eigen beheer, vlot aan te leveren. De 
inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide en up-to-date online 
catalogus.

20

 -        Buitenlandse uitgeverijen: de inschrijver is in staat om publicaties te 
leveren van buitenlandse uitgeverijen, bijv. Lonely Planet, Rough Guides, Bradt, 
Footprint, Taschen, Hatje Cantz, Penguin, Hodder & Stoughton, Albin Michel,…. De 
inschrijver kan dit aantonen aan de hand van een uitgebreide en up-to-date online 
catalogus.

10

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 20/20 of 10/10

-        goed: 16/20 of 8/10

-        voldoende: 10/20 of 5/10

-        onvoldoende: 0/20 of 0/10

 

 TOTAAL 100

 Perceel 2: kastklaar gemaakte boeken voor volwassenen

Nr. Omschrijving Gewicht
1 Meerkost per boek van het kastklaar leveren

De inschrijver rekent een meerkost per boek aan voor het kastklaar leveren. Deze 
kost bedraagt maximum € 4,60 incl. 21% btw per boek en omvat ten minste het 
plastificeren en het aanbrengen van een etiket volgens de Vlaamse Standaard en een 
RFID-label.

15

 Beoordeling: de offertes worden gerangschikt van laagste meerkost naar hoogste 
meerkost. De offerte die de laagste meerkost per boek aanrekent, krijgt de maximale 
punten (10/10). Offertes die de maximale meerkost van € 4,60 per boek aanrekenen, 
krijgen de helft van de punten toegekend (5/10). Offertes die een hogere meerkost 
dan € 4,60 per boek aanrekenen, krijgen geen punten toegekend (0/10).

 

2 Kortingspercentage

Het aangeboden kortingspercentage t.o.v. de adviesprijs vastgesteld door de 

15

http://www.boekenbank.be/
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uitgeverijen.
 -        Voor recente boeken (verschijningsdatum < 6 maanden) kent de inschrijver 

een korting toe die niet lager ligt dan 20% op de gangbare kleinhandelsprijs.
5

 -        Voor niet-recente boeken (verschijningsdatum > 6 maanden) kent de 
inschrijver een korting toe die niet lager ligt dan 30% op de gangbare 
kleinhandelsprijs.

10

 Beoordeling: de offertes worden gerangschikt van hoogste korting naar laagste 
korting. De offerte die de hoogste kortingen biedt, krijgt de maximale punten (5/5 of 
10/10). Offertes die de minimale kortingen van respectievelijk 20% 30% bieden, 
krijgen de helft van de punten toegekend (2,5/5 of 5/10). Offertes die een korting 
lager dan de minimale kortingen van respectievelijk 20 en 30% bieden, krijgen geen 
punten toegekend (0/5 of 0/10).

 

3 Algemeen plan van aanpak

Op basis van de omschrijving van de opdracht en de technische bepalingen uit het 
bestek werkt de inschrijver een algemeen plan van aanpak uit. Dit plan wordt 
beoordeeld op basis van onderstaande elementen:

40

 -        Omschrijving van de kastklaar geleverde boeken 10
 -        Verloop van de bestelprocedure 10
 -        Verloop van de leveringen en leveringstermijn, facturatieprocedure 10
 -        Retourneringsrecht 5
 -        Communicatie met de collectievormer 5
 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 

‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 10/10 of 5/5

-        goed: 8/10 of 4/5

-        voldoende: 5/10 of 2,5/5

-        onvoldoende 0/10 of 0/5

 

4 Bedrijfscultuur

De inschrijver licht zijn bedrijf en de bedrijfsvoering toe op het offerteformulier. 
Hierbij worden onderstaande elementen beoordeeld. Deze worden verder geduid in 
de technische bepalingen van het bestek:

10

 -        Vorming en scholing: de inschrijver zelf en zijn eventuele werknemers 
beschikken over de nodige expertise in het boekenvak. De inschrijver kan deze 
expertise voldoende aantonen en staven aan de hand van de nodige documenten.

4

 -        Duurzaamheid: de inschrijver levert voldoende en voortdurende 
inspanningen om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te garanderen en te 
verbeteren. De inschrijver omschrijft deze inspanningen gedetailleerd op het 
offerteformulier.

4

 -        Aanbod extra dienstverlening rond leesbevordering en literatuur: de 
inschrijver organiseert regelmatig activiteiten of biedt bijkomende dienstverlening 
aan die de leesbevordering bij een breed publiek en het literair klimaat in Vlaanderen 
ondersteunen. De inschrijver kan de bibliotheek ook ondersteunen bij het 
organiseren van dergelijke activiteiten en initiatieven en omschrijft op het 
offerteformulier in welke zin dit zal gebeuren.

