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

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

10 december 2018 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

10 december 2018 19:09 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

10 december 2018 19:10 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

10 december 2018 19:10 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

10 december 2018 19:11 - Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting

10 december 2018 19:11 - Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

10 december 2018 19:11 - Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
- Aanvullende punten

Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: af- en aanvoerroutes klei-
ontginning Rollegem
IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: De onverwijlde invoering van de 
betonstop
IR 3 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Motie m.b.t. de

- Agenda
Zoals meegedeeld tijdens de derde raadscommissie wordt voorgesteld om punt 39 betreffende de 
principiële goedkeuring van de straatnaamgeving Koffiebranderij en Vijfhoek uit te stellen en een 
nieuw voorstel te vragen aan de straatnaamcommissie in plaats van Vijfhoek. In elk gemeente is er 
wel een straat die zo noemt en het is aangewezen een meer betekenisvolle naam te kiezen in relatie 
tot de site.
Dit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
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- Mededelingen
In punt 33 betreffende het omvormen van voorbehouden parkeerplaatsen in de Oude Vestingsstraat is 
ten gevolge van een materiële misslag Schuddevissstraat opgenomen in plaats van Hagedissenstraat. 
Dit werd in de tekst aangepast.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
14/12: 
vuurklank op Sint-Amandsplein (vanaf 19u) 
Winter in Bissegem (vanaf 18u)
Kerstmarkt Watermolenwal (vanaf 17u)
15-16/12: verborgen kerstmarkt op Overleie
15/12:  kerstmarkt Marke (vanaf 17u)
16/12: kerstloop (start 10.30u, begijnhofpark) 
16/12: Kortrijk kraaknet (11.30u, Rollegem)
22/12: 
kerstmarkt Heule (vanaf 17u) 
Winternacht Rollegem (vanaf 17u, Rollegemkerkstraat) 
16/12 – 23/12 en 30/12: koopzondagen 
28-30/12: X-mas Tournament (SC Lange Munte) 
05/01: nieuwjaarsdrink inwoners (vanaf 18.30u, Schouwburgplein)

Alle activiteiten van Winter in Kortrijk zijn te vinden op www.winterinkortrijk.be

- Stukken ter tafel:
° de Sint is langsgeweest
° bulletin van vragen en antwoorden

- Bedanking
Als bedanking voor de voorbije legislatuur wordt aansluitend op de zitting een drankje aangeboden in 
de Beatrijszaal.

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 12 november 2018. De 
notulen van de zitting van 12 november 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): 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 42.

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 4, 8, 12 t.e.m. 22, 24, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2018_GR_00306 - Gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS - Principiële toestemming

1 2018_GR_00306 Gebruik van bodycams/dashcams door de 
politiezone VLAS - Principiële toestemming
Goedgekeurd

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.winterinkortrijk.be&data=02%7C01%7C%7Cbbfb044105864694b03f08d65a9da601%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C636796030496551845&sdata=1CC7iPDMHMG5prDRfw6acow7Nx%2FsGJIY3skQ7jqW6Qc%3D&reserved=0
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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 Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 25/4, §1, 1° van de wet op het politieambt voorziet dat de gemeenteraad voorafgaandelijk 
haar principiële toestemming moet verlenen om de politiediensten toe te laten (mobiele) camera’s te 
gebruiken in niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de 
plaatsen waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn.

Om deze toestemming te bekomen dient de korpschef van de politiezone VLAS een aanvraag in bij de 
gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.

De politiezone VLAS wenst over te gaan tot de aankoop van bodycams voor bepaalde leden van het 
operationeel personeel en dashcams om niet-anonieme voertuigen mee uit te rusten.

In de toestemmingsaanvraag ingediend door de korpschef van de lokale politiezone VLAS  van 30 
oktober 2018 (toegevoegd als formele bijlage), worden het type camera, de doeleinden, de 
gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven.

Argumentatie
De korpschef van de politiezone VLAS vraagt toestemming voor het gebruik van bodycams/ 
dashcams:

 Op alle niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de gemeente en dit voor opdrachten 
van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

 Op publiek toegankelijke besloten plaatsen voor de duur van de interventie ;
 Op niet-publiek toegankelijke besloten plaatsen voor de duur van de interventie.

Bodycams en dashcams worden gecatalogeerd onder de noemer ‘Mobiele Camera’ en betreffen aldus 
camera’s die worden verplaatst tijdens het gebruik ervan.
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De politiezone VLAS wil deze camera’s en de opnames ervan, dewelke bestaan uit zowel 
beeldmateriaal als geluidsopnames, gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen die de WPA oplegt.

Het gebruik van bodycams/dashcams op het grondgebied van de stad Kortrijk zal vanuit politioneel 
oogpunt toelaten om de volgende doeleinden te bereiken: 

De politiezone VLAS wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de 
opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de beperkingen 
die de WPA oplegt.

Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in art. 15 WPA, geldt geen beperking voor het 
gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s.

Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 WPA, gelden wettelijke beperkingen 
voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s.

Het aanwenden van een bodycam en een dashcam in de politiezone VLAS is enkel toegelaten voor 
zover voldaan is aan de principes van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en voor het nastreven 
van volgende doeleinden:

 in het kader van de uitvoering van opdrachten van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke 
opdrachten.

In bijzonder om :
-                            misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
-                            overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
-                            de orde te handhaven.

Dit voor de duur van de interventie - van bij de aanvang tot aan het beëindigen ervan - en in de 
gevallen zich calamiteiten en onregelmatigheden voordoen ifv het borgen van de algemene veiligheid 
van de betrokken politieambtenaren.

Het beschikbare beeldmateriaal en elk ander gegeven dat verzameld wordt door middel van bodycams 
en de dashcams, kan worden aangewend :

 bij de identificatie van verdachten en/of het bepalen van hun aandeel bij de feiten;

 als bewijswaarde voor de vastgestelde feiten;

 voor didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van de leden van 
de politiezone (na anonimisering);

Het beeldmateriaal en elk ander gegeven dat verzameld wordt door middel van bodycams en 
dashcams, wordt niet aangewend voor permanente controles op de personeelsleden.

Er wordt voorgesteld om deze bodycams/dashcams op zichtbare wijze door de politie te gebruiken om 
de criminaliteit beter aan te pakken op het grondgebied van de gemeente Kortrijk en politiezone VLAS 
met het gebruik van bodycams/dashcams.

De politiediensten kunnen slechts bodycams/dashcams gebruiken op het grondgebied dat onder hun 
bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden.
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Juridische grond

 het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
vrijheden

 Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG)

 Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog 
op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS)

 de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens

 het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, §2
 het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187 (artikel 286, artikel 287 en 

artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019)
 de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992

De vereiste van voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad voor de plaatsing en het 
gebruik van mobiele camera’s in niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een 
interventie voor de plaatsen waarvan zij niet de beheerder zijn (artikel 25/4, §1, 1° WPA)

De vereiste van de verwerkingsverantwoordelijke om aan de betrokkene bij de verkrijging van 
persoonsgegevens informatie te verstrekken (artikel 13 AVG), dat aan deze vereiste tegemoet 
gekomen wordt door een mondelinge waarschuwing uitgaande van de leden van het operationeel 
kader van de politiediensten, die als dusdanig identificeerbaar zijn, bij het gebruik van de mobiele 
camera (artikel 25/2, §2, 2°, b) WPA)

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

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

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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Principiële toestemming te geven voor het gebruik van bodycams/dashcams op zichtbare wijze door 
de politiediensten op het grondgebied van de gemeente Kortrijk.

Punt 2
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef wnd., die instaat voor het gebruik van 
de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke 
bepalingen.

Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.

Punt 3
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Bijlagen
 aanvraag korpschef - bodycams-dashcams.pdf

Financiën
19:16 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
19:16 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:17 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
19:17 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19:17 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
19:17 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
2 - 2018_GR_00304 - Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2019 - Vaststellen

2 2018_GR_00304 Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de 
brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 
2019 - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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 Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid
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Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00221 - Fluvia - Overeenkomst inzake de dotaties en verdeelsleutel - Goedkeuren

Aanleiding en context
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De 
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de 
verschillende betrokken gemeenteraden.

Argumentatie
In de Prezoneraad van 26/09/2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel en het macrobudget van 
2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. Deze meerjarenplanning en verdeelsleutel werden in 
2014 aan de gemeenten ter kennis/goedkeuring meegegeven. Bij mail van 5 oktober 2018 laat de 
brandweerzone weten dat deze verdeelsleutels niet wijzigen.

 Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019
ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01
LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41
 100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 
van 2015-2019. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2019:

 Verdeelsleutel Exploitatie Investering Totaal
     
ANZEGEM 3,21% 298.504,95 52.804,50 351.309,45
AVELGEM 2,24% 208.302,52 36.848,00 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 284.556,12 50.337,00 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 663.034,36 117.288,50 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.464.889,21 612.927,00 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 394.286,91 69.748,00 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 128.329,23 22.701,00 151.030,23
MENEN 9,95% 925.272,35 163.677,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.007.105,48 178.153,50 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 749.517,10 132.587,00 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 636.066,62 112.518,00 748.584,62
SPIERE-HELKIJN 0,64% 59.515,01 10.528,00 70.043,01
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LEDEGEM 2,33% 216.671,82 38.328,50 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 263.167,91 46.553,50 309.721,41
     
  9.299.219,57 1.645.000,00 10.944.219,57

De gemeenteraden dienen zich akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie. 

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 dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia voor dienstjaar 2019 als volgt vast te stellen:

 dotatie voor exploitatie 2019 : 3.464.889,21 EUR
 dotatie voor investeringen 2019 : 612.927 EUR.

Punt 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de 
zone en de erin aangebrachte wijzigingen , binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 
goedkeuring naar de gouverneur te versturen.

Bijlagen
 AkkoordPZR.xlsx

3 - 2018_GR_00305 - Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2019 - Vaststellen

3 2018_GR_00305 Politiezone VLAS - Dotatie aan de 
politiezone voor het dienstjaar 2019 - 
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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 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:
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de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
 

Bij brief van 17 oktober 2017 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van 
14.789.926,00 EUR in te schrijven in het budget 2019 van de stad Kortrijk als gemeentelijke toelage 
voor de zone.

Argumentatie
De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2019 is ingeschreven in het budget 2019 van de stad 
Kortrijk voor het bedrag van 14.789.926,00 EUR, zijnde 2% groeivoet ten opzichte van het budget 
2018.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen.

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 dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2019 vast te stellen op 14.789.926,00 EUR.

Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, Koning AlbertI-laan 1/5 
bus 6 te 8200 Brugge.

Bijlagen
 werkingstoelage vlas budget 2019.pdf

Rudolf Scherpereel
Werk, Economie, Leren en Toerisme
19:22 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
19:23 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:23 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:24 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
19:24 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
19:24 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
4 - 2018_GR_00322 - Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk-VDAB - JONK! - Goedkeuren

4 2018_GR_00322 Samenwerkingsovereenkomst stad 
Kortrijk-VDAB - JONK! - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00514 - Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk-VDAB - JONK! - Goedkeuren

Aanleiding en context
Kortrijk is een stad die onderneemt en deelt. Punt 3 van het Plan Nieuw Kortrijk spreekt het 
engagement uit om binnen de sociale pijler partnerships te ontwikkelen met diverse actoren op de 
lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren.

Jonk! werd in 2008 opgericht vanuit de Werkwinkel van Kortrijk om :

 naast de algemene en bestaande werking een gezamenlijke en specifieke inspanning te 
leveren om tegemoet te komen aan de hoge jeugdwerkloosheid met bijzondere aandacht voor 
de groep moeilijk bereikbare of onbereikbare jongeren en jongeren die afhaakgedrag 
vertonen;

 de expertise van alle mogelijke partners werkzaam met en voor jongeren samen te brengen 
en af te stemmen op elkaar om uiteindelijk de opstap naar werk haalbaar en mogelijk te 
maken;

 de rol van casemanager binnen dat verhaal van afstemming op zich te nemen en de 
inspanningen van de organisaties op die manier te faciliteren en aan te vullen met kennis van 
de arbeidsmarkt ifv het resultaat;

 de hiaten bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt voor die groep jongeren die 
een verhoogd risico hebben om in de jeugdwerkloosheid te belanden in te vullen (bijvoorbeeld 
exleerlingen deeltijds onderwijs)

 

Argumentatie
Jonk! wordt als inspanning gezien van Stad Kortrijk bij de activering en begeleiding van jongeren die 
afhaken, moeilijk bereikbaar of onbereikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de klassieke aanbieders op 
deze arbeidsmarkt. JONK! wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd door VDAB en op basis daarvan al dan 
niet verlengd. In elke evaluatie wordt ook inhoudelijk nagegaan of het concept moet gewijzigd of 
aangevuld worden met nieuwe aties of een aangepaste manier van werken.
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Jonk!:

 werkt met een specifieke aanpak die vooral gekenmerkt is door afstand te nemen van de 
routinematige aanpak van een algemeen trajectmodel; 

 biedt een meerwaarde naast en vooral in aanvulling van de bestaande trajectbegeleidingen;
 wil de inspanningen van de organisaties werkzaam met jongere afstemmen en aanvullend 

laten werken tov elkaar en ifv een beter resultaat voor de jongere;
 wil voortbouwen op bestaande kennis en expertise,  warme overdracht staat m.a.w. centraal;
 wil medewerkers fysisch en inhoudelijk samenbrengen om voor de jongere een netwerk te 

creëren met meer mogelijkheden en een grotere toegankelijkheid;
 wil de goede resultaten en het mandaat daardoor verdiend bij partners (gevraagd als expert 

bij dossiervorming, eindwerkjury, workshops, .. ) aanwenden om in de toekomst de 
problematiek van moeilijk bereikbare jongeren bespreekbaarder te stellen en te vermijden.

Evaluatie met VDAB toont het belang aan van de aanvullende waarde die JONK! heeft op het reguliere 
aanbod. 

JONK! maakt voorwerp uit van de inspanningen naar activering die de stad voert en de pistes die 
worden verkend om dit in de toekomst stadsbreed aan te pakken.

In bijlage wel een mail van Bart Pyncket, netwerkmanager openbare besturen VDAB West-Vlaanderen 
met de principiële goedkeuring namens het provinviaal directiecomité VDAB West-Vlaanderen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Project krijgt een toelage van VDAB van gemiddeld 40.000€/jaar afhankelijk van aantal jongeren die 
bereikt werden en welk resultaat behaald werd met de jongeren.   

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. | 
Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk en VDAB 
inclusief de bijlagen die er deel van uitmaken.

Bijlagen
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 Evaluatie JONK november 2017.docx
 FW  voorstel Jonk.msg
 Jonk Samenwerkingsovereenkomst 2018-2019_definitief.pdf



  

1 
 Samenwerkingsovereenkomst VDAB – STAD KORTRIJK: project ‘non response’ 2018  

 
Samenwerkingsovereenkomst 
 
Inkoopordernummer : R40/32059/496 

Financieringsnummer: W00P102 
 
Tussen  
 
1. de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel 

gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 11, vertegenwoordigd door Robert De Clercq 

Provinciaal directeur VDAB West-Vlaanderen 
 
 hierna aangeduid als VDAB 
 
 en 
 
2. STAD KORTRIJK gevestigd te GROTE MARKT 54   , 8500 KORTRIJK met 

ondernemingsnummer 207494678 en vertegenwoordigd door Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester, en Nathalie Desmet, algemeen directeur 
 

 hierna aangeduid als medecontractant 
 
is het volgende overeengekomen : 
 
Artikel-1.  
Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de organisatie van “ Project 'non response' Kortrijk” voor  

luik 1 max. 30 cursisten, in de periode van 2018-01-01 tot 2018-12-31 met een uitbreiding in geval 

van positieve evaluatie voor een luik 2 voor max. 30 cursisten, in de periode van  2019-01-01 tot 

2019-12-31. 
 
Artikel-2.  
De medecontractant zal met behulp van Mijn Loopbaan de gegevens in verband met de uitgevoerde 

begeleidings- of opleidingsacties toevoegen aan het klantendossier en een correcte 

cursistenadministratie omtrent prestaties, vergoedingen en contracten uitvoeren conform de geldende 

VDAB-reglementering.  De prestaties van de lopende maand dienen wekelijks en ten laatste op de 

eerste werkdag van de volgende maand ingegeven te worden. Dit houdt tevens in dat de gegevens met 

betrekking tot de competenties van de klant dienen te worden geüpdatet. 
De medecontractant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.  
Hierbij wordt de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

gerespecteerd : 
- Strikte vertrouwelijkheid waarborgen van de persoonsgegevens opgenomen in het individueel 

klantendossier (IKL-dossier).  
- Gevoelige, medische en gerechtelijke persoonsgegevens niet verwerken in het klantendossier. 
- Geen gegevens van deelnemers meedelen aan derden. Met “derden” worden alle andere personen 

(natuurlijke en rechtspersonen) dan deze die uit hoofde van hun taak over de persoonsgegevens 

dienen te beschikken bedoeld. 
 

Elk oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens van het IKL-dossier door de medecontractant leidt 

tot onmiddellijke beëindiging van onderhavige overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 

en geeft aanleiding tot de terugstorting van al de bedragen die de medecontractant in uitvoering van 

onderhavige overeenkomst heeft ontvangen. 
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Artikel-3.  
De uitvoering van onderhavige overeenkomst gebeurt onder toezicht van de directeur van de VDAB. 
 
Artikel-4.  
De uitvoering zal verlopen volgens de beschrijving die door beide partijen is goedgekeurd en in de 

bijlagen is gevoegd. Deze beschrijving legt de methodologie, de planning, de resultaatsformulering, de 

rapporteringmodaliteiten en de samenstelling van de kostprijs vast. 
 
Artikel-5.  
De projectmedewerker regie en/of financieel medewerker van de VDAB beoordelen op aangegeven 

van Jonk (via mail) of de kandidaat-jongere voor het project conform de afgebakende doelgroep is en 

contacteert bij onduidelijkheid/twijfel Jonk. VDAB engageert zich om maximaal binnen de 2 weken 

na het aangeven van Jonk deze beoordeling over te maken zodat Jonk in het maatgerichte en 

outreachende karakter van zijn begeleiding snel kan schakelen wat essentieel is voor de doelgroep en 

het welslagen van het project. 

 
De VDAB behoudt zich het recht voor om cursisten bij te voegen aan het project indien deze niet met 

het maximum aantal deelnemers start of wanneer deelnemers de opleiding/begeleiding vroegtijdig 

beëindigen. Het toevoegen van deelnemers is toegelaten tot 09/12/2018 voor luik 1 en tot 09/12/2019 

voor luik . 
 

Artikel-6.  
Op scharniermomenten, bij het einde van het project en bij problemen (organisatorisch en/of met de 

cursist), zal de medecontractant aan de netwerkmanager openbare besturen, rapporteren over de 

vorderingen van de deelnemer.  
Tijdens de maand juni 2018 en juni 2019 zal een tussentijdse evaluatie van het project uitgevoerd 

worden. Op basis van de ze evaluatie kunnen inhoudelijke accentverschuivingen afgesproken worden, 

dit steeds in consensus en zonder afbreuk te doen aan de beoogde doelgroep en  methodiek. 

 
Artikel-7.  
De personeelsleden die ingezet worden voor de uitvoering van deze overeenkomst worden door de 

medecontractant verzekerd tegen arbeidsongevallen en tegen ongevallen op weg naar en van het werk. 
 
Artikel-8.  
Indien de medecontractant op één of andere wijze in de media publiciteit wenst te maken voor dit 

project, dient dit in samenwerking met de VDAB te gebeuren. Daartoe dient vooraf contact 

opgenomen te worden met de netwerkmanager openbare besturen. 

 
De medecontractant verbindt er zich toe om op de plaats van uitvoering, een kopie bij te houden van 

de trajectovereenkomsten, in uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
Artikel-9.  
De medecontractant ontvangt van VDAB Kortrijk – Roeselare arbeidsmarktregie, een 

schuldbevestigingsstaat in het begin van de maand die volgt op de maand van de geleverde prestaties. 

 

De medecontractant factureert maandelijks conform de afgesproken eenheid en eenheidsprijs vermeld 

op het inkooporder en de geregistreerde prestaties, en dit op basis van de schuldbevestigingsstaat. 

De betaling door de VDAB geschiedt binnen de 50 kalenderdagen na factuurdatum. De 

medecontractant houdt er rekening mee dat de VDAB de betaling enkel kan verrichten na goedkeuring 

van de factuur en de voor de opdracht geleverde en geregistreerde prestaties.  

De facturen worden verstuurd naar de VDAB, Centrale Leveranciersadministratie (CLA), Keizerslaan 

11, 1000 BRUSSEL of bij voorkeur als PDF via email, CLAVDAB@vdab.be.  
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De factuur bevat: 

- gepresteerde aantallen en éénheidsprijzen (conform het inkooporder in bijlage). 

- een uniek factuurnummer; 

- naam, adres en het ondernemingsnummer van de medecontractant; 

- het bankrekeningnummer waarop moet gestort worden; 

- het inkoopordernummer R40/32059/496 

- het financieringsnummer  W00P102 

- de periode waarvoor gefactureerd wordt; 

 
Artikel-10.  

Een vroegtijdige opzegging van deze overeenkomst is mogelijk wanneer één van beide partijen zijn 

verplichtingen niet nakomt of wanneer in onderling overleg besloten wordt om het project te 

beëindigen. 

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 

probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 

kiezen samen een derde lid. 

Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerking gaat in op 1/01/2018 en eindigt uiterlijk op 31/12/2019. De samenwerking geldt 

dus voor maximum 2 jaar, maar het jaarlijks evaluatieverslag dient aan te tonen dat de 

contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat de stopzetting van de 

overeenkomst tot gevolg hebben. 

 

Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en middels een 

aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De overeenkomst 

eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar.  

 
Artikel-11.  
De medecontractant ziet erop toe dat de deelnemers optimaal gebruik maken van de dienstverlening 

van de VDAB, door deze toe te lichten bij de start van het project en tijdens de begeleiding naar werk. 
 