2

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling  
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‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 4/4 of 2/2

-        goed: 3/4 of 1,5/2

-        voldoende: 2/4 of 1/2

-        onvoldoende: 0/4 of 0/2
5 Aanbod

De bibliotheek hecht belang aan een zo breed en divers mogelijk aanbod. Daarom 
moet de inschrijver in staat zijn om zoveel mogelijk publicaties opgenomen in de 
online databank www.boekenbank.be te kunnen leveren. Hierdoor kan de inschrijver 
zowel de breedte als de diepte van het aanbod garanderen. De inschrijver kan dit 
aantonen aan de hand van een uitgebreide en up-to-date online catalogus.

20

 Beoordeling: de offertes worden per element gerangschikt volgens een beoordeling 
‘zeer goed – goed – voldoende – onvoldoende’. Deze beoordeling levert volgende 
punten op:

-        zeer goed: 20/20

-        goed: 16/20

-        voldoende: 10/20

-        onvoldoende: 0/20

 

 TOTAAL 100

 

 
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.
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Financiële informatie
2020: uitgaven € 100.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

2021: uitgaven € 100.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

http://www.boekenbank.be/
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2022: uitgaven € 100.000,00 - inkomsten € 0,00 (nog geen budgetsleutel beschikbaar in eDecision)

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de aankoop en levering van boeken voor volwassenen voor de 
openbare bibliotheek te Kortrijk volgens het lastenboek nr 20181621 opgesteld door de directie mens 
- bibliotheek. 

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

Bijlagen
 (volwassenen) 20181621_2018_10_04_Bestek - Model 3P (003).doc

Philippe De Coene
OCMW - Bestuur en organisatie
28 - 2018_GR_00280 - Vereniging Ons Tehuis.  - Budgetwijziging 1 - 2018 en Budget 2019.  - Kennisname

28 2018_GR_00280 Vereniging Ons Tehuis.  - Budgetwijziging 1 
- 2018 en Budget 2019.  - 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 10 oktober 2018 volgende documenten aan de 
gemeenteraad voor te leggen:

1- Budgetwijziging 1 - 2018

2- Budget 2019

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.

Conform Omzendbrieven BB 2013/06 en ABB/2018/2 moet, in geval van een samenwerkingsverband 
tussen meerdere OCMW’s, de gemeenteraad kennis nemen van het budget. 

 

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 budgetwijziging 1 - 2018 van de Vereniging Ons Tehuis.

Punt 2
Kennis te nemen van het budget 2019 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
 Budgetwijziging_ 1 2018 -Budget 2019 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen.pdf

Aanvullende punten
Voorstellen
21:04 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:05 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
21:06 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
21:07 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
21:07 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Verbod op het 
dragen van een hoofddoek of van andere zichtbare religieuze 
symbolen als stadsmedewerker
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IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Verbod op het dragen van een hoofddoek of van andere zichtbare religieuze symbolen als stadsmedewerker

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 maart 2017 beslist dat werkgevers hun personeel mogen 
verbieden een hoofddoek of een ander zichtbaar religieus symbool te dragen tijdens het werk. Het Hof 
was van oordeel dat het neutraliteitsbeginsel dat een werkgever wenst te voeren ten aanzien van zijn 
particuliere of publieke klanten een legitiem doel kan zijn om dat verbod op te leggen.
 
Dit verbod slaat enkel op werknemers in relatie met klanten en niet bij wijze van voorbeeld op back 
office werknemers. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) noemde dit een 
mijlpaalarrest.
 
Waarom heeft het college, waarbij ik in het bijzonder verwijs naar de partij N-VA, dergelijk verbod niet 
vastgelegd en toegepast ten aanzien van het stadspersoneel. Waarom wordt dit niet opgenomen in 
bestekken waarbij overheidsopdrachten van de stad worden uitgeschreven?
Hoe staat men tegenover een verbod op hoofddoeken en andere zichtbare religieuze symbolen als 
vertegenwoordiger van de gemeenteraad en het cbs?
Hoe staat men tegenover een verbod op hoofddoeken en andere zichtbare religieuze symbolen in de 
back office van het stadhuis? (bvb externe poetsdames en interne ambtenaren)
 
-Ik vraag bij deze dat opgenomen wordt in de deontologische code dat er een verbod komt op het 
dragen van een hoofddoek of van andere zichtbare religieuze symbolen als stadsmedewerker. 
 