 
Artikel-12.  
Objectief vastgestelde weigeringen van passende dienstbetrekkingen, onbeschikbaarheid voor de 

arbeidsmarkt, weigering van (beroeps)opleiding en weigering van positieve medewerking worden 

gesignaleerd aan de teamleider van de VDAB in de werkwinkel. 
 
De medecontractant heeft de plicht de VDAB op de hoogte te brengen van het niet of onvoldoende 

meewerken van de werkzoekende.  

Deze informatieplicht wordt evenwel door de medecontractant ingeschat in functie van de specifieke 

doelstelling van dit project. 

 
Artikel-13.  
De medecontractant verbindt zich ertoe : 

1) de overeenkomst voor opleiding/begeleiding en/of stage met de cursist af te sluiten voordat de 

opleiding/begeleiding en/of stage begint of ten laatste de eerste dag van de opleiding en/of 

stage; 

2) te waken over de gezondheid en de veiligheid van de cursisten, het ordelijk verloop van de 

opleiding en de onpartijdige behandeling; 

3) de cursisten geen taken te laten verrichten die vreemd zijn aan de opleiding en productief zijn 

voor de medecontractant; 

4) de cursisten te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag; 
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5) de cursisten te verzekeren tijdens de opleiding/begeleiding inzake aansprakelijkheid.  
De VDAB is niet aansprakelijk voor de schade die cursisten eventueel veroorzaken aan de 

medecontractant of aan derden. 
Inzake de aansprakelijkheid van de cursist dient deze laatste door de medecontractant en 

zijn aansprakelijkheidsverzekeraar beschouwd  te worden als een aangestelde van de 

medecontractant en dient de aansprakelijkheid geregeld te worden conform art 18 en 19 

van de wet van 3 juli 1978 inzake de arbeidsovereenkomsten. De medecontractant verbindt 

er zich toe zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte te brengen van het aanstellen 

van cursisten; 

6) de geldende wetgeving ter bestrijding van discriminatie strikt na te leven, zowel tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst als na het beëindigen van de overeenkomst. 
Alle inbreuken op dit artikel door de medecontractant leiden tot onmiddellijke beëindiging 

van onderhavige overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en geeft aanleiding 

tot de terugstorting van al de bedragen die de medecontractant in uitvoering van 

onderhavige overeenkomst heeft ontvangen; 

7) de bepalingen van het A.R.A.B. en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk na te leven. 

De cursisten zullen beschikken over alle persoonlijke beschermingsmiddelen die blijken 

nodig te zijn naar aanleiding van een risicoanalyse van de betrokken opleiding ten einde 

deze opleiding op een veilige wijze te laten verlopen. Deze persoonlijke 

beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de richtlijnen van de Codex, Titel V (werken 

met Chemische, Carcinogene en Biologische Agentia) en aan titel VII en dat de 

arbeidsmiddelen die ter beschikking worden gesteld van de cursist voldoen aan de 

arbeidsmiddelenrichtlijn van de Codex, Titel VI, hoofdstuk 1 en volgende; 

8) tijdens het project, de deelnemers de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften aan te leren en 

erover te waken dat deze worden toegepast; 

9) in het geval van een opleiding > 20 uur per week en minstens 1 maand opleidingsduur:  aan 

alle werkloze cursisten maandelijks het aanwezigheidsattest (formulier C-98) ingevuld en 

ondertekend te bezorgen, ofwel op de laatste werkdag van de maand (bij 

maandoverschrijdende opleiding) ofwel in de loop van de maand op de laatste opleidingsdag.  

De cursist dient dit formulier samen met zijn controlekaart, via zijn uitbetalingsinstelling, over 

te maken aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 

10) er voor te zorgen dat het project kosteloos is voor de deelnemers. Dit betekent oa. dat de 

nodige cursussen, gereedschappen, materialen en hulpmiddelen gratis ter beschikking gesteld 

worden. 
 
Artikel-14.  
VDAB beoordeelt de samenwerking op basis van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve 

elementen:  
a. door-/uitstroom van  50%, dit percentage kan aangepast worden op basis van de weging van 

de opgestarte doelgroep  
b. minstens proportionele aanwezigheid van kansengroepen 
c. de kwaliteit van de technisch-pedagogische opvolging 

 
De medecontractant gaat akkoord om dezelfde kwaliteitsmetingen uit te laten voeren als deze die de 

VDAB overeenkomstig zijn beheerscontract uitvoert.  
De medecontractant laat aan de afgevaardigde van de VDAB en zijn interne audit toe om de 

onderhavige overeenkomst op te volgen en alle stukken die met de uitvoering verband houden op 

vraag voor te leggen ter inzage. 
 
Artikel-15.  
De medecontractant verbindt er zich toe de stukken zoals trajectovereenkomsten, verzendbewijzen van 

aangetekende brieven en financiële documenten voor een periode van 10 jaar te bewaren. Dergelijke 
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stukken kunnen opgevraagd worden als “bewijsmateriaal”. 

 
Artikel-16.  
VDAB behoudt zich het alleenrecht op indiening van deze middelen binnen een Europees programma. 
De medecontractant kan een eventuele vraag tot afwijking op dit alleenrecht richten aan Guido 

Bogaerts, VDAB afdeling Europa, Keizerslaan 11, 1000 Brussel (e-mail: guido.bogaerts@vdab.be).  
 
 
De bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 
Aldus opgemaakt te Kortrijk 01/02/2018 in twee exemplaren, waarvan één voor de VDAB en één voor 

STAD KORTRIJK  die erkennen het voor elk van hen bestemde exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
Voor  STAD KORTRIJK 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vincent Van Quickenborne, burgemeester 
Nathalie Desmet Algemeen Directeur  

 

Voor de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
 
 
 
 
 
 
 
Robert De Clercq 

Directeur VDAB West Vlaanderen 

 
Uitbestedingsnummer: W00P102 

 
Bijlagen: 
Bijlage 1 Uitvoering van het project 
Bijlage 2 Inkooporder R40/32059/496 
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BIJLAGE 1 
 

Samenwerkingsovereenkomst met het Stadsbestuur Kortrijk: uitvoering van het project ‘non response’ 
2018 -2019 voor moeilijk bereikbare jongeren 
 
 
1. 

- De samenwerking tussen de VDAB en de Stad Kortrijk i.v.m.  het ‘outreachend werken’, module ‘JONK’ 
wordt verder gezet voor het jaar 2018  (financiering vanaf 01/10/2008 tot 31/12/2010 via budget 
‘jeugdwerkplan’ / vanaf 2011 via flexibel budget van VDAB West – Vlaanderen. De financiering wordt 
hieronder beschreven). 

- Deze actie blijft beantwoorden aan een bestaande problematiek, en is tot heden niet opgenomen in 
een regulier aanbod van de VDAB. 

- Het project werd voor het werkjaar 2017 (zoals voorgaande jaren) positief geëvalueerd, zowel 
kwantitatief als kwalitatief inhoudelijk.  

- Tijdens het werkjaar 2018 wordt 
 verder gewerkt aan de versterking en uitbouw, sensibilisering en onderhoud van het 

netwerk van actoren die zich in hun doelstelling richten tot de doelgroep 
 bij de actie zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van de aanwezige partners en 

hun specialismen 
 actief ingezet op het uitproberen van methodieken van outreachend,maatgericht en 

hoogintensief werken en de realisatie van concrete initiatieven die specifiek voor de 
doelgroep aansluiting kunnen bewerkstelligen op de arbeidsmarkt (jobdatings, 
bedrijfsbezoeken, informatie – en/of publiciteitsacties…) 

- Bij positieve evaluatie wordt het project verder gezet tijdens het werkjaar 2019 aan dezelfde 
voorwaarden en doelstellingen. 
 

- De uitvoering van de module ‘JONK’ wordt opgevolgd via monitoring door de VDAB – 
arbeidsmarktregie. Ze wordt eveneens opgevolgd en geëvalueerd binnen de vergadering van de 
stuurgroep ‘Werk – Welzijn’, die in de schoot van de Werkwinkel Kortrijk is opgericht. Gezien de 
raakvlakken met de andere doelgroepen van OCMW, VDAB en lokale actoren, worden diverse acties op 
elkaar afgestemd en is de toeleiding naar de meest aangewezen dienstverlening i.f.v. de problematiek 
het hoofddoel. Ten behoeve van de kwalitatieve evaluatie kan steeds een agenda opgesteld worden 
voor een vergadering ‘ad hoc’. Een kwalitatieve evaluatie van het project op zich zal, in samenspraak 
met de VDAB en de Stad Kortrijk, echter minstens twee maal per jaar gebeuren, dit tijdens de maand 
juni en tijdens de maand december. 
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 2. 

- Het Stadsbestuur van Kortrijk engageert zich voor 2018 én bij positieve evaluatie ook in  2019 tot een 
inzet in de werkwinkel Kortrijk van 1 VTE – begeleider voor de aanpak van de jongerenwerkloosheid. 
De stafmedewerker van het team ‘WELT’ oefent zijn taak uit vanuit de Werkwinkel. Hij/zij besteedt 
bijzondere aandacht aan de problematiek van de jeugdwerkloosheid, en ondersteunt initiatiefname en 
de bestaande concrete initiatieven die deze problematiek remediëren. Ten behoeve van de registraties 
in MLP hebben de twee stadsmedewerkers een werkwinkel – partnerprofiel voor de Stad Kortrijk. 
Overigens engageert het Stadsbestuur zich tot financiële ondersteuning van het project Stuwkracht 
binnen de samenwerkingsovereenkomst Duaal Leren, een brug naar Werk. 

 

- VDAB West – Vlaanderen engageert zich tot de financiering van de actie, volgens hieronder beschreven 
modaliteiten, dit op jaarlijkse basis.  

 
Totaal bedrag van de financiering: 
 50550 €. 

 
         Te verdelen over 30 trajecten/jaar 

- 1285€  Inspanningsfinanciering  

-   400€  Resultaatsfinanciering  
 

 
Beschrijving: 
 
 

- 30 begeleidingen in 2018  binnen doelgroepbepaling VDAB / zie onder (jongeren die na 
screening van dossier en elementen van toeleiding en intake – rapport niet weerhouden 
worden binnen dit project, kunnen toch begeleid worden, zonder financiering weliswaar). 

- Ook voor 2019 worden dezelfde voorwaarden gehandhaafd 

- 1 traject = maximaal = 1285€ inspanningsfinanciering + 400€ resultaatsfinanciering.  
 
 
 De inspanningsfinanciering 

wordt gesaldeerd voor de dossiers waar er een duidelijke indicatie is van de 
toeleiding/toeleider en een trajectplan is opgemaakt. Documenten die de toeleiding 
illustreren, worden aan het dossier toegevoegd (dossier MLP / ‘begeleiding’ / ‘traject’ 
/’documenten overzicht’) (*) 

 
(*) Het profiel van de jongeren moet beantwoorden aan het opzet van het project, en dit maakt 
voorwerp uit van screening door VDAB. De begeleider signaleert per mail aan 
carine.mommerency@vdab.be en mieke.logghe@vdab.b de dossiers waarvoor een 
intakerapport werd geregistreerd. 
 

 
 de resultaatsfinanciering wordt gesaldeerd bij  
 

effectieve start in een tewerkstelling (interim = OK, indien repetitief of duurzaam karakter 
van de tewerkstelling en/of te verantwoorden als ten aanzien van het beroepsverleden voor 
de begeleiding van JONK op die manier de jongere een (door)start maakt op de 
arbeidsmarkt)*  
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✓ bij start in een beroepsspecifieke opleiding, sollicitatietraining, persoonsgerichte vorming, 
screening & assessment, IBO. De meting gebeurt tijdens het traject en tot bij afsluiten 
tijdens het begin van de maand volgend op de afsluiting, of  

✓ bij start in een andere intensieve hulpverlening (bijv. ontwenning, psych. behandeling // dit 
in de wetenschap dat niet arbeidsmarktgerelateerde problemen niet altijd direct kunnen 
waargenomen worden). Deze andere hulpverlening moet aantoonbaar zijn, of 

✓ Bij volgen van een intensieve begeleiding bij Jonk gedurende min. 6 maanden, met min. 1 
contactname (fysisch; wordt als dusdanig aangeduid in de rapportering) per maand, dit om 
de aanklampendheid van de aanpak te valoriseren 

 
binnen de perken van het voorbehouden budget kan evenwel een resultaatsfinanciering uitbetaald 
worden voor de organisatie van events, die specifiek geënt zijn op de doelgroep, en die versnelde 
toeleiding tot de arbeidsmarkt bewerkstelligen (jobdatings, informatie- en publiciteitsacties naar 
werkgevers,…).  
 
Deze acties worden door de begeleider van ‘JONK’ bijgehouden in een aparte excel-sheet. De 
financiering voor dergelijke acties gebeurt na evaluatie door de VDAB voor wat betreft 
doelstellingen en uitwerking, en bedraagt 400 € per dag dat de eigenlijke actie uitgevoerd wordt, 
exclusief voorbereidingstijd. (Deze financiering zal slechts gebeuren indien het voorziene budget 
niet volledig aangewend wordt voor de eigenlijke begeleiding. De nadruk blijft dus liggen op het 
effectieve bereik en de geboekte resultaten).  
 
De afbakening en toewijzing van deze resultaatsfinanciering wordt mede bepaald in de jaarlijkse 
evaluaties.   

 
De resultaatsfinanciering wordt beperkt tot zowat 30% omdat 

- er ook klemtoon moet gelegd worden op uitproberen van alternatieve methodes om jongeren 
te (blijven) bereiken en dit een kwantitatieve input aan uren vergt  

- het een zeer moeilijke doelgroep betreft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De DOELGROEP wordt als volgt omschreven: 
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1. ingeschreven niet werkende werkzoekenden, wonend in Kortrijk 
2. jonger dan 25 jaar (bij moment van aanmelding, gezien afhaakgedrag binnen deze doelgroep kan 

deze op moment van effectieve intake reeds overschreden zijn) 
3. die via de ‘gewone’ kanalen 

-nog nooit bereikt zijn door een VDAB – actie of een actie door VDAB – partners voor toeleiding 
naar de arbeidsmarkt 
-nauwelijks bereikbaar zijn / afhaakgedrag vertonen / geen gevolg gegeven hebben aan een 
actie van VDAB of partners tijdens de laatste 6 maanden (bij een actie wordt een engagement 
van de jongeren gevraagd en bekomen, m.a.w. ingaan op een uitnodiging wordt niet beschouwd 
als actie, tenzij blijkt dat er meerdere uitnodigingen positief beantwoord werden, én dat er van 
VDAB uit geen echt aanbod is gedaan) 
-ex-leerlingen van het deeltijds onderwijs, op doorverwijzing van het CDO, met duiding van de 
problematiek. Op die manier wordt in WW Kortrijk mede een klemtoon gelegd op opvang en 
begeleiding van jongeren die ongekwalificeerd instromen, en die daarenboven een 
voorgeschiedenis van afhaakgedrag e.d.m. vertonen. 

en die  
 -geen deeltijds lerende meer zijn 
-in de voorafgaande 12 maanden niet effectief een opleiding of trajectbegeleiding gevolgd en  
beëindigd hebben bij VDAB of partners (tenzij kan worden aangetoond dat deze werd stopgezet 
omwille van aanwezigheid van risicofactoren, outreachend karakter kan hier stimulerend 
werken op jongere) 

 
en waarbij bijkomende risicofactoren kunnen onderscheiden worden zoals: 

- achtergrond van financiële problemen, budgetbegeleiding, generatiearmoede,… 
- laaggeschoold  
- ex-verslavingsproblematiek 
- allochtone origine 
- ….. 

 
en die tot de actie worden toegeleid 

- via eigen al dan niet vindplaatsgerichte acties, of 
- via het netwerk van welzijns-, en/of onderwijsinstellingen, justitie, de 

hulpverleningssector in het algemeen… in het Kortrijkse. De toeleiding via het lokaal 
netwerk wordt eventueel gestaafd via communicatie tussen toeleider en de ‘Jonk – 
begeleider’: de toeleider motiveert de toeleiding naar ‘Jonk’ op basis van 
randproblematieken. Indien er niet arbeidsmarktgerelateerde problemen zijn, die 
toeleiding naar werk of beroepsspecifieke opleiding verhinderen, wordt doorverwezen 
naar andere actie (zorgbegeleiding). 

 
4. de doelgroep valt niet samen met de doelgroepen van bestaand regulier, al dan niet getenderd 

aanbod of aanbod van partners 
 

5. de actie kadert vooral in een toeleiding naar werk, en mag niet verhinderd worden door niet 
arbeidsgebonden problematieken die zich situeren in de sociale welzijns -  of 
gezondheidsproblematiek 

6. Voor 2019 kunnen bovenstaande inhoudelijke wijzigingen krijgen, dit gebeurt steeds in overleg met 
betrokken partners. 
 

Aandachtspunten 
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• Focus op werk, dus het DOEL =  het kortst mogelijke traject naar werk 
 

• Totaalaanpak: de aanbieder garandeert een totaal – traject, waarbij één persoon fungeert als vaste 
begeleider en aanspreekpunt. Er wordt bij de start sterk ingezet op de opbouw van een 
vertrouwensrelatie met de jongere. De begeleider staat in voor de toeleidingsacties naar het 
project, de begeleiding van de jongere, de toeleiding naar evt. vorming/opleiding, jobhunting en 
ondersteunende sollicitatieacties. 
 

• Doorheen traject blijft focus liggen op het outreachend en maatgericht werken. Dit outreachend en 
maatgericht werken is cruciaal in de aanmeldingsfase en in de begeleiding zelf.  
Betreffende de aanmeldingsfase investeert Jonk naast zijn laagdrempeligheid en flexibiliteit in 
manieren om met jongere in contact te komen vooral in het verder uitbouwen en permanent 
onderhouden van de banden en contacten met organisaties werkzaam in het bredere sociale 
middenveld specifiek naar jeugdhulp en sociale opvangnetten.  
Betreffende de begeleiding zelf komt dit outreachende en maatgericht werken vooral terug in 3 
fasen : 
- binnen de begeleiding wordt blijvend ingezet om samen met de cliënt drempels te overwinnen en 
dit steeds met aandacht voor de leefwereld van de cliënt (fysieke aanwezigheid bij aanmeldingen 
bij instanties zoals OCMW/CAW…, aanmeldingen bij opleidingcentra of andere derden als 
tussenstap of eindhalte in de begeleiding 
- binnen de begeleiding van jongeren binnen deze doelgroep is uitval en afhaken een terugkomend 
fenomeen die mits inspanningen om de jongere opnieuw te bereiken en te activeren zelfs een 
noodzakelijke opstap is naar een duurzaam en stabiel contact en resultaat (huisbezoeken, 
inschakeling en activering van sleutelfiguren binnen de context van de jongere, samen naar 
jobevents gaan of de voorwaarden van deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken om 
‘plankenkoorts’ op te vangen …). Binnen dit gegeven zijn de inspanningen in de digitale leefwereld 
van jongere binnen de laatste generaties onontbeerlijk zowel naar vindplaatsgericht als 
outreachend werken. 
- een cruciaal element in de doorstroom van deze jongeren naar de arbeidsmarkt zijn specifieke 
inspanningen naar potentiële werkgevers (jaarlijks worden alle uitzendbureaus herinnerd aan het 
project met een bezoek/hernieuwen van communicatiemateriaal, doorheen het jaar worden 
werkgevers gezocht en gecontacteerd waar de jongere specifiek zou kunnen naar toegeleid worden 
hetzij door zelf een verkenning te doen van de bedrijven of de bedrijven die meewerken in andere 
projecten van WEL te benaderen 
 

• nazorg/jobcoaching bij het begin van de tewerkstelling wordt indien mogelijk overgedragen naar de 
lokale aanbieder van jobcoaching, gefinancierd met ‘VIA – middelen’ (vzw Mentor). 
 

• De begeleiding zal aanklampend en zeer intensief zijn: dit vertaalt zich objectief  in de frequentie 
van de contacten. 
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Communicatie en Recht
19:25 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
19:27 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:27 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
19:27 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:27 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19:27 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
5 - 2018_GR_00285 - VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk – Jaaractieplan en budget 2019  - goedkeuren

5 2018_GR_00285 VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk – 
Jaaractieplan en budget 2019  - 
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad maakt de vzw jaarlijks een 
jaaractieplan en een budget op.

Het jaaractieplan en het budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad 
voorgelegd. Dit gebeurt ten laatste tijdens de gemeenteraadszitting in de loop van de maand 
december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De Algemene vergadering van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk keurde het jaaractieplan en 
het budget 2019 goed op 31 oktober 2018.

1. Jaaractieplan.
De vzw heeft tot doel het bundelen van de krachten op gebied van beleving, evenementen, 
marketing, promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad 
en anderzijds als trendy ‘mini-trip-break’ voor dag- en verblijfstoeristen. Om de economische 
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impact voor de ondernemers (retail, horeca en handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich 
als een creatieve en ondernemende stad.

 Aantrekken van meer dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de 
Eurometropool het komende jaar door Kortrijk te positioneren en te vermarkten als trendy 
mini-city-break-bestemming

 Samenstellen van een belevingskalender voor een groot aantal weekends voor het komende 
jaar in de binnenstad.

 Ontwikkelen van een zichtbaar trendy product rond ofwel architectuur en creatieve 
maakeconomie, ofwel rond historisch erfgoed, ofwel rond funshoppen of een combinatie 
ervan.

 Opzetten van een nieuw project in samenwerking met andere toeristische partners zoals 
Toerisme Leiestreek/Westtoer of de Eurometropool.

2.Budget

Het budget van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk sluit budgettair af met een verlies van 
4.235€. Dit verlies wordt echter opgevangen door het bestemd fonds per 31/12/2018 waardoor het 
financieel in evenwicht komt.

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van 5.610€. Dit verlies wordt opgevangen door 
terugname van het bestemd fonds en de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen 
winst of verlies.