Groetjes
 
Steve
Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid Steve Vanneste en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Steve Vanneste, waaraan 34 
raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

1 ja-stem : S. Vanneste.

33 nee-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, 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, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Waelkens.

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

21:09 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
ondersteuning voor handelaars bij wegenwerken verbeteren.

IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: ondersteuning voor handelaars bij wegenwerken verbeteren.

Behandeld
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Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Net voor Allerheiligen zette KW een reprotage online die niemand in Kortrijk onberoerd liet. Een 
bloemist van de Pottelberg was door de wegenwerken in zijn straat al zijn spaargeld kwijt geraakt. 
Meteen kwam spontaan een hulpactie op gang om de man te helpen. Ondertussen is er zo veel geld 
ingezameld dat hij tot aan zijn pensioen uit de zorgen is. Iedereen blij met deze snelle oplossing en 
zoveel Kortrijkse solidariteit.

De vraag die blijft is hoe we zo’n problemen in de toekomst kunnen vermijden. Er bestaan tal van 
ondersteuningsmaatregelen, maar het is blijkbaar niet evident om de hele administratieve mallemolen 
te doorlopen. Daarom deze vragen en suggesties.

1. Kunnen we niet naar een systeem van automatische rechtentoekenning gaan, waarbij 
handelaars die getroffen worden door wegenwerken automatisch een bepaalde ondersteuning 
krijgen.

2. Kunnen we -in afwachting van deze automatische rechtentoekenning- de getroffen 
handelaren niet ondersteunen bij het invullen van het nodige papierwerk?

3. Kunnen we nadenken over alternatieve vormen van ondersteuning, zoals het tijdelijk te 
beschikking stellen van een alternatief pand buiten de zone van de wegenwerken waar 
sommige van de getroffen handelaren hun verkooppunt zouden kunnen organiseren.

4. Indien de stad haar ondersteuning bij wegenwerken verbetert -waar wij op aandringen-, wil 
ze dan ook Unizo betrekken bij het uitwerken van de verbeteringen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen 
Rudolf Scherpereel, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR3) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: overlijden in eenzaamheid

IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: overlijden in eenzaamheid

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Elk jaar overlijden er in onze stad een aantal inwoners in eenzaamheid. Soms gaat het over inwoners 
zonder sociaal netwerk, soms over mensen zonder familie en soms over mensen die  sociaal netwerk 
noch familie hebben. Wanneer er geen familie gevonden kan worden komt er een zogenaamde 
‘stadsbegrafenis’.  Ik heb zelf de afgelopen weken een dergelijke situatie van dichtbij mogen 
meemaken en ik zou graag enkele suggesties doen over hoe dit beter kan in de toekomst.
1. M.b.t. het vinden van familieleden en mensen uit het netwerk: 

De sociale dienst van het ziekenhuis (indien betrokken), het OCMW, de stadsdiensten en de politie 
gaan op zoek naar erfgenamen om de begrafenis te regelen.  Maar als er vooraf niets geregeld is dan 
is dat een vaak moeilijke zoektocht. Daarom volgende voorstellen:

 Wanneer de stad/ocmw contacten heeft met alleenstaande ouderen zou het goed zijn dat er 
gevraagd wordt naar contactpersonen die verwittigd moeten worden in geval van opname in 
het ziekenhuis / overlijden. Het gesprek aangaan over hoe de betrokkene het zelf ziet in geval 
van overlijden kan veel zoekwerk en twijfel voorkomen.
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 Soms ligt de info niet eens zover weg in een schriftje, telefoonboekje of iets dergelijks dat 
makkelijk te vinden kan zijn in de woning van de betrokkene. Een protocol tussen stad en 
politie dat zou kunnen bepalen wie een dergelijk initiatief zou kunnen nemen, zou best 
worden opgemaakt.

       2. M.b.t. de organisatie van de stadsbegrafenis:

De stadsbegrafenis is op vandaag een erg bescheiden ‘dienst’ bestaande uit een gebed door iemand 
van de Dekenij (als men vermoedt dat betrokkene gelovig was) en de uitstrooiing zelf. Onze fractie is 
van mening dat we beter kunnen als stad. Enkele suggesties:

 We vragen aan de Letterzetter of het Lettertypecollectief om een passende vorm in woord te 
voorzien voor eenzame begrafenissen. Zij zijn op vandaag al betrokken bij het initiatief Reveil, 
dus zoiets moet mogelijk zijn.

 We onderzoeken of we  een pool vrijwilligers kunnen opzetten die de uitwerking van de 
stadsbegrafenissen meer vorm kunnen geven  door bvb. de tekst van de letterzetter te 
brengen. Zo kunnen we ook garanderen dat niemand helemaal alleen begraven wordt. 
Misschien kan zo’n vrijwilligersgroep op termijn uitgroeien tot een zelfstandige organisatie 
zoals in enkele andere steden.

Met deze interpellatie wil ik niet zozeer stil staan bij hoe het nu gaat maar vooral punten ter 
verbetering voorstellen. 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen An Vandersteene, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: de heraanleg van de Pottelberg is slecht voor de 
fietser, hoe lossen we dit op?

IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: de heraanleg van de Pottelberg is slecht voor de fietser, hoe lossen we dit op?

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De heraanleg van de Pottelberg heeft al voor heel wat miserie gezorgd bij bewoners, handelaars en 
mensen die de straat gebruiken om zich te verplaatsen. Net zoals bij de heraanleg van bvb. de 
Oudenaardse Steenweg is de situatie na de werken zeker voor fietsers niet beter dan voor de werken. 
Dat roept enkele vragen op:

1. Hoe komt het dat een dergelijk plan ontworpen werd door het Vlaams Gewest maar niet meer 
bijgestuurd kon worden door de stad? Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden?

2. Welke stappen zal de stad zetten om de fietsveiligheid toch te waarborgen op deze 
invalsweg?

3. Kan aangedrongen worden bij het Vlaams Gewest om het principe van ‘Vierkant groen’ / ‘aftg’ 
toe te passen op het kruispunt Pottelberg?

Antwoord
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De raad hoort de interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR5) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Limiet 
presentatiekosten

IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Limiet presentatiekosten

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Beste,

 

Vanwege van de toenemende (verdoken) belastingen gaat de koopkracht van de Vlaming en dus van 
de Kortrijkzaan achteruit. Vooral veel jongere generaties gaan een slechte toekomst tegemoet. Ook de 
nieuwe personen die hier toekomen in België leven vaak in armoede.

Het is dan ook schrijnend dat politiekers, naast een heel degelijk met belastinggeld betaald inkomen, 
ook kunnen genieten van een terugbetaling van restaurantkosten en andere cadeaus. Daarom is er 
nood aan een vastgestelde limiet, desnoods via het huishoudelijk reglement.

 

Voorstel tot beslissing:

 

-De limiet voor de representatiekosten van de burgemeester ligt op 1000 euro per jaar (inclusief 
kabinet).

-De limiet voor de representatiekosten van de schepenen ligt op 500 euro per jaar, per lid (inclusief 
kabinet).

-Kosten boven die limiet moeten verantwoord worden.

-Kosten voor gemeenteraadsleden of ambtenaren moeten verantwoord worden.

-Alle kosten moeten openbaar te bekijken zijn op de website van stad Kortrijk, per maand.

 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid Steve Vanneste en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR6) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Steve Vanneste, waaraan 36 
raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

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

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

Mondelinge vragen

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Onderhoud stiftlampen aan zebrapaden in schoolomgevingen.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Onderhoud stiftlampen aan zebrapaden in schoolomgevingen.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat de stiftlampen aan de zebrapaden in 
schoolomgevingen groen zijn in plaats van wit. Zij vraagt om een grondig onderhoud.

Schepen Axel Weydts vraagt aan de stadsdiensten na om dit te bekijken en zo nodig een 
onderhoudsbeurt te voorzien.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Wijziging in- en afrijden parking Rietput.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Wijziging in- en afrijden parking Rietput.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of het klopt dat het in- en afrijden aan parking Rietput te 
Bissegem gewijzigd wordt en wat de reden daarvan is.

Schepen Axel Weydts benadrukt dat het om een proefopstelling gaat. Deze wijziging, in het bijzonder 
het afsluiten van de ingang het dichtst bij het kruispunt, zal woensdag gecommuniceerd worden. Met 
dit proefproject willen we nagaan of de vertraging in de Driekerkenstraat, veroorzaakt door het 
oprijden, vermindert. Afhankelijk van het resultaat van dit project, zal dit al dan niet definitief 
ingevoerd worden.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Accident in het 
containerpark.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Accident in het containerpark.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu verwijst naar de bespreking in de politieraad van het accident in het 
containerpark. Ze vraagt of het niet mogelijk is om camera's te voorzien op het containerpark.