Plan Nieuw Kortrijk hoofdtukken 3 en 9

 Een stad die onderneemt en deelt
 Een stad met veel goesting en ambiance

Juridische grond
 De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd.

 De bepalingen van het gemeentedecreet.

 De statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

 De afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het jaaractieplan 2019 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 van de vzw Citymarketing  en Toerisme Kortrijk dat budgettair afsluit met een verlies 
van 4.235€ goed te keuren. Dit verlies wordt opgevangen door het bestemd fonds per 31/12/2018 
waardoor het budget in evenwicht komt.

Het boekhoudkundig budget dat afsluit met een verlies van 5.610€ goed te keuren. Dit verlies wordt 
opgevangen door de terugname van het bestemd fonds en de reserves uit de vorige jaren. Daardoor 
is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
 Jaaractieplan-CM-2019.pdf
 Budget2019toerisme.pdf
 Verslag rvb en av.pdf

Evenementen en Verenigingen
6 - 2018_GR_00307 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren

6 2018_GR_00307 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Jaaractieplan en budget 2019 - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaaractieplan en een 
budget op. 
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Het jaaractieplan en budget wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de stad 
voorgelegd. Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand 
december van het jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat. 

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2019 goed op dinsdag 23 oktober 2018. 

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan is ingedeeld enerzijds volgens de na te streven strategische doelstellingen, 
anderzijds volgens het respectievelijke ontmoetingscentrum. We onderscheiden zeven doelstellingen:

1. Het realiseren van gemeenschapsvorming en projecten
2. het organiseren van een eigen programmatie (cultuurspreiding)
3. het organiseren van educatieve activiteiten
4. ondersteuning geven aan lokale verenigingen en cultuurmakers
5. aandacht hebben voor communicatie
6. aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur
7. andere

Elk beheerscomité dacht na over de te realiseren acties voor 2019 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen. Het jaaractieplan werd gelijktijdig met de begroting opgemaakt. Acties werden 
afgewogen tegenover de beschikbare financiële middelen. Het gaf aanleiding tot discussie en het 
nadenken over accenten die het beheerscomité wil leggen. Uit de gesprekken van de verschillende 
beheerscomités kwamen ook snel gelijkaardige behoeftes naar voor, die opgepikt werden als 
gemeenschappelijke actie. We onderscheiden vijf gemeenschappelijke acties. 

2. Budget 

Het budget 2019 sluit budgettair af met een verlies van € 108.130,40. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 52.681,88. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies.

Juridische grond
 de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 

verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd. 
 de bepalingen van het gemeentedecreet
 de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
 de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door 

de gemeenteraad
 de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 

samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.
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Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2019 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren. 

Punt 2
Het budget 2019 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.

Het budget 2019 sluit budgettair af met een verlies van € 108.130,40. Dit verlies wordt opgevangen 
door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht 
komt. 

Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 52.681,88. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van bestemde fondsen van vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 

Bijlagen
 Jaaractieplan-OC-2019.pdf
 Begroting 2019 vzw Ontmoetingscentra.pdf
 Verslag AV23-10-18.pdf

Kelly Detavernier
Evenementen en Verenigingen
7 - 2018_GR_00312 - VZW Feest in Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren

7 2018_GR_00312 VZW Feest in Kortrijk - Jaaractieplan en 
budget 2019 - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
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Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De leden van de algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurden het jaaractieplan en het 
budget 2019 digitaal goed op dinsdag 20 november 2018.

I. Jaaractieplan

Voor 2019 wordt het evenementieel landschap opnieuw bekeken.  Wat is het huidige aanbod binnen 
de stad, waar ontstaan noden, waar bestaan opportuniteiten... Inhoudelijk blijven de vertrouwde 
evenementen herkenbaar, maar er wordt stapsgewijs vernieuwing ingebracht, zowel qua 
programmatie, productie, aanpak en ovv partnerships. De vzw evalueert zijn traject, stuurt bij en 
evolueert waar nodig.  De organisaties zullen inspelen op de wensen van het nieuwe bestuur van 
zodra die kenbaar zijn.   

II. Budget

De begroting 2019 is budgettair in evenwicht.

Boekhoudkundig sluit het resultaat af in evenwicht. 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

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

22 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.

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

14 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Waelkens.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaaractieplan 2019 van de vzw FIK goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 van de vzw FIK goed te keuren.

Het budget 2019 is budgettair in evenwicht.

Boekhoudkundig sluit resultaat af in evenwicht.

Bijlagen
 2019 begroting_sjabloon stad.pdf
 2019 Jaaractieplan FIK.pdf

Werk, Economie, Leren en Toerisme
19:35 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
19:36 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
19:36 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:37 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
19:37 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:37 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
8 - 2018_GR_00320 - Europese projecten - EFRO Project SPEK 2.0 - projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

8 2018_GR_00320 Europese projecten - EFRO Project SPEK 2.0 
- projectovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01081 - Europese projecten - Vooraanmelding EFRO project rond jong 
ondernemerschap in studentensteden - Principiële goedkeuring

 2018_CBS_01479 - Europese projecten - EFRO project rond jong ondernemerschap in 
studentensteden - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van 4 juni 2018 verklaarde het college zich akkoord om het project SPEK 2.0 in te dienen 
binnen het programma EFRO-Vlaanderen. Dit project werd goedgekeurd mits inhoudelijke 
voorwaarden op 26 juli 2018 en volledig goedgekeurd op 14/11/2018.

Argumentatie
Bij de opstart van dit project dient een projectovereenkomst afgesloten te worden tussen de 
managementautoriteit van het programma en de stad Kortrijk als projectleider, een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de projectleider en de co-promotoren en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners.

Deze overeenkomsten bevatten onder meer de afspraken m.b.t.  financiële en inhoudelijke 
rapportage, betalingen, communicatieverplichtingen, ...

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

Financiële informatie
Het totale projectbudget en de financiering wordt weergegeven in tabel zoals opgenomen in bijlage.

Het CBS besliste in zitting van 4 juni 2018 over de financiering eigen inbreng van stad Kortrijk en om 
de nodige middelen te laten voorzien in de begrotingen 2019 en 2020 op budgetsleutels 2019/GBB-
CBS EUR16/0879-00 en 2020/GBB-CBS EUR16/0879-00.
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. | 
Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De projectovereenkomst tussen de managementautoriteit en de stad Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-promotoren goed te keuren.

Punt 3
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners Quindo vzw en Design Regio 
Kortrijk goed te keuren

Bijlagen
 SPEK 2.0 Definitief projectdossier.pdf
 SPEK 2.0 Hermes cofinanciering.pdf
 Princip_Goedkeuring prov Cofin-SPEK2.0 (1).pdf
 SPEK 2.0 Goedkeuringsbrief.pdf
 SPEK2 indicatoren.xlsx
 Bijlage bij indicator 6.docx
 Projectbudget SPEK2.xlsx
 1281_Projectovereenkomst.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk en co-promotoren.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst tussen Kortrijk Quindo en Design Regio Kortrijk.pdf



Projectovereenkomst

 Prioritaire As 2, operatonele doelstelling 1, oproep nr. 137,
Projectnummer 1281,

SPEK 2.0

Tussen

De  Entteit  Europa  Economie  van  het  Agentschap  Innoveren  &  Ondernemen  als  vertegenooordiger  van  de  Vlaamse
Regering, vertegenooordigd door de heer Werner Van den Stockt, in de hoedanigheid van EFRO-managementautoriteit.

Adres Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel

Hierna de “managementautoriteit” genoemd.

En

Stad Kortrijk, met als EFRO-identicatenummer 137 en als ondernemingsnummer 0207.494.678, vertegenooordigd door
de heer Vincent Van Quickenborne, in zijn hoedanigheid van Burgemeester; en door mevrouo Nathalie Desmet, in haar
hoedanigheid van Algemeen Directeur.

Adres Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

 Hierna de “promotor” genoemd.

Wordt  een projectovereenkomst  (hierna de ‘projectovereenkomst’)  afgesloten met als vooroerp de uitvoering van het
EFRO-project  ‘SPEK  2.0’  met  projectnummer  1281  dat  goedgekeurd  oerd  op  26  juli  2018,  hierna  het  EFRO-project
genoemd. Met EFRO-project oordt een project bedoeld dat in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020
oordt uitgevoerd. Het programma is terug te vinden op ooo.efro.be en oordt beheerd door het Agentschap Innoveren &
Ondernemen.

Artkel 1:  aasisverplicttngen promotor

De promotor  moet  het  goedgekeurde  EFRO-project  volledig  uitvoeren en  hierover  rapporteren  (cfr.  artkel  5)  aan  de
managementautoriteit overeenkomstg de verplichtngen voorzien in deze projectovereenkomst, de laatste versie van de
projectdeinite (i.e. het door de managementautoriteit goedgekeurde inhoudelijk en inancieel overzicht van het project)
en van de EFRO-gidsen. 

De promotor is verantooordelijk voor de coördinate van het EFRO-project, het management, de inhoud en de inanciële
afoikkeling van de EFRO-steun.

De managementautoriteit gaat na of de vooroaarden, zoals bepaald in de projectovereenkomst, de laatste versie van de
projectdeinite en van de EFRO-gidsen (cfr. artkel 22), vervuld zijn om EFRO-steun uit te betalen aan de promotor.

Artkel 2:  EFRO-project:  projectvoorstel en –deinite: 

De  vooroaarden,  zoals  vermeld  in  de  goedkeuringsbrief  die  door  de  managementautoriteit  aan  de  promotor  oordt
verzonden,  maken integraal  deel  uit  van  het  goedgekeurde  projectvoorstel.  Het  projectvoorstel  is  het  inhoudelijk  en
inancieel overzicht van het EFRO-project zoals deze initeel is ingediend in de EFRO-oebapplicate door de promotor. Het
goedgekeurde projectvoorstel oordt automatsch de eerste projectdeinite.

Indien op latere datum een oijziging aan dit EFRO-project oordt goedgekeurd door de managementautoriteit (cfr. artkel
12), geldt de door de managementautoriteit gevalideerde laatste projectdeinite (inclusief begrotng en inancieringsplan)
in de EFRO-oebapplicate als de goedgekeurde en enig geldige projectdeinite. Dit kan een impact hebben op de artkelen
3, 4, 10 en 21 rekening houdend met de oijzigingen zoals hier vermeld. Ingeval van een goedgekeurde oijziging van de
projectdeinite blijf deze projectovereenkomst van toepassing.
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Artkel 3:  Projecteegrotng

De  totale  EFRO-projectuitgaven  oorden,  conform  de  tabellen  opgenomen  in  de  laatst  goedgekeurde  projectdeinite,
geschat op 682.642,42 EUR. Deze EFRO-projectuitgaven dienen bij de rapportering, zoals beschreven in de “Praktsche gids
subsidiabiliteit en projectuitvoering” (cfr. artkel 22), beoezen te oorden. 

De na controle aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven kunnen maximaal 750.906,62 bedragen, dit volgens de regels
opgenomen in de “Praktsche gids subsidiabiliteit en projectuitvoering”.

De totale subsidiabele EFRO-projectuitgaven op het moment van de projectgoedkeuring, zijnde de basis voor de berekening
van de  maximale  EFRO-subsidie zijn  gelijk  aan  de  totale  EFRO-projectuitgaven aangezien  het  project  geen inkomsten
genereert.

Indien geen rekening oerd gehouden met inkomsten bij de goedkeuring en/of uitbetaling van de EFRO-subsidie en toch zou
blijken dat het EFRO-project neto-inkomsten genereerde, zullen deze tot 3 jaar na voltooiing van het EFRO-project oorden
afgetrokken van de beoezen totale EFRO-projectuitgaven en zal teveel betaalde EFRO-subsidie teruggevorderd oorden.

De promotor moet de managementautoriteit  onmiddellijk schrifelijk inlichten bij  het ontstaan van nieuoe vormen van
inkomsten of een verhoging van de inkomsten gedurende de referenteperiode oaarop de inkomstenraming is gebeurd (cfr.
supra), met andere ooorden inkomsten die oorspronkelijk niet voorzien oerden en oaar bij de bepaling of uitbetaling van
de EFRO-subsidie geen rekening mee oerd gehouden. 

De managementautoriteit  kan  tot  het  einde van  de programmaperiode,  namelijk  tot  en met 31 december 2023,  een
monitoring van de inkomsten uitvoeren (cfr. artkel 9).

Artkel 4:  Financieringsplan

Het inancieringsplan van het EFRO-project oordt vastgesteld conform de tabellen opgenomen in de laatste goedgekeurde
projectdeinite.

De  EFRO-subsidie  bedraagt  maximaal  273.056,50  EUR  en  maximaal  40%  van  de  aanvaarde  subsidiabele  EFRO-
projectuitgaven zoals vermeld in artkel 3. Het laagste van voorgaande toee maxima bepaalt de EFRO-subsidie.

Wanneer blijkt dat de promotor minder subsidiabele EFRO-projectuitgaven heef gemaakt in het kader van dit EFRO-project
of  indien  de  inkomsten  hoger  blijken  te  zijn  dan  geraamd  (cfr.  artkel  3),  zal  de  EFRO-subsidie  vermeld  in  bijgaand
inancieringsplan verhoudingsgeoijs verminderd oorden met inachtname van de EFRO-regelgeving.

Artkel 5:  Rapporteringssctema

De factuurdatum van de ingediende facturen van de promotor en de copromotoren moet binnen de projectperiode vallen
of maximum één maand erna (d.o.z. tussen start- en einddatum plus één maand).

Betaaldata van facturen kunnen tot drie maanden na bovenstaande projectperiode vallen.

Er dient viermaandelijks gerapporteerd te oorden via de EFRO-oebapplicate, zooel inhoudelijk als inancieel. 

Ten laatste vier maanden na de einddatum van het EFRO-project moet de promotor een eindrapport indienen via de EFRO-
oebapplicate. Het eindrapport bevat:

- een inhoudelijk gedeelte met rapportering over de outputndicatoren en over de algemene resultaten van het project;

- een inancieel gedeelte met rapportering over de ingediende resterende projectkosten. 

Artkel 6:  aetalingen
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Uitbetaling van de EFRO-steun kan enkel indien de projectovereenkomst en de van toepassing zijnde regelgeving volledig
oorden nageleefd. Indien deze projectovereenkomst en/of regelgeving niet gerespecteerd blijken te zijn, oordt overgegaan
tot een verminderde uitbetaling, een niet-betaling of een terugvordering van de EFRO-subsidie.

De promotor verzamelt, coördineert en veriieert alle nodige informate, zooel van de eigen organisate als die van de
copromotor(en),  voor  de  beoijsvoering  in  functe  van  de rapportering  bedoeld  in  artkel  5.  De promotor  rapporteert
rechtstreeks aan de managementautoriteit .

De betalingen gebeuren aan de promotor op het rekeningnummer dat op de laatste rapportering vermeld oordt op basis
van de beschikbaarheid van de EFRO-middelen.

De promotor  verplicht  zich er toe op zijn beurt aan de copromotor(en)  het deel  van de EFRO-subsidie te storten dat
hem/hen toekomt, zoals onderling overeengekomen en aldus geformuleerd in de samenoerkingsovereenkomst tussen de
promotor en de copromotor(en).

Artkel 7:  oopromotoren

De  promotor  is  verplicht  om,  indien  van  toepassing,  een  samenoerkingsovereenkomst  te  ondertekenen  met  de
copromotoren om zo de verantooordelijkheden van elkeen te preciseren. De promotor blijf verantooordelijk tegenover de
managementautoriteit  bij  een  inbreuk  van  de  copromotor(en)  op  de  verplichtngen  voortvloeiende  uit  deze
projectovereenkomst of de toepasselijke regelgeving. 

Een template van de samenoerkingsovereenkomst oordt als bijlage bij deze projectovereenkomst gevoegd (cfr. artkel 22).

De samenoerkingsovereenkomst bevat minimaal de volgende elementen:

- de EFRO-regelgeving moet eveneens door de copromotor nageleefd oorden;

- de na te leven verplichtngen die voortvloeien uit deze projectovereenkomst en de EFRO-gidsen gelden ook voor de
copromotor

De  promotor  beheert  het  geheel  van  de  uitbetaalde  EFRO-subsidie  volgens  de  modaliteiten  omschreven  in  de
projectovereenkomst.

De  promotor  bezorgt  een  ondertekende  versie  van  de  samenoerkingsovereenkomst  met  de  copromotoren  aan  de
managementautoriteit binnen 30 dagen na ondertekening van de projectovereenkomst.

Artkel 8:  aegeleidingscomite

Voor  dit  EFRO-project  oordt  een begeleidingscomité  opgericht  dat  de voortgang  van het  project  beoaakt.  Dit  comité
bestaat  uit  de promotor  (en desgevallend alle copromotoren),  een vertegenooordiger  van het  EFRO-contactpunt,  een
vertegenooordiging  van  het  centraal  programmasecretariaat  (facultatef),  en  de  Certiceringsautoriteit  als  instante
bevoegd voor de bekrachtging van de door de promotor ingediende betaalaanvragen (facultatef). Een begeleidingscomité
vindt tenminste drie maal plaats, bij de ondertekening van deze projectovereenkomst, halveroege de projectuitvoering en
vlak voor de efecteve afsluitng van het project.

Artkel 9:  nnoormateplictt en rectt van controle

De promotor  is  verplicht  volgende personen op  eenvoudig  verzoek informate te bezorgen over het  gesteunde EFRO-
project, alsook inzage in de projectboekhouding: vertegenooordigers van de betrokken overheden (Europees, natonaal en
regionaal), het programmasecretariaat, de managementautoriteit, de certiceringsautoriteit en de auditautoriteit (i.e. de
instante  bevoegd  voor  de  uitvoering  van  controles  op  de  projecten,  beheers-  en  controlesystemen  van  het  EFRO-
programma).

Op  eenvoudig  verzoek  van  de  managementautoriteit  verleent  de  promotor  alle  medeoerking  aan  controles,
evaluateonderzoeken en koaliteitsaudits. De managementautoriteit heef het recht om gevolg te geven aan de conclusies
van de controles, evaluateonderzoeken en koaliteitsaudits van de hierboven genoemde instantes.
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De promotor doet onveroijld mededeling aan het programmasecretariaat  over feiten en omstandigheden,  oaarvan hij
oeet of redelijkeroijs moet vermoeden dat zij invloed hebben op het voortbestaan van de EFRO-subsidie, alsook van een
verzoek aan de rechtbank tot verlening van uitstel van betaling, een gerechtelijke reorganisate of een faillissement van de
promotor, dan oel van één van de copromotoren.

Artkel 10e:  Regelgeving

De promotor verbindt er zich toe om in het kader van de uitvoering van het EFRO-project de Europese verordeningen en
gedragsbepalingen in verband met de Europese Structuur- en nnvesteringsoondsen, in het bijzonder het  Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, alsook de bepalingen inzake mededingingsrecht en staatssteun en alle andere toepasselijke
regelgeving na te leven. 

Het relevante regelgevende Europese kader inzake staatssteun oordt onder andere verder gedeinieerd en omschreven in: 

- artkel 107 en 108 van het Verdrag betrefende de Europese Unie en het Verdrag betrefende de oerking van de
Europese Unie;

- verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 oaarbij bepaalde categorieën steun op grond van
de artkelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar oorden verklaard; 

- verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betrefende de toepassing van de artkelen
107 en 108 van het Verdrag betrefende de oerking van de Europese Unie op de-minimissteun;

- het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betrefende de toepassing van artkel 106, lid 2, van het Verdrag
betrefende de oerking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensate voor de openbare dienst,
verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;

- verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betrefende de toepassing van de artkelen 107 en
108 van het Verdrag betrefende de oerking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van
algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.

Indien de Europese Commissie op enig moment zou beslissen dat deze steun onverenigbaar is met de regelgeving, zal de
steun (met eventuele interest) teruggevorderd oorden.

Deze steun oordt toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2015 betrefende steun
aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de regionale Ontoikkeling en het Europees Sociaal Fonds. Meer in
het bijzonder oordt deze steun toegekend op basis van hoofdstuk 2 van het besluit inzake steun die niet onderoorpen is
aan de staatssteunregels.

De  promotor,  evenals  (een)  eventuele  copromotor(en),  geef aan  de  hand  van  de  “Verklaring  Wet
overheidsopdrachten/Aanbestedingsplan”  aan  of  zijn/haar  organisate  al  dan  niet  aan  de  oetgeving  op  de
overheidsopdrachten moet voldoen.

Indien van toepassing, dient de promotor zich integraal aan de oetgeving op de overheidsopdrachten te houden.

Het relevante regelgevende Europese kader inzake de oetgeving op de overheidsopdrachten:

- de Europese Richtlijn 2014/23/EU van 26 februari 2014 betrefende het plaatsen van concessieovereenkomsten; 

- de Europese Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari  2014 betrefende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG; 

- en  de  Europese  Richtlijn  2014/25/EU  betrefende  het  plaatsen  van  opdrachten  in  de  sectoren  oater-  en
energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG. 

Het natonale basiskader van de regelgeving inzake overheidsopdrachten is hier eveneens van toepassing. 

Alle bijlagen betrefende de overheidsopdrachten inclusief ‘het gunningsdraaiboek’ zijn terug te vinden op de oebsite
overheidsopdrachten van htps://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten. 
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Artkel 11:  oommunicate en pueliciteit

Aanvaarding van de inanciering impliceert dat de promotor ermee akkoord gaat dat de naam van de promotor oordt
opgenomen in een gepubliceerde lijst van begunstgden, onder meer op de oebsite ooo.efro.be. Daarin zullen minstens
de  naam  van  de  begunstgden,  de  namen  van  de  concrete  actes  en  de  daarvoor  uitgetrokken  bedragen  aan
overheidsgelden, oorden opgelijst. Ook de samenvatng van het EFRO-project kan hier aan toegevoegd oorden.

De publicitaire verplichtngen zoals beschreven in het draaiboek “Handboek Communicate voor promotoren” en nader
gespeciieerd in de laatst goedgekeurde projectdeinite dienen integraal gevolgd te oorden.

Artkel 12:  Wijziigingen

Elke oijziging van de promotor of de copromotoren, zooel inancieel als inhoudelijk, aan de goedgekeurde projectdeinite,
moet  tjdig  aangevraagd  oorden  bij  de  managementautoriteit.  De  managementautoriteit  beslist  vervolgens  om  deze
oijziging al dan niet goed te keuren.

Artkel 13:  Projectresultaten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zooel materieel als immaterieel, oelke voortvloeien uit het project behoren toe aan
de promotor en/of de copromotoren. De promotor en/of copromotoren hebben het recht om deze eigendomsrechten vast
te stellen volgens de modaliteiten zoals voorzien in de onderlinge samenoerkingsovereenkomst.

Nietegenstaande  bovenstaande  bepalingen,  oorden  de  projectresultaten  (i.e.  omschrijving  van  de  realisates  van  het
project) vrij publiekelijk ter beschikking gesteld door de promotor en copromotor(en). De managementautoriteit en andere
relevante stakeholders (zoals de Europese Commissie) behouden zich het recht voor om de resultaten te gebruiken voor
informate- en communicatedoeleinden met betrekking tot het programma. 

Wanneer er reeds intellectuele en industriële eigendomsrechten bestonden die ter beschikking oerden gesteld aan het
project, zullen deze volledig gerespecteerd oorden. Deze blijven ten allen tjde het volledige eigendom van degene die ze
ter beschikking stelt.

Artkel 14:  Overige steun

Het EFRO-project kan voor een uitgave in het kader van dit project geen andere Europese steun ontvangen dan uit dit
EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020. De ingediende kosten mogen dus op geen enkele oijze dubbel gesubsidieerd of
overgeinancierd oorden.

Artkel 15:    oreëren van een ettiscte cultuur  

De managementautoriteit en de promotor verbinden zich er toe hoge juridische, ethische en morele normen te handhaven
en zich te houden aan de principes van integriteit, objectviteit en eerlijkheid. 

Er oordt hierbij actef gestreefd naar  de create van een open cultuur die onzuivere actviteiten afoeert, die inzet op de
prevente en  opsporing  van  fraude en  die  procedures  ontoikkelt  voor  een  adequate  afandeling  van  ongeoorloofde
handelingen. 

Bij de uitoefening van eenieders taken zal een nultolerante inzake bedrog en corrupte gehanteerd oorden.

De oaarden en normen van de deontologische code van de Vlaamse Overheid dienen nageleefd te oorden door  alle
partjen.

Meer  informate  over  de  deontologische  code  en  het  integriteitsbeleid  van  de  Vlaamse  Overheid  vindt  u  op:
ooo.bestuurszaken.be/deontologische-code

Artkel 16:  Sanctes
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Als de promotor zich schuldig maakt aan een schending van één of meerdere bepalingen van de projectovereenkomst,
m.i.v. de bijlagen daarbij, of de op de EFRO-projecten toepasselijke regelgeving kan de managementautoriteit, rekening
houdend met de aard en de ernst van de vastgestelde schending, één of meerdere van de volgende sanctes opleggen:

- het tjdelijk of deinitef stopzeten van de EFRO-steun en of andere door het Agentschap Innoveren & Ondernemen
beheerde programmamiddelen;

- het  geheel  of  gedeeltelijk  terugvorderen  van  de  EFRO-steun  en/of  andere  door  het  Agentschap  Innoveren  &
Ondernemen beheerde programmamiddelen;

- het uitsluiten van het recht op EFRO-steun en/of andere door het Agentschap Innoveren & Ondernemen beheerde
programmamiddelen voor een oelbepaalde periode of zelfs deinitef.

Daarnaast is de promotor individueel verantooordelijk voor de tjdige uitvoering van het project (cfr. artkel 5). Bij niet-
tjdige uitvoering en verantooording van uitgaven, kan de managementautoriteit  beslissen de EFRO-subsidie geheel  of
gedeeltelijk te schrappen. Deze schrapping kan eventueel leiden tot een terugvordering van reeds betaalde EFRO-subsidie.

Artkel 17:  Projectadministrate en aewaarplictt

De promotor organiseert een overzichtelijk administratef dossier, dat zooel betrekking heef op de promotor zelf, als op de
eventuele  copromotoren  die  bij  het  EFRO-project  oorden  betrokken.  Voor  het  project  dienen  de  promotor  en
copromotoren  elk  een afzonderlijk  boekhoudsysteem te  hanteren  of  adequate boekhoudcodes  te  gebruiken  voor  alle
uitgaven en inkomsten m.b.t. het project.

De  promotor  verbindt  er  zich  toe  op  eenvoudig  verzoek  alle  beoijsstukken  over  te  maken  en  deze  te  beoaren  en
toegankelijk te houden. Bij digitale archivering dienen promotor en copromotoren er over te oaken dat deze voldoet aan
de natonale oetgeving en dat er voor auditdoeleinden op vertrouod kan oorden. 

Alle ondersteunende documenten betrefende het EFRO-project blijven gedurende ten jaar ter beschikking. De periode van
ten jaar start vanaf het einde van het jaar oaarin het eindsaldo oerd betaald.

Artkel 18:  Elektroniscte tandtekening

De partjen gaan akkoord dat deiniteve statusoijzigingen die bevestgd oorden door een geauthentseerde gebruiker van
de EFRO-oebapplicate en die geregistreerd oorden in de database van de toepassing steeds een ofciële handtekening
betekenen in overeenstemming met richtlijn 1999/93/EG (vanaf 1 juli 2016: 2014/910/EG) rond elektronische handtekening
op  de  plekken  oaar  de  geauthentseerde  gebruiker  een  deiniteve  statusoijziging  doorvoert.  Deze  handtekening
onderschrijf de statusoijziging en de gehele inhoud van hetgeen van status oijzigt.

De gebruiker van de EFRO-oebapplicate handelt steeds actef als persoon namens de promotor. De gebruiker oordt steeds
beschouod als lid van de organisate van de promotor en handelend namens de organisate.

Artkel 19:  Overdractt promotorsctap

Indien na ondertekening van onderhavige projectovereenkomst, het promotorschap oordt overgedragen aan een andere
rechtspersoon  als  nieuoe  promotor,  blijf de  promotor  gehouden  de  verplichtngen  voortvloeiende  uit  deze
projectovereenkomst na te komen indien de Managementautoriteit oordeelt dat deze nieuoe promotor in gebreke blijf. 

In dit geval verbindt de promotor zich er toe, op vraag van de Managementautoriteit, een nieuoe projectovereenkomst af
te sluiten oaarin hij het promotorschap voor de resterende duur van het project terug overneemt.

Artkel 20e:  aijziondere opvolgingsvoorwaarden

Niet van toepassing.
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Artkel 21:  Toepasselijk rectt

Het Belgisch recht is van toepassing op de projectovereenkomst.

Artkel 22:  aevoegde rectteank

Ieder  geschil  tussen  partjen  op  grond  van  of  in  verband  met  de  projectovereenkomst  behoort  tot  de  exclusieve
bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Artkel 23:  aijlagen

Projectdeinite inclusief projectbegrotng, inancieringsplan en goedkeuringsbrief.

De meest recente versies van de diverse EFRO-gidsen met de verplichtngen zijn te raadplegen via ooo.efro.be. 

Een template van de samenoerkingsovereenkomst tussen promotor en copromotoren.

Alle bijlagen betrefende de overheidsopdrachten inclusief ‘het gunningsdraaiboek’ zijn terug te vinden op de oebsite
overheidsopdrachten  van  het  departement  bestuurszaken,  Vlaamse  Overheid  via
ooo.bestuurszaken.be/toelichtnggnieuoegregelgeving

Opgesteld op 13 december 2018 in toee exemplaren, oaarvan elke partj verklaart er één te hebben ontvangen. 

Voor de managementautoriteit Voor de promotor Voor de promotor

Werner Van den Stockt Vincent Van Quickenborne Nathalie Desmet

Burgemeester Algemeen Directeur
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Samenwerkingsovereenkomst
EFRO Vlaanderen Programma (2014-2020)

As  2 operatonele doelstelling 1s
Projectnummer 1s281s

SPEK 2.0
Goedgekeurd op 26/07/201s8

Tussen

Stad Kortrijk vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, in zijn hoedanigheid als burgemeester, en door
mevrouw Nathalie Desmet,  in haar hoedanigheid van algemeen directeur 

Adres: Grote Markt, 8500 Kortrijk

hierna de “promotor” genoemd.

En

Hogeschool  West-Vlaanderen,  Vlaamse autonome hogeschool,  vertegenwoordigd door de heer Lode De Geyter,  in zijn
hoedanigheid van algemeen directeur

Adres: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Joris Hindryckx, in zijn hoedanigheid van
algemeen directeur 

Adres: Doorniksesteenweg  1s45, 8500 Kortrijk

Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door KU Leuven
Research & Development, Waaistraat 6, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door de heer Paul Van Dun, in zijn
hoedanigheid  van  Algemeen  Directeur  KU  Leuven  Research  &  Development  en  Elke  Lammertyn,  Hoofd
Europese en Internationale Projecten

Adres:  Waaistraat 6, 3000 Leuven

Universiteit Gent Campus Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Carl Devos, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur

Adres: Graaf Karel De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

hierna de “copromotoren” genoemd.

Wordt een overeenkomst afgesloten met als voorwerp de uitvoering van het EFRO-project SPEK 2.0 met projectnummer
1s281s dat goedgekeurd  werd op 26 juli  201s8; hierna het  EFRO-project genoemd.  Met EFRO-project  wordt  een project
bedoeld dat in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 201s4-2020 wordt uitgevoerd. Het programma is terug te
vinden op www.efro.be en wordt beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
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Artkel 1: Basisverplicttngen

In overeenstemming met het contract tussen de promotor en het Agentschap Innoveren & Ondernemen, entteit Europa
Economie  van  1s3  december  201s8,  hierna  “EFRO-contract”  genoemd,  voeren  de  promotor  en  de  copromotoren  het
goedgekeurde EFRO-project volledig uit, zoals geformuleerd in artkel 7 van het EFRO-contract.

Artkel 2: Naleving EFRO-regelgeving

Alle voornoemde partjen verbinden zich ertoe om in het kader van het EFRO-project de toepasselijke natonale, Europese
en EFRO-regelgeving na te leven. Alle bepalingen en verplichtngen die voortvloeien uit de EFRO-overeenkomst, de laatste
goedgekeurde versie van de projectdefnite en van de EFRO-gidsen gelden onverminderd voor zowel de promotor als de
copromotoren.                                                        

Artkel 3: Financiering en betalingen

De promotor en copromotoren verbinden zich ertoe het niet-subsidiabele deel zelf te fnancieren.

De  copromotor  verbindt  zich  ertoe  alle  nodige  informate  zoals  vermeld  in  de  laatste  versie  van  de  ‘Praktsche  gids
subsidiabiliteit  en  projectuitvoering’  tjdig  te  bezorgen  aan  de  promotor,  meer  bepaald  minstens  2  weken  voor  de
indiendatum van de rapporten. Alle bewijsmateriaal dat later wordt aangeleverd, verschuif automatsch naar de volgende
rapporteringsperiode.  De  promotor  verzamelt,  coördineert  en  verifeert  de  nodige  informate  van  zichzelf  en  van  de
copromotoren voor aangife van de verschillende uitgaven ter bewijs van de betalingsaanvragen. Uitsluitend de promotor
dient de betalingsaanvraag in via de EFRO-applicate.

De promotor is verantwoordelijk voor de coördinate van het EFRO-project, het management, de inhoud en de fnanciile
afwikkeling van de EFRO-steun. Hierbij beheert de promotor het geheel van de kredieten van het EFRO-project volgens de
modaliteiten omschreven in het EFRO-contract.

De promotor verplicht zich ertoe aan de copromotor(en) het deel van de EFRO-subsidie te storten dat hen toekomt binnen
de 6 weken na ontvangst van de EFRO-steun.

Artkel 4: Infoormateplictt en rectt van controle

De informateplicht en recht van controle zoals vermeld in het EFRO-contract is ook van toepassing op de copromotoren.
Voor  het project  dient  de copromotor  een afzonderlijk  boekhoudsysteem te hanteren of  adequate  boekhoudcodes  te
gebruiken voor alle uitgaven en inkomsten m.b.t. het project.

De copromotor is aanwezig bij controles ter plaatse bij de promotor van vertegenwoordigers van de bevoegde instantes
van  de  EU,  de  betrokken  overheden  (Europees,  natonaal  en  regionaal),  het  programmasecretariaat,  de
managementautoriteit,  de certfceringsautoriteit en de auditautoriteit (i.e. de instante bevoegd voor de uitvoering van
controles op de projecten, beheers- en controlesystemen van het EFRO-programma).

Artkel 5: Communicate en publiciteit

De publicitaire verplichtngen zoals beschreven in de recentste versie van de projectdefnite en het draaiboek “Handboek
Communicate voor promotoren” dienen integraal gevolgd te worden door de promotor en de copromotoren.

De promotor en copromotoren zijn verplicht de logo’s van de Europese Commissie, EFRO, Vlaanderen en de partners te
gebruiken bij elke communicate met betrekking tot het EFRO-project.

Artkel 6: Wijziigingen

Elke vraag tot wijziging, zowel fnancieel als inhoudelijk, aan de goedgekeurde projectdefnite wordt door de copromotoren
doorgegeven  aan  de  promotor.  De  promotor  maakt  deze  aanvraag  tot  wijziging  over  aan  de  managementautoriteit.
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Wijzigingen aan het project kunnen enkel mits navolging van de regels vermeld in het EFRO-contract, en de laatste versies
van de EFRO-gidsen. Bij wijzigingen dienen de copromotoren aanwezig te zijn op het begeleidingscomité of dienen een
volmacht te geven aan de promotor. De managementautoriteit beslist vervolgens om deze wijziging al dan niet goed te
keuren.

Artkel 7:   Creëren van een ettiscte cultuur  

De managementautoriteit en de promotor verbinden zich er toe hoge juridische, ethische en morele normen te handhaven,
en zich te houden aan de principes van integriteit, objectviteit en eerlijkheid. 

Er wordt hierbij actef gestreefd naar de create van een open cultuur die onzuivere actviteiten afweert, die inzet op de
prevente en  opsporing  van  fraude en  die  procedures  ontwikkelt  voor  een  adequate  afandeling  van  ongeoorloofde
handelingen. 

Bij de uitoefening van eenieders taken zal een nultolerante inzake bedrog en corrupte gehanteerd worden.

De waarden en normen van de deontologische code van de Vlaamse Overheid dienen nageleefd te worden door alle
partjen.

Meer  informate  over  de  deontologische  code  en  het  integriteitsbeleid  van  de  Vlaamse  Overheid  vindt  u  op:
www.bestuurszaken.be/deontologische-code

Artkel 8: Sanctes

Ingeval de managementautoriteit conform artkel 1s6 van het EFRO-contract een sancte oplegt aan de promotor, die te
wijten is aan de aanwijsbare tekortkoming(en) van één of meerdere copromotoren, heef de promotor het recht zich te
verhalen op de verantwoordelijke copromotor(en), binnen de grenzen vermeld in huidig artkel.

Artkel 9: Toepasselijk rectt en bevoegde recttbank

Het Belgisch recht is van toepassing op huidige overeenkomst, evenals op het EFRO-contract.

Ieder  geschil  tussen  partjen  op  grond  van  of  in  verband  met  de  projectovereenkomst  behoort  tot  de  exclusieve
bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Artkel 10: Bijlagen

EFRO-contract.  Overzicht eigen inbreng promotor en copromotoren.  De diverse EFRO-gidsen met verplichtngen zijn te
raadplegen via www.efro.be.

Opgesteld op 1s3 december 201s8 in 6 exemplaren, waarvan elke partj verklaart er één te hebben ontvangen. 
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Voor de promotor, Stad Kortrijk

De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Voor de copromotoren

Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome hogeschool
De heer Lode De Geyter, algemeen directeur

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen 
De heer Joris Hindryckx,  algemeen directeur

Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk
vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development 
De heer Paul Van Dun, Algemeen Directeur KU Leuven Research & Development en 
Elke Lammertyn, Hoofd Europese en Internatonale Projecten

Universiteit Gent Campus Kortrijk
De heer Carl Devos, algemeen directeur
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Samenwerkingsovereenkomst tussen:

Stadsbestuur Kortrijk, Quindo vzw en vzw Designregio Kortrijk. 

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 
samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad.

Artikel 1: Wie

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:
- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk,

vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de 
heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en Mevrouw Nathalie Desmet, algemeen 
directeur, handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 
gemeentedecreet, hierna genoemd “het stadsbestuur”

anderzijds 

- Quindo vzw, maatschappelijke zetel Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Luc Van Holm, hierna genoemd “Quindo”

- vzw Designregio Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54 en met kantoor: Broelkaai 
6 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Dominiek Callewier hierna genoemd “vzw 
Designregio Kortrijk”.

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 
om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren.
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 
3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4).

Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende 
elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK):

Engagement 3: een stad die onderneemt en deelt.
De stadscoalitie wil ruimte creëren voor wie onderneemt en deelt. Ze wil zorgen voor welvaart en 
initiatieven ondersteunen die de mensen die het moeilijker hebben sterker maken.

Het project SPEK 2.0 sluit aan bij het stadsbeleid om de startersratio te verhogen en een coördinerend
beleid te voeren om startende ondernemingen van ideevorming tot matuur bedrijf op de best mogelijke
manier te faciliteren, met de uitbouw van Hangar k als hefboom. Kritische succesfactor hierbij is het 
verkrijgen van een voldoende grote instroom van starters, o.a. vanuit het hoger onderwijs. Het 
opzetten van een samenwerking rond het ondersteunen van ondernemerszin en ondernemerschap bij 
jongeren en studenten is dan ook een logisch en essentieel onderdeel van dit beleid.

SPEK 2.0 is een vervolgproject op SPEK. Er wordt een versnelling hoger geschakeld en het 
ecosysteem maakt een echte doorstart. Het partnerschap is uitgebreid tot alle hoger 
onderwijsinstellingen in Kortrijk. Een heel netwerk van ondernemerscoaches wordt uitgebouwd in alle 
opleidingen en geledingen van de hogescholen en universiteiten. Alle relevante spelers bundelen de 
krachten om met één gezamenlijk, complementair en innovatief jaarplan naar buiten te treden. Het 
ecosysteem krijgt een nieuwe naam en huisstijl die het ondernemende aanbod in de Kortrijkse regio 
extra moeten helpen uitdragen bij jongeren. De partners werken zo samen binnen één strategie om 
braindrain om te zetten in braingain en nieuwe vormen van ondernemerschap te stimuleren.

Het project bevat volgende werkpakketten en acties

Werkpakket 1: uitbreiden en duurzaam verankeren van het ecosysteem
 Activiteit 1.1: Projeectjroaniiantie ei heet cjrroiiintietenö
 Activiteit 1.2: Ainlysae ei atnppeiplyni ecjasateeö
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 Activiteit 1.3: Klynitbjroiarojep =  roiiöeroe ecjasateeös

Werkpakket 2: Ondersteuning ondernemende studenten
 Activiteit 2.1: Opatnrot biaiieaacjncheea ei swerotiia ii ie iiiveroaiteitei 
 Activiteit 2.2: De biaiieaacjncheea ii ie hejaeachejlyei jp troiiaaielyheeii

Werkpakket 3: Professionaliseringsprogramma 
 Activiteit 3.1: Oitwittelyei vni heet projfeaaijinlyiaeroiiaaprojaronöön
 Activiteit 3.2: Uitrojlylyei vni heet projfeaaijinlyiaeroiiaaprojaronöön

Werkpakket 4: een gezamenlijk jaarplan
 Activiteit 4.1: Nnnro eei aeanöeilyiet ei cjöplyeöeitnirol vronnaaeiroevei nnibji
 Activiteit 4.2: Anibji vjjro ejiaeroei

Werkpakket 5: Communicatie 
 Activiteit 5.1: Oitwittelyei ei iitrojlylyei vni eei iieiw öerot
 Activiteit 5.2: Projöjtei ei viainlyiaeroei vni heet tjtnnlynnibji vni heet ecjasateeö
 Activiteit 5.3: Stjrostelylyiia
 Activiteit 5.4: Jjiaeroeiroepjrotnaea

Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling

De beoordeling van de realisatie van de doelstelling zal gebeuren op basis van de projectindicatoren, 
zie bijlage 1. Quindo vzw en vzw Designregio Kortrijk nemen in functie van de realisatie van de 
doelstellingen minstens deel aan de 2 vergaderingen/per jaar van het coördinatieteam en de 
werkvergaderingen van de werkpakketten waarbij ze betrokken zijn, zoals vermeld in bijlage 1.

De verwachtingen, en rol die de partners opnemen:

Stad Kortrijk
 Projectleiding

o Rechtstreeks verantwoordelijke voor de uitvoering van het project en aanspreekpunt 
voor de managementautoriteit EFRO Vlaanderen

o Projectadministratie
o 4-maandelijkse rapportage in het E-loket van het programma
o Coördinatie: samenroepen en verslaggeving van stuurgroepen en werkgroepen, 

voorzien en beheren van de projectsharepoint, doorstroom van informatie ifv 
uitvoering project, projectadministratie en rapportering

 Inhoudelijke omkadering en begeleiding vanuit Team WEL, projectleider en communitywerker 
SPEK 2.0 en SPMO, Europese projecten

 Realisatie, beoordeeld op basis van indicatoren in bijlage 1, van
o WP1: uitbreiden en duurzaam verankeren van het ecosysteem
o WP4: een gezamenlijk jaarplan

 Actie 4.1: naar een gezamenlijk en complementair, vraaggedreven aanbod
 Actie 4.2: aanbod voor jongeren

o WP5: overkoepelende projectcommunicatie

Quindo vzw
 Realisatie van acties binnen WP 5 communicatie, beoordeeld op basis van indicatoren in 

bijlage 1
o WP 5communicatie

 Actie 5.2: ism stad Kortrijk: minstens 2 persacties
 Actie 5.4: jongerenreportages
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 40 roadshows, podcasts, artikels
 Gemiddeld bereik van 2500 kijkers
 Gemiddeld bereik van 500 lezers
 Gemiddeld bereik van 250 luisteraars

 Deelname aan de 2 vergaderingen/jaar van het coördinatieteam en aan de vergaderingen van
het werkpakket communicatie

 Tijdig aanleveren van informatie en bewijsmateriaal voor de viermaandelijkse en 
eindrapportage van het project: ten laatste 3 weken voor de indiendata 31/01/2019 en 2020, 
31/05/2019 en 2020 en 30/09/2019 en 2020..