133/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit een goede suggestie is en stelt voor om 
dit mee te nemen bij de bespreking van een nieuw cameraplan.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Werken aan eerste 
kruispunt Hugo Verriestlaan.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Werken aan eerste kruispunt Hugo Verriestlaan.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt wanneer de werken aan het eerste kruispunt Hugo Verriestlaan zullen 
afgerond zijn en de weg terug open zal zijn, en tevens wanneer de werken aan het volgend kruispunt 
zullen starten.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de werken aan het eerste kruispunt nagenoeg afgerond zijn en 
dat aansluitend dan de werken aan het tweede kruispunt aanvangen. Hij zal nagaan wanneer de 
laatste communicatie aan de bewoners en handelaars gebeurd is en of een bijsturing van deze 
communicatie noodzakelijk is.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Deelname 
Kortrijk aan Museumpas.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Deelname Kortrijk aan Museumpas.

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
Toelichting:
Raadslid Christine Depuydt vraagt waarom Kortrijk niet meedoet aan de Museumpas. Zij vindt daar 
niets van terug op de website.

Schepen An Vandersteene antwoordt dat Kortrijk wel degelijk meedoet aan de Museumpas en dat dit 
zal meegenomen worden in de communicatie, in het bijzonder de website.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Snelheidscontroles in de Bozestraat.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Snelheidscontroles in de Bozestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of er snelheidscontroles mogelijk zijn door de Politie in de 
Bozestraat in Heule, voornamelijk aan de kant Kortrijksestraat.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij dit laat bekijken om te zien wat mogelijk 
is. Hij benadrukt dat enkel trajectcontrole het gewenste effect beoogt.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Overweg 



134/135 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Moorseelsestraat.
IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Overweg Moorseelsestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens merkt op dat de overweg aan de Moorseelsestraat opnieuw open is. Hij vraagt 
wat de aanleiding was om de ingreep te doen. Hij suggereert tevens om een bord aan te brengen om 
de gewijzigde situatie aan te duiden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de ingreep noodzakelijk was omwille van verschillende 
ongevallen die daar reeds gebeurden door de onduidelijke situatie. Hij zal inderdaad navragen om een 
oranje bord te plaatsen om de gewijzigde situatie aan te duiden. Dit is immers gebruikelijk.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Druk verkeer bij 
in-en uitrijden parkings

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Druk verkeer bij in-en uitrijden parkings

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste merkt op dat naar aanleiding van de intocht van de Sint er files waren in de 
Sint-Jorisstraat, ondermeer ook door mensen die de parking Schouwburg wilden inrijden. Deze 
parking was evenwel volzet, maar dat was niet zichtbaar van buitenaf.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij laat nagaan bij Parko wat de oorzaak daarvan was. Hij 
benadrukt dat alle parkings zullen worden ingericht zoals op de Houtmarkt, met name met 
nummerplaatherkenning. Dit zorgt ervoor dat het in- en uitrijden zeer vlot gebeurt.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Openingsuren 
containerparken.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Openingsuren containerparken.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste herhaalt zijn vraag of het niet mogelijk is om de containerparken ook op 
maandag open te houden.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat in dit verband een studie lopende is.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Schade aan 
verkeersborden in Aalbeke.

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Schade aan verkeersborden in Aalbeke.

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
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Toelichting:
Raadslid Filiep Santy meldt dat vorig weekend in Aalbeke opnieuw verkeersborden werden omver 
getrokken.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat het nodige zal gedaan worden om dit terug in 
orde te brengen op korte termijn.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Astrid Destoop: 
Zwangerschapszwemmen.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Astrid Destoop: Zwangerschapszwemmen.

Behandeld
Indiener(s):
Astrid Destoop
Toelichting:
Raadslid Astrid Destoop vraagt waarom het zwangerschapszwemmen enkel nog op 
donderdagnamiddag doorgaat en niet langer meer op woensdagavond.

Schepen An Vandersteene antwoordt dat dit te wijten is aan de schommelingen in het aantal 
deelnemers, maar dat het niet de bedoeling is om dit af te schaffen.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Aanduidingen in 
parkings voor anderstaligen.

IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Aanduidingen in parkings voor anderstaligen.

Behandeld
Indiener(s):
Koen Byttebier
Toelichting:
Raadslid Koen Byttebier stelt dat steeds meer Fransen onze stad bezoeken. Kan ook aan hen duidelijk 
gemaakt worden dat men een betaalkaart nodig heeft om de parkings in te rijden?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat we gebonden zijn aan de taalwetgeving, maar dat een oplossing 
gezocht wordt, bijv. gebruik van symbolen.

12 november 2018 22:15 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Algemeen directeur De Voorzitter
N. DESMET P. LOMBAERTS