Vzw Designregio Kortrijk
 Realisatie van acties binnen WP 1, uitbreiden en duurzaam verankeren van het ecosysteem 

en WP 5 communicatie, beoordeeld op basis van indicatoren in bijlage 1
o WP1: uitbreiden en duurzaam verankeren van het ecosysteem

 Actie 1.2: analyse en stappenplan ecosysteem (1 netwerkkaart en 1 
stappenplan)

o WP5: communicatie
 Actie 5.1:  ontwikkelen en uitrollen van en nieuw merk: 1 nieuw logo en 

huisstijl, mee uitgerold door alle copromotoren en partners
 Actie 5.2: promoten en visualiseren van het totaalaanbod van het 

ecosysteem: 1 map van het ecosysteem, 40 links, publicaties, … m.b.t. 
mapping en het jaarplan van het ecosysteem

 Actie 5.3: storytelling: 8 testimonials en 20 links/gebruik van de testimonials

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in 
de periode 2019-2020 een nominatieve toelage voorzien van:

 €10.000 euro voor Quindo vzw  
 €50.000 voor vzw Designregio Kortrijk

om de samenwerking met de lokale overheid verder uit te bouwen. 
Indien er gegronde redenen zijn om  de toelage  aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 
afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt.

Artikel 5: Rapportering
‘Quindo vzw en vzw Designregio Kortrijk rapporteren over de gerealiseerde werking en leggen 
daarvoor viermaandelijks de gevraagde informatie en bewijsmateriaal voor volgens de 
rapportagerichtlijnen van het EFRO Project SPEK 2.0 en dit telkens ten laatste 3 weken voor de 
indiendata 31/01/2019 en 2020, 31/05/2019 en 2020 en 30/09/2019 en 2020. 

De eindrapportage van het project wordt uiterlijk januari 2021 voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen:
 50 % van de projecttoelage in het eerste kwartaal van 2019
 50% van de projecttoelage in het eerste kwartaal van 2020 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer op naam van de organisatie:
 Quindo vzw, BE82 0017 2239 9768
 Vzw Designregio Kortrijk vzw, BE80 0682 4286 3977.
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Bij wijziging van het rekeningnummer melden de organisaties Quindo vzw en vzw Design regio Kortrijk
dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van 
huidige overeenkomst.

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst

Voor het stadsbestuur: ‘Dominique Viaene
Voor ‘Quindo vzw: Alexander Deweppe
Voor vzw Designregio Kortrijk: Stijn Debaillie 

Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst.

Artikel 8: Evaluatie

De stad en de partner evalueren viermaandelijk, naar aanleiding van de viermaandelijkse EFRO 
rapportage, de uitvoering van het convenant. In onderling akkoord én mits goedkeuring van het 
begeleidingscomité van de managementautoriteit EFRO Vlaanderen, kunnen de beide partijen de 
samenwerkingsovereenkomst bijsturen.

Artikel 9: Conflicten

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 
probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 
kiezen samen een derde lid.

Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst

 De convenant gaat in op 1 september 2018 en eindigt uiterlijk op 31 december 2020. De 
samenwerking geldt dus voor maximum 2,5 jaar, maar de viermaandelijkse rapportage dient aan 
te tonen dat de contractvoorwaarden gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting 
van de overeenkomst tot gevolg hebben. 

 Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 
middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. 
De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van 
Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig 
deel van de toelage door Quindo vzw of vzw Designregio Kortrijk  terugbetaald worden.

 Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van de eindrapportage opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in 
overleg met Quindo vzw en vzw Designregio Kortrijk. 

Opgemaakt te Kortrijk, in 3 exemplaren

Namens het stadsbestuur
De algemeen directeur De burgemeester
Nathalie Desmet Vincent Van Quickenborne

Namens SPEK 2.0 Partners

Luc Van Holm Dominiek Callewier 
Quindo vzw vzw Designregio Kortrijk

52/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
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Financiën
19:38 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
19:39 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
19:40 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
19:40 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:40 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
19:40 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19:40 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de eerste wijziging aan het budget 2018 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig: 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota.  Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstelling, verschoven of verhoogd, waardoor een technische aanpassing zich opdringt.

Financieel: 

Het budget 2018 werd kritisch bekeken en waar nodig technisch gecorrigeerd en bijgestuurd.  
Daarnaast werd ook het resultaat van rekening 2017 ingebracht.

1. Exploitatiebudget

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 673K EUR van 15.387.782 naar 16.060.819 EUR.
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De exploitatie-uitgaven dalen met 425K. De belangrijkste verklarende elementen hiervoor zijn:

 Een daling van de toegestane werkingssubsidies met 1.2MIO waaronder de parkeergelden 
aan Parko (-900K), de beschermende gebouwen ingevolge decreet waarvoor in 2018 geen 
aanvragen werden ingediend (-210K) en een vermindering van de toelage aan Fluvia (-111K)

 De goederen en diensten stijgen met 1.1MIO, bestaande uit BePart (+835K) en 
bedrijfsvoering (+200K)

 Het loonbudget is gedaald met +/- 200K door de indexering die lager kwam dan ingepland.
 De financiële kosten zijn gedaald met +/- 200K, voornamelijk door minder leningopnames in 

2018. 

De exploitatie-ontvangsten stijgen met 247K.  Deze stijging wordt verklaard door:

 BePart (+835K)
 De ontvangsten van eigen belastingen die werden aangepast aan de realiteit oa leegstand en 

verwaarlozing (+181K), administratieve stukken (+40K), parkeergelden Parko (-900K)
 Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies die dalen met 280K voor de Europese projecten
 Andere operationele ontvangsten stijgen met 390K voor schadegevallen en recuperaties.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget daalt van 33.4MIO netto naar 23.0MIO netto.  Door een beter inschatting van 
het transactiemoment wordt aan de uitgavenkant ongeveer 12.4MIO doorgeschoven naar volgende 
jaren.  Bij de inkomsten schuift ongeveer 2MIO door.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis in 2018 blijft behouden op 10.2MIO.  De autofinancieringsmarge stijgt van 
1.9MIO naar 2.7MIO.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 15 juli 2016 me kenmerk BB 2016/2 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De eerste wijziging aan het budget 2018 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Een resultaat op kasbasis in 2018 van 10.289.753,02€
 Een autofinancieringsmarge in 2018 van 2.778.388,00€

Punt 2
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De eerste wijziging aan het budget 2018 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen 
de 20 dagen.

Bijlagen
 _uittreksel_mat 181025.pdf
 BW 2018 rectoverso pagnr.pdf

19:42 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om het budget 2019 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig:

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota.  Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstelling, verschoven of verhoogd, waardoor een aanpassing zicht opdringt.

Financieel: 

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde, kritisch bekeken en waar 
nodig gecorrigeerd en bijgestuurd.

Er is een daling van het exploitatiebudget met 700K EUR van 15.598.175 naar 14.898.994 EUR.
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De exploitatie-uitgaven stijgen met + 193K.  De belangrijkste verklarende elementen, naast de 
indexering van de goederen en diensten, zijn:

 Een stijging van 735K voor BePart
 Een uitgave van 246K voor Europese projecten
 Een daling van de toelage aan Parko met 825K
 Een daling van de financiële uitgaven met 536K door minder leningsopnames in 2018.

De exploitatie-ontvangsten dalen met 505K.   Deze daling wordt verklaard door:

 Een daling van de fiscale ontvangsten van 1.1MIO oa. Parkeergelden Parko (-825K), leggen 
straten (-200K) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (-295K)

 Een daling van de ontvangsten uit de werking met 643K, voornamelijk door 
minderontvangsten uit diverse concessies en huren (-450K)

 Een stijging van de werkingssubsidies met 1MIO voor BePart (+735K) en Europese projecten 
(+197K)

 Een stijging van de andere operationele ontvangsten met 224K bestaande uit doorgerekende 
personeelskosten.

 2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt van 16.9MIO netto naar 27.4MIO netto.  De voornaamste verklaring 
hiervoor is het correct zetten van de transactiemomenten waardoor in de budgetwijziging van 2018 
een deel van het budget werd doorgeschoven naar 2019.

3. Liquiditeitenbudget

De leningsopnames in 2019 stijgen met 11MIO tot 25,5MIO EUR.  De leningslasten in 2019 
daarentegen dalen doordat er in 2018 minder leningen werden opgenomen (20.7MIO).  De netto 
periodieke leningsuitgaven dalen voor 2019 met 1.5MIO EUR.

4. Financiële toestand

Het resultaat op kasbasis in 2019 wordt 9.9MIO ipv 10MIO.  De autofinancieringsmarge in 2019 stijgt 
van 1MIO naar 1.2MIO.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 20 juli 2018 met kenmerk BB 2018 KB/ABB 2018/2 van het Vlaams Ministerie 
van Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Finaniciën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Het budget 2019 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Een resultaat op kasbasis in 2019 van 9.887.512,02€
 Een autofinancieringsmarge in 2019 van 1.260.724€

Punt 2
Het budget 2019 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 _uittreksel_mat 181025.pdf
 budget 2019 pag nr.pdf

19:45 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
19:46 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
19:46 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
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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; mevrouw Franceska Verhenne, 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; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; 
de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00301 - Gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 
2018 - Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.
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Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 11 december 2017, punt 5 het 
belastingreglement gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2019.

Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 1.102 opcentiemen te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 §4 Grondwet
- Artikel 464, 1° WIB van 10 april 1992
- Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur
- Artikelen 42 §3, 186, 187 en 253 §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
- Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 
de provincies
  

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente duizend honderdentwee (1.102) 
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

Artikel 2:

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zal gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst.

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

19:48 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
19:49 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
19:50 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
19:50 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:50 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
19:50 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
19:50 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
12 - 2018_GR_00287 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2019 - Vaststellen
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personenbelasting. Aanslagjaar 2019 - 
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 Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00300 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 - 
Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 11 december 2017, punt 4 het belastingreglement aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2019.

Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 7,9% te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek op de 
inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen gebeuren, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

13 - 2018_GR_00302 - Belasting op de rioleringswerken - aanslagjaar 2019 - Vaststellen belastingreglement
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aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 8 het belastingreglement op 
de rioleringswerken goed voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingreglement te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op de rioleringswerken voor het aanslagjaar 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting met het oog op gedeeltelijke terugbetaling van 
de door gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare wegen of 
gedeelten van openbare wegen waarin rioleringswerken worden uitgevoerd, tenzij de kostenstaat, 
overeenkomstig artikel 6bis, betaald werd. De onderhoudskosten komen niet ten laste van de 
boordeigenaars.

2. Het totaal bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 40% van het bedrag van de 
terugvorderbare uitgave, vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling is vastgesteld op 
20 jaar. De toe te passen rentevoet is die, die op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op de 
door de bank, aan de gemeente voor 20 jaar toegestane leningen voor financiering van werken van 
dezelfde aard als die die aanleiding geven tot de belasting.

Artikel 2:

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private 
onderneming, op last van het stadsbestuur.
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Artikel 3:

De terugvorderbare uitgave per meter rooilijn is gelijk aan de kostprijs van een riolering in 
betonbuizen, doorsnede 50 cm. Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW ook de 
kosten van het ontwerp, de leiding en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten (samen 8%). 
Bedoelde kostprijs zal door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld in de loop 
van de maand januari van ieder jaar. Ieder belastbare aanpalende eigendom wordt aangeslagen voor 
zijn totale frontlengte aan de rooilijn. Wanneer de hoek, gevormd door twee openbare wegen, 
afgeknot of afgerond is, wordt de belasting van elk van de twee wegen berekend tot aan het snijpunt 
der fictieve rechte lijnen, die men bekomt door de rooilijnen van deze wegen door te trekken.

Artikel 4:

Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de 
belastingplichtige vrijgesteld worden voor de frontzijde met de kortste lengte. Echter kan 
deze vrijstelling niet meer bedragen dan 30 meter.
Indien enkel langs de kortste frontzijde werken worden uitgevoerd die tot huidige belasting aanleiding 
geven en indien voor de langste frontzijde nog geen gelijkaardige belasting werd toegepast, zal de 
belasting geheven worden voor de frontzijde met de kleinste lengte. Indien er binnen een termijn van 
20 jaar langs de frontzijde met de grootste lengte werken worden uitgevoerd die aanleiding geven 
tot huidige belasting, zal de belasting geheven worden voor het verschil in frontlengte.

Artikel 5:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:

 wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is door wetten en besluiten;
 voor de terreinen waarop, door een beslissing van de overheid, niet-toegelaten of niet 

mogelijk is te bouwen;
 voor niet-bebouwde terreinen die gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, 

zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;

Wanneer de toestand waardoor de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een einde neemt 
voor het verstrijken van een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van het eerste 
belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.

Artikel 6:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse schijf 
van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van de intrest, die 
op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald worden.

Artikel 6 bis:

Na de voltooiing van de werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden worden, met 
zijn aandeel in de uitgaven van de uitgevoerde werken waarvan sprake onder artikel 1.2.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat per aangetekend schrijven, beschikt de 
betrokken boordeigenaar over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder intrest. Na 
deze periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:

De belastingschuldige kan, op elk moment, de eigendom ontlasten van het bedrag van 
de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag van de nog 
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niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar waarin de betaling plaatsheeft. 

Artikel 6 quater:

De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting werd 
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd of wanneer de 
vroegere aanleg door derden werd betaald. 

Artikel 7:

De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari van 
het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop de werken 
betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht, opstal, vruchtgebruik 
of elke andere titel.
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder belastingschuldige. 
In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op het kohier gebracht en 
verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van overgang van deze rechten.
Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de globale 
belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.
Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking heeft op 
het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen vastgesteld voor ieder 
afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan tussen deze verschillende 
eigenaars.

Artikel 8:

Bij de voltooiing van de werken, die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van 
burgemeester en schepenen de afrekening van de verhaalbare uitgaven vast.

Artikel 9:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum van de voltooiing der werken, 
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldigen die de belasting in kapitaal betaald 
hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als ten onrechte 
betaald, door de opheffing of de niet-hernieuwing van de verordening of door de verlaging van de 
belastingvoeten. 
In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van de 
belastingvoeten, waarvan de belastingschuldigen die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten. 

Artikel 11:

De bepalingen van de vroeger geldende verordeningen op de verhaalbelastingen, blijven van kracht 
op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:
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Deze verordening is toepasselijk op de immobiliaire verrichting waarvan de voltooiing plaatsvindt 
tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 en die vastgesteld wordt bij 
besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 14:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 16:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 
 
 
 
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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straten - aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
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 Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 7 het belastingreglement op het 
openen en verbreden van straten goed voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingreglement te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op het openen en verbreden van straten voor het aanslagjaar 2019 als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting, waarbij de door de gemeente gedane kosten 
worden teruggevorderd, de al dan niet aangelande eigendommen, die gelegen zijn langs de openbare 
wegen of gedeelten van openbare wegen, die worden aangelegd, verbreed of verlengd.
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De belasting is toepasselijk, ongeacht er al dan niet-inlijving van een eigendom is geweest door 
afstand onder bezwarende titel, ruiling of onteigening.

2. Wordt vrijgesteld van deze belasting :
De eigenaar, die pro rata de frontlengte van zijn perceel, kosteloos aan de gemeente de helft van het 
terrein afstaat dat noodzakelijk is voor de aanleg, de verbreding of verlenging van de openbare weg. 
Deze helft zal berekend worden op een weg die maximum 15 meter breedte heeft tussen de 
rooilijnen.
Ingeval de eigenaar een perceel afstaat dat groter is dan bovengenoemd gedeelte van de openbare 
weg, is hem een evenredige vergoeding verschuldigd, indien hij minder afstaat, wordt hij aan de 
belasting onderworpen voor het verschil.

3. Het totaal bedrag van de belasting gaat de som van de terugvorderbare uitgaven, uitgezonderd de 
intresten, niet te boven. De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 20 jaar.

 

Artikel 2:

De terugvorderbare uitgaven zijn:

- de prijs van de verwerving, hetzij door onteigening, hetzij door de afstand in der minne van de 
terreinen die in de zate van de nieuwe weg werden opgenomen; 

- de waarde van de terreinen, die ook door de gemeente werden afgestaan, of er al dan niet ruiling is 
geweest;

- de kosten voor het opmaken van de nodige plannen en de kosten voor de noodzakelijke akten, 
certificaten, attesten,...

- in geval van onteigeningen: de gerechtskosten en de erelonen van advocaten.

Van het bedrag van de terugvorderbare uitgaven wordt afgetrokken de waarde, volgens schatting, 
van de gebeurlijke overschotten van de vroegere weg. Het bedrag van de terugvorderbare uitgaven 
wordt berekend op een maximum wegbreedte van 15 meter.

Artikel 3:

De belasting is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter, vermenigvuldigd met de lengte van 
de eigendom aan de straatzijde, ongeacht wat bepaald is in artikel 4.
De eenheidsprijs per strekkende meter wordt bekomen door het geheel van de terugvorderbare 
uitgaven; uitgezonderd de schattingswaarde van de terreinen welke kosteloos worden afgestaan, te 
delen door de totale lengte van de eigendommen aan de straatzijde.
Wanneer het gaat om een afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee openbare wegen, 
wordt zijn lengte voor de helft aangerekend langs elke straatzijde..
 

Artikel 4:

Wanneer twee of meer eigendommen gelegen zijn binnen een van de zones die zich langs 
weerszijden van de weg uitstrekken over een diepte van minstens 8 meter, dan wordt de 
belasting, berekend overeenkomstig artikel 3, verdeeld onder de betrokken eigenaars in verhouding 
tot de hun toebehorende oppervlakte binnen de betrokken strook.
Op het snijpunt van de twee wegen wordt de strook zijdelings afgebakend door de bissectrice van de 
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hoek.
Wanneer er een strook non aedificandi bestaat, wordt er geen rekening gehouden met de diepte van 
deze strook voor de berekening van de diepte van 8 meter, zoals bedoeld in alinea 1.

Artikel 5:

In de mate dat de stroken, bepaald in voorgaand artikel, elkaar dekken, kan een eigendom niet 
tweemaal belast worden wegens grondverwervingen achtereenvolgens uitgevoerd aan twee 
verschillende wegen.
Wanneer grondverwervingen gelijktijdig aan twee verschillende wegen uitgevoerd werden, geldt de 
vrijstelling voor de belasting die verschuldigd is voor de grondwervingen aan de weg, waar de 
belasting het laagst is.
 
 
Artikel 6:
 
Wordt vrijgesteld van de belasting, de eigenaar van wie de gronden palen aan een openbare weg, 
vanuit welke weg, door of langs zijn gronden, een openbare weg wordt geopend of verbreed, en dit 
tot op een lengte van maximum 30 meter nieuwe rooilijn.
 
 
Artikel 7:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse schijf 
van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van de intrest, die 
op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald worden.
De toe te passen rentevoet is die, die op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op de door de 
bank aan de gemeente toegestane leningen voor de financiering van werken van dezelfde aard als 
die die aanleiding geven tot de belasting.
 

Artikel 8:

Na de voltooiing van de immobilaire verrichtingen zal aan de belastingplichtige een kostenstaat 
gezonden worden, met zijn aandeel in de uitgaven, dat overeenstemt met het bedrag van de 
belasting waarvan sprake onder artikel 7.
 

Artikel 9:

De belastingschuldige kan, op elk moment, de eigendom ontlasten van het bedrag van 
de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag van de nog 
niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar waarin de betaling plaatsheeft. 

Artikel 10:

De belasting slaat op het eigendom en is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het 
belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop de werken 
betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht, opstal, vruchtgebruik 
of elk ander titel.
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder belastingplichtige. In 
dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten éénmalig op het kohier gebracht en 



68/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van overgang van deze rechten.
Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de globale 
belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.
Wanneer het eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking heeft op 
het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen vastgesteld voor ieder 
afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan tussen de verschillende 
eigenaars.
 

Artikel 11:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op het besluit van het college van burgemeester 
en schepenen, waarin de voltooiing van de immobiliaire verrichting wordt vastgesteld.

Artikel 12:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:

 wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is door wetten en besluiten;
 voor de terreinen waarop, door een beslissing van de overheid, niet-toegelaten of niet 

mogelijk is te bouwen;
 voor niet-bebouwde terreinen die gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, 

zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;

Wanneer de toestand waardoor de belasting uitgesteld wordt, geheel of gedeeltelijk een einde neemt 
voor het verstrijken van een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf het eerste belastingaanslagjaar, is 
de jaarlijkse belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend. Indien bij het verstrijken van de 20 
jaar, deze toestand nog geen einde heeft genomen, wordt het goed definitief vrijgesteld.

Artikel 13:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldigen die de belasting in kapitaal betaald 
hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als ten onrechte 
betaald, door de opheffing of de niet-hernieuwing van de verordening of door de verlaging van de 
belastingvoeten. 
In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van de 
belastingvoeten waarvan de belastingschuldigen, die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten.

Artikel 14:

De bepalingen van de vroeger geldende reglementen op de verhaalbelastingen, blijven van kracht op 
de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 15:

Deze verordening is toepasselijk op de immobiliaire verrichting waarvan de voltooiing plaatsvindt 
tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 en die vastgesteld wordt bij 
besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 16:
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De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 17:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 18:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 19:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

 
 
 
 
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

15 - 2018_GR_00296 - Heffing op de geldautomaten - aanslagjaar 2019 - Vaststellen belastingreglement

15 2018_GR_00296 Heffing op de geldautomaten - aanslagjaar 
2019 - Vaststellen belastingreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
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 
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Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 1 juli 2013, punt 20 het belastingreglement 'Heffing op de 
geldautomaten' goed voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement Heffing op de geldautomaten als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een belasting gevestigd op de geldautomaten van de bank- en 
financieringsinstellingen. 

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon onder wiens handelsnaam, logo of 
embleem, de geldautomaten worden geëxploiteerd.
Voor de toepassing van deze belasting komen alle op het grondgebied van de stad Kortrijk gevestigde 
geldautomaten die voor het publiek toegankelijk zijn, in aanmerking.
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Onder geldautomaten wordt verstaan: de toestellen die volautomatisch werken en de klanten in de 
mogelijkheid stellen geldopnemingen en/of spaar- of betaalverrichtingen te doen.

Artikel 3:

De belasting bedraagt 500,00 EUR per geldautomaat.

Artikel 4:

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, ongeacht de datum waarop de 
dienstverlening aanvangt of eindigt
Bij overneming van de geldautomaat is de overnemer eveneens belastingplichtig.

Artikel 5:

De belastingplichtige ontvangt van het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht om 
spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.
De uitbater of eigenaar van een nieuwe geldautomaat is verplicht een aangifte te doen binnen de 
maand na de installatie op het grondgebied van de stad.
Aangiften kunnen schriftelijk of via mail worden ingediend.
 
Artikel 6:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

§ 2. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van de belasting.

§ 3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

§ 4. Het stadsbestuur is ten allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een correcte 
toepassing van dit reglement.

§ 5. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.

Artikel 7:

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de aangestelde beëdigde ambtenaren van 
de stad Kortrijk. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel.
 

Artikel 8:
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De belastingschuldige die een geldautomaat overlaat of sluit, is verplicht dit binnen vijftien dagen aan 
het stadsbestuur mee te delen.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 10:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

16 - 2018_GR_00297 - Heffing op het verstrekken van logies - aanslagjaar 2019 - Vaststellen belastingreglement

16 2018_GR_00297 Heffing op het verstrekken van logies - 
aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
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 
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Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 2013, punt 8 (en gewijzigd in zitting van 16 
december 2013, punt 11) het belastingreglement 'Heffing op het verstrekken van logies' goed voor de 
aanslagjaren 2013 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit
- Het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies en wijzigingen

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement Heffing op het verstrekken van logies als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een belasting gevestigd op het verstrekken van logies aan personen 
in daartoe uitgeruste gelegenheden. 

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf 
uitbaat.
Als logiesverstrekkend bedrijf wordt beschouwd iedere handelsexploitatie die, ongeacht haar 



74/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

benaming, met daartoe uitgeruste kamers, en ongeacht het aantal, logies verstrekt voor een duur van 
minstens één nacht.

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 1,75 euro per kamer en per nacht. De belasting is verschuldigd per 
kwartaal.

Artikel 4:

Is van de belasting vrijgesteld en zijn geen logiesverstrekkende bedrijven:
- ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen;
- opvangcentra;
- onderwijsinstellingen;
- jeugdherbergen en jeugdverblijfscentra.

Artikel 5:

De belastingplichtige moet per kwartaal een aangifte indienen.
De belastingplichtige ontvangt van het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, ten laatste 14 dagen na elk kwartaal van het aanslagjaar moet ingediend 
worden.
De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht om 
spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.
Aangiften kunnen schriftelijk of via mail worden ingediend.
 
Artikel 6:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

§ 2. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van de belasting.

§ 3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

§ 4. Het stadsbestuur is ten allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen met het oog op een correcte 
toepassing van dit reglement.

§ 5. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ook ingekohierd.

Artikel 7:

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de aangestelde beëdigde ambtenaren van 
de stad Kortrijk. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het 
tegendeel.
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Artikel 8:

De uitbater van een logiesverstrekkend bedrijf moet in geval van stopzetting of het starten van een 
nieuwe exploitatie dit onmiddellijk meedelen aan de bevoegde stedelijke dienst.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 10:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 12:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

17 - 2018_GR_00298 - Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden - aanslagjaar 2019 - Vaststellen belastingreglement

17 2018_GR_00298 Belasting op het gebruik van de openbare 
weg voor publiciteitsdoeleinden - 
aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
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Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 18 november 2013, punt 21 het belastingreglement op het 
gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden goed voor de aanslagjaren 2013 tot en met 
2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden als volgt vast 
te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een belasting gevestigd op het gebruik van de openbare weg voor 
publiciteitsdoeleinden . 

Artikel 2:
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De belasting is verschuldigd door de persoon die de publiciteit maakt. De persoon voor wiens rekening 
de publiciteit gemaakt wordt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op de hiernavolgende ondeelbare grondslagen:

A. Het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden door voertuigen
    50,00 EUR per dag en per voertuig

B. Het gebruik van de openbare weg voor het uitdelen van commerciële voorwerpen (samplen)
    200,00 EUR per dag

Elk gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.

Artikel 4:

Worden vrijgesteld van de belasting:
a) publiciteit aangaande van of bevolen door de Staat, de provincie, de gemeente of openbare 
instellingen;
b) de publiciteit gemaakt door instellingen van openbaar nut of door liefdadigheidsinstellingen zonder 
winstbejag en waarvan de opbrengst aangewend wordt voor een liefdadig doel;
c) deze belasting is in geen geval toepasselijk op de publiciteit die in bijkomstige orde gevestigd is op 
voertuigen die voor andere doeleinden gebruik maken van de openbare weg zoals autobussen en 
leveringsvoertuigen.

Artikel 5:

De belastingplichtige moet, ten laatste 5 werkdagen voor de dag waarop het gebruik aanvangt, aan 
het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen.
 
Artikel 6:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

§ 2. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van de belasting.

§ 3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 7:

A. De belasting voor het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden door voertuigen 
wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs bij het afleveren van de vergunning. Het 
betalingsbewijs moet op een goed zichtbare plaats op het voertuig aangebracht worden.

B. De belasting voor het gebruik van de openbare weg voor het samplen wordt contant geïnd tegen 
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afgifte van een betalingsbewijs
Het betalingsbewijs moet steeds kunnen voorgelegd worden tijdens het samplen.
 
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting. Het kohier wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 9:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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18 2018_GR_00299 Belasting op het straatparkeren - 
aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00234 - Belasting op het straatparkeren - Wijziging belastingreglement
 2017_GR_00055 - Belasting op het straatparkeren - Wijziging belastingreglement

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 2013, punt 9 het belastingreglement op het 
straatparkeren goed voor een termijn eindigend op 31 december 2018. Dit reglement werd gewijzigd 
in de gemeenteraad van 14 december 2015 punt 16 en in de gemeenteraad van 13 februari 2017 
punt 12.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om de huidige belastingtarieven te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit.

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op het straatparkeren als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een contant te betalen belasting geheven op:

- Het parkeren op de parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is 
overeenkomstig artikel 27.1-27.3 (K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer)

 In zones betalend parkeren
 In blauwe zones bij het niet naleven van de gebruiksmodaliteiten
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 Op plaatsen gesignaleerd met het bord E9a met onderbord 'max. 30 min.' bij het niet naleven 
van de gebruiksmodaliteiten

- Het parkeren op de parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke 
parkeerkaart, bij het niet naleven van de richtlijnen overeenkomstig artikel 27 ter (K.B. van 
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

PARKEREN IN ZONES BETALEND PARKEREN

Artikel 2:

De contante belasting 'tarief betalend parkeren' en 'naheffing betalend parkeren' is van toepassing op 
alle parkeerplaatsen overeenkomstig art. 27.3 (K.B. van 01/12/1975 houdend algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer):

 Gesitueerd in een zone 'betalend parkeren'
 Of in een gebied aangeduid met de signalisatie E9a + onderbord 'ticket'
 Of voorzien van een parkeermeter

Artikel 3:

De contante belasting 'tarief betalend parkeren' wordt vastgesteld op (1) (betaalbaar in schijven):

KOR 1 = kortparkeren centrum max. 2 uur (maan- tem zaterdag)

0 – 1 uur :       € 1,40/uur
> 1 – 2 uur :+ € 2,10/uur

KOR 2 = dagparkeren rand centrum max. 9 uur (maan- tem zaterdag)

1° uur gratis
> 1 – 2 uur : + € 1,50
> 2 – 9 uur : + € 1,00/9 uur

KOR 3 = kortparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)

0 – 1 uur :        € 1,40/uur
> 1 – 2 uur : + € 2,10/uur

KOR 4 = dagparkeren Hoog-Kortrijk (maan- tem zondag)

1° uur  :           € 1,50/u
> 1 – 2 uur : + € 1,50/u
> 2 – 3 uur : + € 1,00/u
> 3 – 9 uur : + € 1,00/9 uur

KOR 6 = dagparkeren rand centrum max. 9 uur (maan- tem vrijdag)

1° uur gratis
> 1 – 2 uur : + € 1,50
> 2 – 9 uur : + € 1,00/9 uur

(1)  Zie parkeerplan in bijlage



81/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Deze belasting kan gekweten worden op volgende wijze:

§ 1.1. Met gebruik van de parkeermeter- of automaat

Door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken in de parkeerautomaat 
overeenkomstig de instructies vermeld op de toestellen.

Op alle betalende parkeerplaatsen, met uitzondering van een deel van KOR1 dient de 
belasting betaald te worden tussen 9 uur en 18 uur.
In een deel van KOR1, met name de stadskern, dient evenwel betaald te worden tot 19u.
De stadskern is het gebied binnen, aan westzijde : de Beheerstraat, aan zuidzijde de R36, aan 
oostzijde de Zwevegemsestraat, Veemarkt, Lange Meersstraat, Plein en aan noordzijde de 
meest zuidelijke Leiekaai (Verzets-,Dolfijn-,Kasteel- en Handelskaai).

Betaling geeft recht op een onafgebroken parkeerduur waarvan de duur beperkt wordt tot 
max. 2 uur of tot max. 9 uur conform de hierboven vermelde tabel.

§ 1.2. Met gebruik van de gsm

Door middel van het sturen van elektronische boodschap volgens de modaliteiten vermeld op de 
parkeermeter of -automaat.

Artikel 4:

Indien de parkeerautomaat defect is, moet de parkeerschijf zichtbaar gelegd worden op de 
binnenkant van de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het 
voertuig (art. 27.3.1.2. KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer).  In deze gevallen wordt de max. parkeerduur via de schijf beperkt tot deze die in 
normale omstandigheden, via de parkeermeter, geldig is.

Artikel 5:

Het niet gebruiken van de parkeermeter, het ontbreken van een parkeersessie d.m.v. de gsm, het 
overschrijden van de max. toegelaten parkeerduur, het niet naleven van de richtlijnen inzake het 
gebruik van de parkeermeter of het niet plaatsen van de parkeerschijf bij defect toestel, leidt tot 
toepassing van de contante belasting 'naheffing betalend parkeren'.
Deze belasting bedraagt € 25,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 14 uur), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).

Artikel 6:

Met uitzondering van de zones KOR3 en KOR4 in Hoog-Kortrijk (de Doorniksesteenweg (tussen brug 
E17 en President Kennedylaan) en Pres. Kennedylaan) is op zon- en feestdagen en het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap (11 juli) geen van beide belastingen verschuldigd.

Artikel 7:

De belasting 'tarief betalend parkeren' en 'naheffing betalend parkeren' is niet van toepassing op de 
voertuigen van de houders van een gemeentelijke parkeerkaart welke parkeren overeenkomstig de 
hen toebedeelde parkeerfaciliteiten. De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt overeenkomstig 
het ministerieel besluit van 9/1/2007.

Artikel 8:
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De gebruiker van een parkeermeter zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande 
het betalen van de belasting, toch niet kan parkeren om een reden vreemd aan de wil van het 
bestuur, of ingeval van verplichte evacuatie van de voertuigen op bevel van de politie, of in geval 
Parko agb een machtiging verleent tot langdurig privaat gebruik van een openbare parkeerplaats.

Artikel 9:

Het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats voorzien van een parkeermeter of -
automaat, gebeurt steeds op risico van de houder van de nummerplaat. Het parkeergeld geeft enkel 
recht op parkeren maar geeft de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Parko agb kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit dat beschadiging of verlies van het 
geparkeerde voertuig zou voor gevolg hebben.

PARKEREN IN BLAUWE ZONES

Artikel 10:

De contante belasting 'naheffing blauwe zone' is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd 
(blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering overeenkomstig art. 27.1 en 
27.2 (KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

Artikel 11:

De belasting 'naheffing blauwe zone' kan vastgesteld worden, indien niet aangeduid op de signalisatie, 
tijdens de periode van 9.00 uur tot 18.00 uur, behoudens op zon- en feestdagen (indien niet anders 
aangeduid op de signalisatie). In de andere gevallen is de belasting vaststelbaar tijdens de periode 
aangeduid op de signalisatie. Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd van zodra de 
toegestane parkeerduur is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik 
van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
Deze belasting bedraagt € 25,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 14 uur), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).

Artikel 12:

De belasting 'naheffing blauwe zone' is niet van toepassing op de voertuigen van de houders van een 
gemeentelijke parkeerkaart. De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt overeenkomstig het 
ministerieel besluit van 9/1/2007. 

PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR HOUDERS VAN EEN 
GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

Artikel 13:

De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' is van toepassing op 
parkeerplaatsen voorbehouden aan de houders van een gemeentelijke parkeerkaart overeenkomstig 
artikel 27ter (KB van 9/1/2007 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

Artikel 14:

De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' is verschuldigd voor elk voertuig dat 
van deze parkeerplaats gebruik maakt zonder rechtmatig houder te zijn van de bedoelde 
gemeentelijke parkeerkaart of deze niet conform de modaliteiten gebruikt op deze plaats en dit 
conform artikel 27ter (KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer).
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Deze belasting bedraagt € 25,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van 09 u tot 14 uur), hetzij de 
namiddag (van 14 uur tot 18u), hetzij in de avond (van 18u tot 09u).

Artikel 15:

De belasting 'naheffing plaats houder gemeentelijke parkeerkaart' kan steeds vastgesteld worden, 24 
uur op 24, ook op zon- en feestdagen. 

PARKEREN OP PARKEERPLAATSEN WAAR DE PARKEERDUUR BEPERKT WORDT TOT 30 
MIN

Artikel 16:

De contante belasting 'naheffing extra kortparkeren' is van toepassing op plaatsen aangeduid door de 
signalisatie fig. E9a met onderbord 'max. 30 min.' overeenkomstig art. 27.1 (KB van 1/12/75 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).

Artikel 17:

De belasting 'naheffing extra kortparkeren' kan vastgesteld worden 24 uur op 24 uur, van maandag 
tot en met zondag, uitgezonderd op feestdagen. Tijdens deze periodes is de belasting verschuldigd 
van zodra de toegestane parkeerduur is overschreden.
Deze belasting bedraagt € 25,00 en geldt voor hetzij de voormiddag (van aanvang 
parkeerduurbeperking tot 14 uur), hetzij de namiddag (van 14 uur tot einde parkeerduurbeperking).

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 18:

De personen met een handicap, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling 
overeenkomstig het ministerieel besluit van 12 juli 1973, worden vrijgesteld van de belasting 'tarief 
betalend parkeren', 'naheffing betalend parkeren', 'naheffing blauwe zone', 'naheffing houder 
gemeentelijke parkeerkaart' en 'naheffing extra kortparkeren' en elke parkeerduurbeperking op 
voorwaarde dat deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het 
voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De vervaldatum van de 
kaart moet zichtbaar zijn voor controle (art. 27.4 KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer). 

Artikel 19:

De naheffing is verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat. 

Artikel 20:

De contante belasting wordt betaald:

a) Het 'tarief betalend parkeren' : aan de parkeermeter of bij het aankopen van de persoonlijke 
elektronische parkeermeter (toestel en/of kaart) of d.m.v. het versturen van een elektronische 
boodschap via gsm;

b) De 'naheffing betalend parkeren', de 'naheffing blauwe zone', de 'naheffing plaats houder 
gemeentelijke parkeerkaart' en de 'naheffing extra kortparkeren' : binnen de tien dagen ofwel contant 
aan de kassa van Parko agb ofwel door storting of overschrijving op de rekening van Parko agb, 
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overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de betalingsvordering welke wordt nagestuurd aan de 
houder van de nummerplaat.

Artikel 21:

Bij niet-betaling van deze contante belasting, wordt de belasting een kohierbelasting. Het kohier wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
 

Artikel 22:

De officiële feestdagen zijn: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O-L-H 
Hemelvaart, Pinkstermaandag, Feest van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli), Nationale Feestdag (21 
juli), O-L-V Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), 
Kerstdag (25 december).

Artikel 23:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 24:

In geval van niet-betaling na de laatste aangetekende waarschuwing zal worden overgegaan tot 
gerechtelijke invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 25:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van 
de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk 
vragen in zijn bezwaarschrift.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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19 2018_GR_00300 Belasting op de voetpadbedekking - 
aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement
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 



85/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 9 het belastingreglement op de 
voetpadbedekking goed voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingreglement te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op de voetpadbedekking voor het aanslagjaar 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel 1:
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1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting met het oog op terugbetaling van de door 
gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare wegen of gedeelten 
van openbare wegen waar een voetpadbedekking wordt uitgevoerd, tenzij de kostenstaat, 
overeenkomstig artikel 6bis, betaald werd. De onderhoudskosten komen niet ten laste van de 
boordeigenaars.

2. Het totaal bedrag van de belasting is gelijk aan het bedrag van de terugvorderbare uitgave, 
vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling is vastgesteld op 10 jaar. De toe te passen 
rentevoet is die, die op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op de door de bank, aan de 
gemeenten voor 10 jaar toegestane leningen voor financiering van werken van dezelfde aard als 
die die aanleiding geven tot de belasting.

 

Artikel 2:

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private 
onderneming, op last van het stadsbestuur..

Artikel 3:

De terugvorderbare uitgave is de kostprijs voor de uitvoering van een voetpadbedekking met een 
voetpadoppervlakte van 1,5 m² per lopende meter rooilijn:

Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW ook de kosten van het ontwerp, de leiding 
en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten (samen 8%). Wanneer het gaat om een 
afgesneden of afgeronde hoek, gevormd door twee wegen, wordt de belasting voor ieder der twee 
wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen, die men bekomt door de rooilijnen van 
deze wegen door te trekken.

Artikel 4:

Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de belastingplichtige 
slechts de belasting verschuldigd zijn voor de langste frontzijde. Echter wordt deze vrijstelling beperkt 
tot een voetpadoppervlakte over een frontlengte van 30 meter, gemeten vanaf het snijpunt der 
fictieve lijnen, die men bekomt door de rooilijnen van deze wegen door te trekken.
Indien de langste frontzijde paalt aan een openbare weg, waarvoor de huidige belasting niet 
verschuldigd is, zal hij worden aangeslagen voor de kortste frontzijde en indien huidige belasting 
reeds toegepast werd langs de kortste frontzijde, zal hij worden aangeslagen voor het verschil in 
voetpadoppervlakte.

Artikel 5:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:

 wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is door wetten en besluiten;
 voor de terreinen waarop, door een beslissing van de overheid, niet-toegelaten of niet 

mogelijk is te bouwen;
 voor niet-bebouwde terreinen die gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, 

zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;
 wanneer het gaat om voetpaden ter hoogte van scholen.
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Wanneer de toestand waardoor de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een einde neemt 
voor het verstrijken van een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van het eerste 
belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.

 
Artikel 6:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse schijf 
van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van de intrest, die 
op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald worden.
 

Artikel 6 bis:

Na de voltooiing van de werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden worden, met 
zijn aandeel in de uitgaven der uitgevoerde werken waarvan sprake onder artikel 3.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat per aangetekend schrijven, beschikt de betrokken 
belastingplichtige over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder intrest. Na deze 
periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:

De belastingschuldige kan, op elk moment, de eigendom ontlasten van het bedrag van 
de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag van de nog 
niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar waarin de betaling plaatsheeft. 

Artikel 6 quater:

De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting werd 
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd, tenzij deze belasting 
werd toegepast in verband met werken die sedert minstens tien jaar werden uitgevoerd. 

Artikel 7:

De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari van 
het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop de werken 
betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht, opstal, vruchtgebruik 
of elke andere titel.
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder belastingschuldige. 
In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op het kohier gebracht en 
verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van overgang van deze rechten.
Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de globale 
belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met 
meerdere appartementen, waarop de verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt 
de belasting die betrekking heeft op het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het 
kadastraal inkomen vastgesteld voor ieder afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die 
mochten bestaan tussen deze verschillende eigenaars.
 

Artikel 8:

Bij de voltooiing van de werken die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van 
burgemeester en schepenen de afrekening van de verhaalbare uitgaven vast.
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Artikel 9:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum der voltooiing der werken, 
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldige die de belasting in kapitaal betaald 
hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als ten onrechte 
betaald, door de opheffing of de niet-hernieuwing van de verordening of door de verlaging van de 
belastingvoeten. In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de 
vermindering van de belastingvoeten, waarvan de belastingschuldige die jaarlijks ingekohierd worden, 
zullen genieten. 

Artikel 11:

De bepalingen van de vroeger geldende verordeningen op de verhaalbelastingen, blijven van kracht 
op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:

Deze verordening is toepasselijk op de werken voor uitvoering van voetpadbedekking waarvan de 
voltooiing plaatsvindt tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 en die 
vastgesteld wordt bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 14:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 16:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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aanslagjaar 2019 - Vaststellen 
belastingreglement

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 16 december 2013, punt 10 het belastingreglement op de 
wegbedekking goed voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018.

Vanaf het aanslagjaar 2019 moet het belastingreglement dus hernieuwd worden.

Voorgesteld wordt om het huidige belastingreglement te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief BB/2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op de wegbedekking voor het aanslagjaar 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting met het oog op gedeeltelijke terugbetaling van 
de door gemeente gedane uitgaven, de aangelande eigendommen langsheen openbare wegen of 
gedeelten van openbare wegen waarin grondwerken en/of wegverhardingen worden uitgevoerd en/of 
boordstenen geplaatst, tenzij de kostenstaat, overeenkomstig artikel 6bis, betaald werd. De 
onderhoudskosten komen niet ten laste van de boordeigenaars.

2. Het totaal bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 40% van het bedrag van de 
terugvorderbare uitgave, vermeerderd met de intrest. De duur van de terugbetaling is vastgesteld op 
20 jaar. De toe te passen rentevoet is die, die op 1 januari van het belastingjaar toepasselijk is op de 
door de bank, aan de gemeenten voor 20 jaar toegestane leningen voor financiering van werken van 
dezelfde aard als die die aanleiding geven tot de belasting.

 

Artikel 2:

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private 
onderneming, op last van het stadsbestuur.

Artikel 3:

De terugvorderbare uitgave per meter rooilijn is gelijk aan de kostprijs van een wegverharding in 
asfalt, boordstenen en grondwerken inbegrepen, a rato van 2,5 m² oppervlakte per lopende meter 
rooilijn.  Deze kostprijs omvat naast de aannemingsprijs en de BTW ook de kosten van het ontwerp, 
de leiding en het toezicht bij de uitvoering en de beheerskosten (samen 8%). Bedoelde kostprijs zal 
door het college van burgemeester en schepenen worden vastgesteld in de loop van de maand januari 
van ieder jaar. Wanneer de hoek, gevormd door twee openbare wegen, afgeknot of afgerond is, 
wordt de belasting van elk van de twee wegen berekend tot aan het snijpunt der fictieve rechte lijnen, 
die men bekomt door de rooilijnen van deze wegen door te trekken.

Artikel 4:

Voor de eigendommen die aan twee zijden palen aan een openbare weg, zal de belastingplichtige 
ontslagen worden voor de frontzijde met de kortste lengte. Echter kan deze vrijstelling voor 
kwestieuze eigendommen nooit meer bedragen dan 30 lopende meter.
Indien de langste frontzijde paalt aan een openbare weg, waarvoor de huidige belasting niet 
verschuldigd is, zal hij worden aangeslagen voor de frontzijde met de kortste lengte.
Bij uitvoering van de werken langs de frontzijde met de grootste lengte en indien huidige belasting 
reeds toegepast werd langs de frontzijde met de kleinste lengte, zal hij worden aangeslagen voor het 
verschil in frontlengte.

Artikel 5:

De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen:
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 wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is door wetten en besluiten;
 voor de terreinen waarop, door een beslissing van de overheid, niet-toegelaten of niet 

mogelijk is te bouwen;
 voor niet-bebouwde terreinen die gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, 

zoals bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad;

Wanneer de toestand waardoor de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een einde neemt 
voor het verstrijken van een termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van het eerste 
belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend.

 
Artikel 6:

De belasting is betaalbaar in annuïteiten. Iedere annuïteit omvat het bedrag van de jaarlijkse schijf 
van de terugvorderbare uitgave, bedoeld in artikel 3, vermeerderd met het bedrag van de intrest, die 
op het niet-teruggestorte gedeelte van de terugvorderbare uitgave moet betaald worden.
 

Artikel 6 bis:

Na de voltooiing van de werken zal aan de belastingplichtige een kostenstaat gezonden worden, met 
zijn aandeel in de uitgaven van de uitgevoerde werken waarvan sprake onder artikel 1.2.
Vanaf de verzendingsdatum van de staat per aangetekend schrijven, beschikt de 
betrokken boordeigenaar over 3 maanden om het volledig bedrag te vereffenen zonder intrest. Na 
deze periode is artikel 6 van toepassing.

Artikel 6 ter:

De belastingschuldige kan, op elk moment, de eigendom ontlasten van het bedrag van 
de terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft, door aan de gemeente het bedrag van de nog 
niet-eisbare schijven van het kapitaal te storten.
De intrest is steeds verschuldigd voor het jaar waarin de betaling plaatsheeft. 

Artikel 6 quater:

De belasting wordt slechts geheven voor zover nooit een gelijkaardige verhaalbelasting werd 
toegepast, voor wat betreft de stroken waarop deze werken werden uitgevoerd of wanneer de 
vroegere aanleg door derden werd betaald. 

Artikel 7:

De belasting wordt opgelegd op het eigendom en is verschuldigd door degene die op 1 januari van 
het belastingjaar eigenaar is van het aangelande eigendom aan de openbare weg waarop de werken 
betrekking hebben, hetzij ten laste van hen, die deze bezitten wegens erfpacht, opstal, vruchtgebruik 
of elke andere titel.
Ingeval van overgang van onroerende zakelijke rechten blijft de vroegere houder belastingschuldige. 
In dit geval wordt het saldo van het kapitaal en de intresten eenmalig op het kohier gebracht en 
verbonden aan het belastingjaar volgend op de datum van de akte van overgang van deze rechten.
Voor de eigendommen in onverdeeldheid zijn alle eigenaars hoofdelijk de betaling van de globale 
belasting of de jaarlijkse belasting verschuldigd.
Wanneer de eigendom bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen, waarop de 
verschillende eigenaars een uitsluitend recht hebben, dan wordt de belasting die betrekking heeft op 
het gebouw, verdeeld onder hen, in verhouding van het kadastraal inkomen vastgesteld voor ieder 
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afzonderlijk gedeelte, ongeacht de verbintenissen die mochten bestaan tussen deze verschillende 
eigenaars.
 

Artikel 8:

Bij de voltooiing van de werken die tot de belasting aanleiding geven, stelt het college van 
burgemeester en schepenen de afrekening van de verhaalbare uitgaven vast.

Artikel 9:

Deze belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de datum der voltooiing der werken, 
vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:

De gemeente verbindt zich er toe aan de belastingschuldigen die de belasting in kapitaal betaald 
hebben, de bedragen terug te betalen die ooit zouden moeten beschouwd worden als ten onrechte 
betaald, door de opheffing of de niet-hernieuwing van de verordening of door de verlaging van de 
belastingvoeten. 
In dit laatste geval zal de terugbetaling enkel gebeuren in verhouding tot de vermindering van de 
belastingvoeten, waarvan de belastingschuldigen die jaarlijks ingekohierd worden, zullen genieten. 

Artikel 11:

De bepalingen van de vroeger geldende verordeningen op de verhaalbelastingen, blijven van kracht 
op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden.

Artikel 12:

Deze verordening is toepasselijk op de immobiliaire verrichting waarvan de voltooiing plaatsvindt 
tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 en die vastgesteld wordt bij 
besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 13:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

Artikel 14:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15:

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 16:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
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indiening kan enkel gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, 
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

21 - 2018_GR_00311 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2019 - Vaststellen

21 2018_GR_00311 Gemeentelijk algemeen retributiereglement 
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00209 - Wijzigingen algemeen retributiereglement 2018 - Vaststellen
 2017_GR_00298 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2018 - Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te 
stellen, ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar.
De tussentijdse wijzigingen, vastgesteld in de gemeenteraad van 02/07/2018, zijn opgenomen en 
de belangrijkste nieuwe wijzigingen t.o.v. 2018 zijn de volgende:

- Algemeen - Personeel:
* 1.1. De uurtarieven zijn met 2% verhoogd door de indexaanpassing. 
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- Beheer openbaar domein:
* 2.3. Omdat Imog onze afvalintercommunale in samenwerking met de stad streven naar een 
duurzaam afvalbeleid werd vanaf 1 juli 2018 gestart met het introduceren van 2 nieuwe afvalzakken, 
de folie-zak en de P+MD zak. Alle harde plastic verpakkingen gaan in de P+MD-zak en alle zachte 
plastic verpakkingen in de transparante folie-zak. Om deze afvalzakken via de stad te kunnen 
verkopen aan onze inwoners en handelaars passen we het retributiereglement aan.

- Bouwen, milieu en wonen :
* 4.2. Tijdelijke inname van het openbaar domein voor containers,..
   ° 4.2.1. Er werd een discrepantie vastgesteld tussen het tarief KOR4 in het 
parkeerbelastingreglement (€5/dag) en dit in het retributiereglement (€3/dag). Daarom moet een 
opsplitising komen tussen het tarief in KOR2 (€3,00) en in KOR4 (€ 5,00).   
* 4.3. Benemen van het voetpad en/of de openbare weg voor uitstallingen,..
   ° A. Permanente vergunningen wordt geschrapt. De stad Kortrijk wil inzetten op een kwalitatief 
openbaar domein over het volledige grondgebied van de stad, en in het bijzonder in het 
winkelwandelgebied. Voor private innames die hier een directe impact op hebben (stoepborden, 
winkelrekken,..) wordt een duidelijk kader uitgewerkt waarin bepaald wordt wat wel en wat niet 
toelaatbaar is. Ondernemers worden aangemoedigd die kwaliteit na te streven. Wie dit correct doet, 
zal hiervoor geen retributie meer moeten betalen.

- Archief :
* 8.2. wordt geschrapt, afgestemd met en opgenomen in 9.2. 'Gebruiksrecht van audiovisueel 
erfgoed'.
* 8.3. 'Opzoekingen' wordt aangepast om de verschillen weg te werken tussen de procedures en 
tarieven voor dezelfde producten van burgerzaken, BMW en archief. De tariefverhoging naar 50 EUR 
is er op gericht om de huidige reële kostprijs door te rekenen aan genealogische bureaus. Burgers 
vragen doorgaans geen gezinssamenstellingen op.

- Cultuur :
* 9.2. Gebruiksrecht van audiovisueel erfgoed: Dit deel wordt herwerkt, vereenvoudigd en het deel 
8.2. van het Archief wordt hierin geïntegreerd. 
* 9.7. Bij 'Type ontmoetingsruimte' wordt de kiosk toegevoegd bij de lokalen van Aalbeke omdat de 
kiosk op Aalbekeplaats tot op vandaag niet onder het beheer van een specifieke dienst viel. Voor elke 
aanvraag tot gebruik moest in principe telkens een CBS-beslissing zijn met een bijhorende 
gebruiksovereenkomst. Het OC Aalbeke neemt vanaf 2019 de kiosk mee op in haar lokalenbestand. Zo 
kan dit lokaal op een vlotte manier gebruikt worden door de initiatiefnemers.
* 9.8. Uitleenwinkel: De term 'boetes' wordt vervangen door 'vergoedingen' aangezien de 
bewoordingen boete en sanctie niet op hun plaats zijn in een retributiereglement.
* 9.10. Agb SOK: ° De uurtarieven zijn aangepast naar de werkelijke kostprijs voor standaard 
werktijden. De ervaring leerde dat veel partners moeite hadden met het oude tarief dat gebaseerd 
was op de hogere uurtarieven in avond en weekenden.
° De commerciële tarieven van Oranjerie en Broeltorens lagen veel hoger dan de benchmark. Deze 
tarieven zijn gehalveerd ten opzichte van 2017/2018.
° De tarieven voor vleugel BK6 zijn toegevoegd omdat naar verwachting vanaf mei 2019 deze ruimte 
beschikbaar is.
° Bij Depart zijn nieuwe tarieven opgesteld voor concerten en beurzen omdat de balans tussen 
drankomzet en zaalgebruik bij deze categorieën anders ligt. Het woord 'fuifzaal' werd eveneens 
gewijzigd door 'Depart'.
° Atelier Kortrijk is toegevoegd als nieuwe locatie met nieuwe tarieven.
° 'Bataljong' en 'Be-Part' zijn toegevoegd als prioritaire gebruikers.

- Sport :
* 10.1 Zwembaden: 
   ° Er worden enkele taalkundige verduidelijkingen aangebracht om discussies te vermijden.
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   ° De geldigheidsduur van de beurtenkaarten en de abonnementen wordt beperkt tot de opening 
van het nieuw zwembad in Kortrijk, op het moment dus dat de exploitatie van de Kortrijkse 
zwembaden overgenomen wordt door de firma Lago.
   ° De bepaling dat er extra kosten aangerekend worden bij de betaling met een kredietkaart wordt 
geschrapt nadat dit onlangs verboden werd door een wijziging in de wet.
* 10.2. Sportcentra: 
    °  Er wordt hier een passage toegevoegd waarbij verduidelijkt wordt dat de retributies ook gelden 
bij gebruik van schoolsportinfrastructuur die naschools gehuurd wordt door de stad Kortrijk (tijdens 
het uurrooster waarbij de school de sportaccommodatie ter beschikking stelt van de stad Kortrijk).

- Welzijn : 11.3. Deelfietsen: Om de instapdrempel voor kansengroepen zo laag mogelijk te houden 
is geopteerd om voor deze doelgroep geen waarborg aan te rekenen. Bij verlies van of schade aan de 
fiets worden kosten gerecupereerd volgens de afspraken die zijn opgenomen in de 
gebruiksovereenkomst die bij ieder lidmaatschap wordt afgesloten.

- Jeugd :
* 12.1. : ° Er wordt een betere omschrijving gebruikt voor dranken voor doorverkoop indien de prijzen 
van Depart wijzigen.
   ° 'Automaatverkoop' wordt geschrapt omdat er geen automaatverkoop meer gedaan wordt.

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 lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 retributies2019_definitief.pdf

22 - 2018_GR_00288 - Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - Opheffen en opnieuw vaststellen

22 2018_GR_00288 Retributiereglement ambulante handel voor 
het plaatsnemen op markten en voor het 
privaat gebruik van de openbare weg voor 
ambulante handel - Opheffen en opnieuw 
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 Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter 
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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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00288 - Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en 
voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - Opheffen en opnieuw 
vaststellen

 2017_GR_00297 - Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en 
voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging ambulante 
handel

Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde het retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten 
en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel vast in zitting van 15 
december 2014 punt 5. Dit werd gewijzigd in de gemeenteraad van 11 december 2017 punt 8.

Het reglement wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld omdat in deel 1 'voor het plaatsnemen op 
de markten' het tarief voor gleierwaren wordt geschrapt & nieuw ontwikkelde markten worden 
toegevoegd en in deel 2 'voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel' 
worden twee soorten ambulante activiteiten toegevoegd en een tekstuele aanpassing gedaan aan het 
tarief van 'ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare weg'.

Argumentatie
Deel 1 wordt aangepast omdat het tarief voor gleierwaren wordt geschrapt wegens niet meer van 
toepassing. Daarnaast zijn, na een proefperiode van 8 weken als evenement i.s.m. lokale 
initiatiefnemers en burgerparticipatie, 3 nieuwe openbare markten gestart in Kooigem, Marke, 
Rollegem. I.f.v. het voortbestaan van deze markten worden nu naast de vaste abonnementen ook 
risico's toegelaten die per markt kunnen aansluiten en een retributie betalen. Een principe die vroeger 
enkel van toepassing was voor de maandagmarkt centrum Kortrijk.

Voor wat betreft de wijzigingen in deel 2 werd vorig jaar door het team Economie een nieuw 
reglement ambulante handel opgesteld. 
Binnen het reglement ambulante handel werd een nieuw luik toegevoegd om wijzigend 
ondernemerschap op te vangen: rondtrekkende ambulante handel buiten openbare markten.

Bij de tariefbepaling hebben we daar als vertrekbasis genomen de vergelijking met:
- de retributies van ambulante handelaars op de openbare markt (1x per week, volgens grootte van 
hun plaats en op een vast deel openbaar domein)
- de retributies van ambulante handelaars buiten de openbare markt op openbaar domein (meerdere 
keren per week, op een vast deel openbaar domein)
- reglementen en retributies van centrumsteden en grote steden in Vlaanderen die al langer dergelijke 
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ambulante handelaars in hun reglement en retributiereglement hebben opgenomen (Oostende, 
Gent,..)

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
Het retributiereglement ambulante handel met ingang van 1 januari 2019 als volgt vast te stellen:

DEEL 1 : VOOR HET PLAATSNEMEN OP DE MARKTEN

Artikel 1 : 

De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2019 een retributie voor het innemen van 
standplaatsen op de markten georganiseerd of toegelaten door de stad.

Artikel 2:

 Berekeningsgrondslag en tarief:

 De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van :
- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik
- soort gebruik.

De kwartaaltarieven zijn enkel geldig voor diegene die op vaste standplaatsen (=abonnementen) 
staan.

De dagtarieven zijn geldig voor de losse standplaatsen (cfr. het gemeentelijk reglement m.b.t. 
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein).

Voor de vaste standplaatsen bedraagt de retributie per strekkende meter en per kwartaal:

                                                                                             Kwartaaltarief
Maandagmarkt : algemeen tarief                                               € 20,15
- bloemen                                                                               € 17,55
Andere markten : algemeen tarief                                              € 13,00

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

Voor de losse standplaatsen bedraagt de retributie per dag en per strekkende meter:

                                                                                              Dagtarief
Maandagmarkt                                                                         € 3,00
Andere markten                                                                       € 2,00

Bovenstaande tarieven wordt met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex). Het bekomen, geïndexeerde, resultaat wordt afgerond naar de hogere eenheid 
wanneer de eerste decimaal  van het bekomen resultaat vijf of meer is, in geval de eerste decimaal 
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van het bekomen resultaat minder dan vijf is wordt het bekomen resultaat naar de lagere eenheid 
afgerond.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen.

Artikel 4:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de 
dertig dagen nadat de factuur verzonden is.

Voor de vaste standplaatsen is het verplicht een abonnement te nemen voor 3 maanden, ingaande op 
01/01, 01/04, 01/07 en 01/10.

Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art.4 van het 
gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein.

Artikel 5:

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

DEEL 2 : VOOR HET PRIVAAT GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR AMBULANTE 
HANDEL

Artikel 1:

De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2019 een retributie voor het privaat gebruik van de 
openbare weg voor ambulante activiteiten waarvoor een machtiging vereist is zoals bedoeld in de wet 
van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten.

Artikel 2:

Als een wekelijkse ambulante activiteit wordt beschouwd: wekelijks terugkerende activiteit op dezelfde 
dagen en uren.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van : 

- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik

* ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare weg: 
  € 29,00 per strekkende meter per dag. Afrekening gebeurt per kwartaal.

Bovenstaand tarief wordt met ingang van 1 januari 2019 jaarlijks geïndexeerd (gezondheidsindex) en 
afgerond naar de hogere eenheid.

* ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen: 
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  - hoekloten: eerste strekkende meter: € 15,00 per dag
    per bijkomende meter: € 8,00 per dag
  - binnenlot: per strekkende meter : € 8,00 per dag

* ambulante handel met consumptie-ijs: € 150,00 per jaar 

* alle andere ambulante handel: € 6,00 per dag

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

* ambulante activiteiten met mansvracht of met behulp van bakfiets, stootkar of gespan: 
€ 175,00/kwartaal

* ambulante activiteiten met behulp van een auto of ander motorvoertuig: € 
250,00/kwartaal

Bovenstaand tarief wordt met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd (gezondheidsindex) en 
afgerond naar de hogere eenheid.

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen.

Artikel 5:

Er is vrijstelling van retributie ingeval: 

- het retributiereglement voor het plaatsnemen op markten wordt toegepast;
- het privaat gebruik wordt toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijziging per 
opbod, overheidsopdracht of concessie.

Artikel 6:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de 
dertig dagen nadat de factuur verzonden is. Voor handelaars die wekelijks een standplaats innemen, 
zal de retributie telkens voor 3 maanden, ingaande op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10, gefactureerd 
worden.

Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 4 van het 
gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein.

Artikel 7:

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 punt 5 en gewijzigd in zitting van 11 december 2017 
punt 8 opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Bijlagen

20:24 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:25 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:25 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:25 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
20:26 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
20:26 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
20:26 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
23 - 2018_GR_00289 - Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein - Wijziging categorie G

23 2018_GR_00289 Retributiereglement op openbare 
kermissen en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein - Wijziging categorie G
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; mevrouw Franceska Verhenne, 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; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; 
de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde het retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein vast in zitting van 16 december 2013 punt 12.

Het artikel 2 A. Paasfoor 1. Standplaatsvergoeding voor categorie G van dit reglement wordt 
gewijzigd. Het tarief wordt gewijzigd van € 68,00 per m² naar € 61,00 per m².

Argumentatie
Dit betreft een correctie van de retributie voor categorie G. 'Amusementshal met een verzameling van 
verschillende soorten automatische spelen' na wijziging van de percentages per kermisplein door het 
college van burgemeester en schepenen dit jaar. Het tarief van categorie G. wordt met deze 
aanpassing correct gezet.
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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 35 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, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens.

1 onthouding : D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het artikel 2 van het retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein met ingang van 1 januari 2019 als volgt aan te passen:

Artikel 2: berekeningsgrondslag en tarief

A : Paasfoor

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE G : € 61,00 per m²

  - Amusementshal met een verzameling van verschillende soorten automatische spelen waaronder:

Munt- en jetonspelen, kranenspel, videospelen, simulatiespelen, enz.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
20:27 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
20:28 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:29 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
20:29 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:29 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
20:29 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
20:29 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
24 - 2018_GR_00282 - lokaal toewijzingsreglement  - Voorstel aanvullingen bij  huidig lokaal toewijzingsreglement - Goedkeuren

24 2018_GR_00282 lokaal toewijzingsreglement  - Voorstel 
aanvullingen bij  huidig lokaal 
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toewijzingsreglement - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00019 - Lokaal Toewijzingsreglement - Voorstel  wijziging en uitbreiding lokaal 
toewijzingsreglement - Goedkeuren

 2015_CBS_03591 - Lokaal Toewijzingsreglement - Voorstel  wijziging en uitbreiding lokaal 
toewijzingsreglement - Goedkeuren

Aanleiding en context
Aanleiding

In de deelgemeente Bellegem, op adres Zomerplein, bouwt het OCMW Kortrijk 24 aangepaste, 
rostoeltoegankelijke sociale flats in de directe nabijheid van het eveneens nieuwe woonzorgcentrum 
en het wijkcentrum met een lokaal dienstencentrum werking. Bewoners van de sociale flats zullen 
kunnen gebruik maken van de dienstverlening van het woonzorgcentrum en het wijkcentrum. Tevens 
zal men kunnen deelnemen aan de activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden,van het wijkcentrum.

Het concrete voorstel behelst dan ook opname van toewijzing bij voorrang op adres voor senioren  65 
+  en/ of rolstoelgebruikers vanaf 18 jaar enerzijds en anderzijds ook voorrang bij toewijzing van 4 
sociale flats voor kwetsbare doelgroepen.Personen, met woonbegeleiding van een sociale 
organisatie, personen met een multiproblematiek, of dakloos. De voorrang voor kwetsbare 
doelgroepen, gebeurt naar analogie van De Nieuwe Lente en de Dam.  Ook sociale huur projecten van 
het OCMW, waarbij er voorrang voor toewijzing werd opgenomen van kwetsbare groepen van 40 jaar 
en ouder,in het lokaal toewijzingsreglement. De leeftijdsbepaling van de kwetsbare groepen, werd 
gekozen in de context van het wonen in een omgeving, met hoofdzakelijk bewoning van ouderen.

In de kansarmoedeatlas zien we een stijging van het aantal ouderen met 1 inkomen die huren, vooral 
in de binnenstad en een stijging van kansarmoede in die groep.  Om die groep meer kansen te geven 
op een sociale woning stellen we voor om ook bijkomende woningen op adres,bij voorrang toe te 
wijzen aan senioren 65+ binnen het patrimonium van de SHM Wonen Regio Kortrijk.
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Situering

De Vlaamse Wooncode legt de regierol voor het lokaal woonbeleid bij de steden en gemeenten. Het 
lokaal toewijzingsreglement is één van de instrumenten om het lokaal Woonbeleid vorm te geven.

In het Kaderbesluit Sociale Huur (BVR van 12 oktober 2007) wordt ruimte gelaten om bij het 
vastleggen van de toewijzingsregels voor sociale huur lokale accenten te leggen in aanvulling op het 
standaardregime, uitgedrukt in een lokaal toewijzingsreglement. Dit kunnen maatregelen zijn in 
functie van:

 een verhoging van de leefbaarheid in bepaalde wijken

 een versterking van de sociale binding

 voorrang voor specifieke doelgroepen bij de toewijzing van een sociale woning

Het lokaal toewijzingsreglement en de latere wijzigingen kwamen tot stand in nauw overleg met alle 
relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren en werden besproken op de lokale woontafel. De 
stad vervult hierin de trekkersrol.

Historiek

Opmaak lokaal toewijzingsreglement

Vanaf 2010 werden de problematiek van toewijzingen binnen de sociale huisvesting en de woonnoden 
van doelgroepen grondig onderzocht, met als resultaat een lokaal toewijzingsreglement voor de 
volgende doelgroepen:

 senioren (met of zonder zorgbehoefte)

 kwetsbaren (dit zijn mensen met woonbegeleiding, personen met een multiproblematiek en 
daklozen)

 personen binnen een tijdelijk tewerkstellingsinitiatief.

Ook lokale binding geeft aanleiding tot voorrang bij toewijzing.

Het eerste lokaal toewijzingsreglement werd goedgekeurd door het schepencollege, de gemeenteraad 
en uiteindelijk door de bevoegde minister op 28 maart 2013.

Evaluatie en eerste wijziging

Het lokaal toewijzingsreglement werd geëvalueerd samen met de participerende sociale 
huisvestingsmaatschappijen, de sociale organisaties en de andere actoren van de woontafel. Dit gaf 
aanleiding tot de opname van een aantal wijzigingen en aanvullingen:

 Uitbreiding van de kwetsbare doelgroepen met de doelgroep jongeren uit bijzondere 
jeugdzorg, wat aanleiding geeft tot voorrang bij toewijzing.

 Een project rond kamerwonen voor jongeren uit bijzondere jeugdzorg, in samenwerking met 
SVK De Poort

 Een project met aanleunwoningen nabij woonzorgcentrum De Weister in Aalbeke (SHM Eigen 
Haard is Goud Waard): voorrang bij toewijzing voor senioren 65+  met zorgprofiel en mensen 
met een fysieke beperking vanaf 18 jaar
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Het voorstel van wijzigingen en aanvullingen op het lokaal toewijzingsreglement van 28 maart 2013 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad en later door de bevoegde minister Homans op 17 oktober 
2017.

Huidig lokaal toewijzingsreglement zoals goedgekeurd op 17 oktober 2017: samenvatting

Algemeen

 Lokale binding: voorrang voor personen die de laatste 10 jaar minstens 3 jaar in Kortrijk (+ 
deelgemeenten) wonen

 Voorrang bij toewijzing van een sociale huurwoning voor kwetsbare personen: de sociale 
huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk engageert zich tot gemiddeld 15 toewijzingen 
op jaarbasis, met een resultaatsverbintenis van 45 toewijzingen over 3 jaar.

 443 woningen worden reeds voorbehouden op adres voor senioren 65+, conform de 
bepalingen van de omzendbrief (max. 1/3 van de kleine sociale huurwoningen (1 of 2 
slaapkamers) en max. ¼ van het totaal sociaal patrimonium)

 Behoud van punten voor woonnood bij maximum 8 kandidaat huurders van SVK De Poort op 
jaarbasis. Het betreft kandidaat-huurders die ingaan op een tijdelijk 
tewerkstellingsprogramma 

Projecten waarin voorrang gegeven wordt aan bepaalde doelgroepen

 Project kamerwonen Guldensporenlaan voor 5 personen (-18 tem 25 jaar). Begeleiding vanuit 
bijzondere jeugdzorg en CAW en beheer van het gebouw door SVK De Poort.

 Project de Pottelberg: 62 aangepaste sociale flats, met voorrang bij toewijzing aan senioren 
65+ met een zorgprofiel

 Project de Weister: 13 aangepaste aanleunwoningen, met voorrang bij  toewijzing aan 
senioren 65+ met een zorgprofiel en rolstoelgebruikers vanaf 18 jaar.

 Projecten sociale huurwoningen OCMW: de Nieuwe Lente ( 36 sociale huurappartementen) en 
de Dam (23 sociale huurappartementen). Voorrang bij toewijzing aan doelgroep 50% 
senioren (55+) en personen met fysieke handicap en 50% kwetsbare doelgroepen. 
Doorverwijzing en samenwerking in begeleiding vanuit intersectoraal partnerschap met 
gehandicaptensector, CAW en psychiatrie, beschut wonen.

Resultaten lokaal toewijzingsreglement 

 De huidige voorwaarde aangaande de lokale binding werd positief bevonden.
 Momenteel worden 443 woningen op adres voorbehouden voor senioren 65+
 16 personen behielden punten voor acute woonnood bij het SVK, tijdens hun 

tijdelijke tewerkstellingsprogramma , zodat hun wachttijd op een woning van het 
SVK hetzelfde bleef. Personen in acute woonnood zijn kandidaat-huurders gehuisvest in een 
tijdelijke woonvorm, zoals crisisopvang, doorgangswoningen, of een vergelijkbare 
woonsituatie.

 Gemiddeld  waren er 7 toewijzingen per jaar voor kwetsbare doelgroepen. In het lokaal 
toewijzingsreglement werd er een gemiddeld aantal van 15 toewijzingen opgenomen per jaar. 
Het was een inspanningsverbintenis. De afgelopen jaren waren er veel renovatieprojecten 
binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen, waardoor vele bewoners dienden te 
verhuizen naar een andere woning van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze 
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verhuizingen en het feit dat het om een inspanningsverbintenis ging, waren er oorzaak van 
dat het gemiddelde van 15 toewijzingen op jaarbasis niet behaald werd. Dit was ook 
aanleiding tot een  wijziging van het lokaal toewijzingsreglement, tot een resultaatsverbintenis 
van 45 toewijzingen voor kwetsbare groepen, over 3 jaar. Nu van toepassing in het lokaal 
toewijzingsreglement sedert 17 oktober 2017. 

 De voorstellen van voorrang voor kandidaat- huurders bij kwetsbare groepen werden in 
concensus besproken met alle betrokken sociale organisaties, organisaties vanuit beschut 
wonen psychiatrie, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, OCMW en begeleidingsorganisaties 
uit de gehandicaptenzorg. Er waren minder aanvragen vanuit de gehandicaptensector dan 
vanuit de andere organisaties. Er is in de feiten nog een groter sociaal en familiaal netwerk 
voor personen met een handicap dan voor personen met een multiproblematiek, of met 
een psychische kwetsbaarheid. De meeste toewijzingen gebeurden voor personen met een 
multiproblematiek, in begleiding bij Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en OCMW, die in 
een tijdelijke opvang verbleven. Kandidaat -huurders van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen die geen begeleiding hebben van een sociale organisatie en niet 
tot de omschreven kwetsbare doelgroepen behoren, kennen  door de voorrangsbepaling van 
het lokaal toewijzingsreglement  een langere wachttijd op een sociale woning.

 Voor de projecten van De Dam en De Nieuwe Lente van het OCMW, is er de helft bewoning 
van senioren van 55 jaar en ouder en voor de helft van kwetsbare doelgroepen. De 
samenwerking met verschillende sociale organisaties in het kader van begeleiding werd 
positief bevonden.

Argumentatie
Voorstel

Het lokaal toewijzingsreglement wordt aangevuld met de volgende punten:

1.   Voorbehouden, van een bijkomend aantal sociale woningen op adres, aan senioren 65+

 46 bijkomende woningen van Wonen Regio Kortrijk worden voorbehouden voor senioren 65+. 
Dit zijn 4 woningen in de Cederlaan, 5 in de Moeskroensesteenweg en 37 in Nieuw Kortrijk.

2.   Voorrang bij toewijzing van de 24 aangepaste sociale flats binnen het project Zomerplein 
Bellegem, van het OCMW

 20 sociale flats worden voorbehouden voor toewijzing aan senioren 65+ of rolstoelgebruikers 
vanaf 18 jaar, gezien het om aangepaste flats gaat

 4 toewijzingen voor personen vanaf 40 jaar die deel uitmaken van kwetsbare doelgroepen, dit 
zijn personen onder woonbegeleiding, met een multiproblematiek of daklozen

Deze voorstellen werden afgestemd met de sociale woonactoren op de woontafels van 6 maart 2018, 
6 juli 2018 en 10 september 2018.

Argumentatie

1. Motivering bijkomende toewijzingen op adres voor senioren 65+ bij Wonen Regio Kortrijk.

Volgens de kansarmoedeatlas stijgt het aantal ouderen in Kortrijk, met 1 inkomen die huren en stijgt 
het aantal ouderen die in kansarmoede leven. Dit is in het bijzonder het geval voor wie in de 
binnenstad woont. Om die groep meer kansen te geven op een sociale woning stellen we voor om 46 
bijkomende woningen op adres bij voorrang toe te wijzen aan senioren 65+ binnen het patrimonium 
van de SHM Wonen Regio Kortrijk.
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2. Motivering voorrang voor senioren 65+ in Zomerplein, Bellegem

In het Zomerplein in Bellegem bouwt het OCMW 24 aangepaste, rolstoeltoegankelijke sociale flats in 
de directe nabijheid van het nieuwe woonzorgcentrum en het wijkcentrum. Bewoners van de sociale 
flats zullen gebruik kunnen maken van de dienstverlening en deelnemen aan het activiteitenaanbod 
van het woonzorgcentrum en wijkcentrum.

Het aantal  aangepaste woningen voor senioren in de deelgemeenten is erg beperkt. Omdat senioren 
bij voorkeur in hun eigen buurt blijven wonen, wordt voorgesteld 20 woningen in het project 
Zomerplein voor te behouden voor toewijzing aan senioren 65+ op adres. Deze flats kunnen ook 
toegewezen worden aan rolstoelgebruikers vanaf 18 jaar, gezien het om aangepaste flats gaat.

3. Motivering voorrang voor kwetsbare doelgroepen in Zomerplein, Bellegem

Vier sociale flats binnen het project Zomerplein in Bellegem  zouden kunnen  toegewezen worden aan 
personen die deel uitmaken van kwetsbare doelgroepen, dit zijn personen onder woonbegeleiding, 
met een multiproblematiek of daklozen. Er wordt een leeftijdsgrens van minimum 40 jaar gehanteerd 
aangezien de site hoofdzakelijk bewoond wordt door ouderen.

Het voorstel om 4 sociale flats toe te wijzen bij voorrang voor kwetsbare groepen is beperkter dan bij 
de projecten De Nieuwe Lente en De Dam. Kwetsbare personen met een multiproblematiek en/of die 
nood hebben aan specifieke (woon)begeleiding hebben vooral baat bij een centrale woonstkeuze, in 
de nabijheid van een grote diversiteit aan dienstverlening, basisvoorzieningen, sociaal netwerk, 
begeleiding en mobiliteitsmogelijkheden. Het aanbod hieraan is kleiner in Bellegem.

Juridische grond
Vanaf 1 januari 2008 voorziet het Kaderbesluit Sociale Huur (BVR van 12 oktober 2007) voor de 
toewijzing  van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een 
gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van 
titel VII van de Vlaamse Wooncode (VWC) , beter gekend als Kaderbesluit Sociale Huur geeft 
uitvoering aan titel VII van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse Wooncode. Titel VII 
werd ingrijpend gewijzigd door het decreet van 15 december 2006, vervolgens bijgestuurd door de 
decreten van 19 april 2011, 31 mei 2013, 14 oktober 2016 en recentelijk door het decreet van 10 
maart 2017.

Het lokaal toewijzingsreglement moet gelezen woren binnen dit gewijzigd kader van het Kaderbesluit 
Sociale Huur. De kandidaat-huurders moeten steeds beantwoorden aan alle toelatingsvoorwaarden 
zoals in het Kaderbesluit Sociale Huur.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd , volgens Kaderbesluit Sociale Huur (BVR van 12 oktober 2007). Vanaf 1 
januari 2008 voorziet het Kaderbesluit Sociale Huur (BVR 12 oktober 2007) voor de toewijzing van 
sociale woningenin een standaardregime en daarnaast in de mogelijkheid van een gemeentelijk lokaal 
toewijzingsreglement.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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De voorgestelde aanvullingen op het lokaal toewijzingsreglement goed te keuren.

Bijlagen
 20120611 - d kor 032 - REGLEMENT LTWR.pdf
 20120611 - d kor 032 - REGLEMENT LTWR 2018 aangepast.pdf

Planning en Openbaar Domein
20:31 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:31 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:32 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:32 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
20:32 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
20:32 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
20:32 Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting
20:32 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:32 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
25 - 2018_GR_00310 - RUP Venning Manchester - Voorlopige vaststelling - Goedkeuren

25 2018_GR_00310 RUP Venning Manchester - Voorlopige 
vaststelling - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de 
heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie 
Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_01638 - RUP Venning Manchester  - voorontwerp - Goedkeuren
 2015_CBS_01705 - RUP 10 'Venning Manchester' - Doorstart procedure opmaak RUP en aanstelling 

ontwerper - Goedkeuren
 2015_CBS_00764 - RUP 10 'Venning Manchester' - Doorstart procedure opmaak RUP en aanstelling 

ontwerper - Goedkeuren
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 2015_CBS_03375 - RUP Venning Manchester - RUP Venning Manchester: startnota en Mer-
screening  - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Venning Manchester ordent het stadsdeel Venning langs 
delen van de Spinnerijkaai en de Deerlijksestraat.

Het is het tweede initiatief en volgt op de herbestemming die in 2011 is doorgevoerd voor de sociale 
woonwijk en de kern van het gebied.

De bestemmingen in het gebied moeten worden aangepast om bepaalde reconversies mogelijk te 
maken – waaronder die van de Manchester-terreinen langs het kanaal – en om andere delen van het 
gebied te ordenen. Het oorspronkelijke bestemmingsplan dateert van 1978 en verhindert de optimale 
stadsvernieuwing en verdere duurzame ontwikkeling van het stadsdeel.

Het planproces is meerdere keren onderbroken. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de wijzigende 
inzichten over het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan is afgestemd op de lopende studies over het kanaal. Het 
ontwerp dat voorligt, is robuust in die zin dat het bij elke variant die is uitgewerkt voor de 
optimalisatie van het kanaal leidt tot een kwalitatieve oplossing.

Gronden waarvan de ontwikkelingsmogelijkheden wel afhankelijk zijn van verder onderzoek of van de 
keuze voor een bepaalde variant voor het kanaaltracé, blijven buiten de contouren van het ontwerp 
van ruimtelijk uitvoeringsplan Venning Manchester. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de woningen 
langs de Spinnerijkaai, de commerciële panden op de hoek met de Gentsesteenweg en voor de 
gronden tussen de Vennestraat en de R8.

De stappen die aan dit ontwerp vooraf gingen zijn:

 het verlenen van de ontheffing van de plan-MER-plicht op 29 maart 2016 (in bijlage);
 goedkeuring van het voorontwerp door het college op 18 juli 2016;
 plenaire vergadering van 22 november 2016 (in bijlage);
 bevestiging van de Vlaamse Waterweg nv over de conformiteit van het ontwerpplan met het 

complex project voor de optimalisatie van het kanaal Bossuit-Kortrijk op 27 juli 2018 (in 
bijlage).

De uitgebreidere uitleg over de aanleiding en de context is terug te vinden in het ontwerpplan in 
bijlage bij dit besluit.

Argumentatie
Planningscontext

Het meest bepalende bestemmingsplan voor de gronden is het bijzonder plan van aanleg 
Venning (14 november 1978). Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan heft dat plan op en 
vervangt het door nieuwe bestemmingen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten in overeenstemming zijn met de structuurplannen. De 
herbestemming van het gebied is voorzien in het richtinggevend deel van het Ruimtelijk Structuurplan 
Kortrijk. 

De meer gedetailleerde omschrijving van de planningscontext is omschreven in het ontwerpplan in 
bijlage op pagina 11 en volgende en verder op pagina 34 en volgende.

Deelconcepten
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De verschillende deelconcepten voor het volledige stadsdeel zijn:

 de reconversie van de kanaalzone in fasen waarbij de verschillende deelzones 
afzonderlijk ontwikkelbaar zijn binnen de totaalvisie;

 het behouden en gericht aanvullen van wijkondersteunende functies in de Venning;
 een divers woonaanbod creëren door het verweven van privaat en sociaal wonen;
 diversifiëren in de woondichtheden en verweven van functies;
 nieuwe fiets- en wandelverbindingen op macroschaal ontwikkelen;
 nieuwe doorsteken vanuit de Venning naar het kanaal Bossuit-Kortrijk voorzien;
 de ontsluiting van de Venning voor autoverkeer beter organiseren;
 het groenblauwe netwerk versterken;
 de gefaseerde herinrichting van de Spinnerijkaai.

De deelconcepten en doelstellingen van het plan zijn in detail omschreven vanaf pagina 38 van het 
ontwerpplan.

Manchester-site

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Venning Manchester past de bestemmingen in een 
deelgebied van de Venning aan. Dat gebeurt in overeenstemming met de deelconcepten voor het 
grotere geheel.

Voor de Manchester-site is een masterplan opgemaakt. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
maakt dat masterplan uitvoerbaar. Sinds 2011 zijn heel wat opties onderzocht. In 2015 is ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd door de stad, Leiedal en Jordi Farrando als extern ontwerper. Dat plan is de 
basis voor het ontwerp dat nu voorligt.

In de zomer van 2018 is de finale optie – die nu is opgenomen in het ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan – afgewerkt in overleg met onder meer de Vlaamse Waterweg nv om zo maximaal 
rekening te houden met de impact van elke mogelijke variant voor de optimalisatie van het kanaal.

Op de Manchester-site kunnen volgens een vast stedenbouwkundig schema 30 woningen worden 
voorzien waarvan minstens de helft grondgebonden woningen moeten zijn. Dat is ook op die manier 
bindend vastgelegd in (het ontwerp van) de stedenbouwkundige voorschriften.

De historiek en de details van de verschillende projecten en studies voor dit deel van het gebied zijn 
terug te vinden op pagina 52 en volgende van het ontwerpplan.

Andere opties uit het plan

 In het deel van de Venning dat paalt aan de Deerlijksestraat zijn wonen en werken heel 
sterk verweven. Het ontwerpplan vereenvoudigt de juridische situatie zodat dat ook in de 
toekomst zo kan blijven.

 Specifiek voor het Kortrijks Stockhuis – dat in die gemengde omgeving ligt – zijn er 
uitbreidingsmogelijkheden voorzien. De ontsluiting van de site blijft verlopen via de 
Deerlijksestraat.

 De voormalige Stoopsfabriek krijgt definitief een woonbestemming.
 De herinrichting van een deel van de Spinnerijkaai wordt mogelijk – ook al blijft het hiervoor 

noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over de plannen voor de optimalisatie van het kanaal.
 De woonfunctie centraal in het gebied (Tekenaarslaan e.a.) wordt bevestigd.
 De mogelijkheid voor een nieuwe wandel- en fietsverbinding tussen de Spinnerijkaai en 

de Tekenaarslaan en richting de Deerlijksestraat is voorzien.
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Verder voorziet het ontwerpplan in het opheffen van de onderliggende bestemmingsplannen (het 
gewestplan en het bijzonder plan van aanleg voor dit gebied) en van de verkavelingsvergunningen 
binnen de plancontour.

Het ontwerp kan aanleiding geven tot planschadevorderingen voor de zone direct palend aan de 
Visserskaai. Het ontwerp zal aanleiding geven tot planbatenheffingen voor bepaalde eigenaars. 
Meer info op pagina 73 van het ontwerpplan en in het bijhorend grafisch register plancompensatie. 

Procesverloop

De ontheffing van de plan-MER-plicht is verleend op 29 maart 2016. Er zijn geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten.

De plenaire vergadering van 22 november 2016 heeft niet geleid tot fundamentele aanpassingen aan 
het voorontwerp. Wel zijn de volgende elementen gewijzigd naar aanleiding van dat overleg en de 
adviezen:

 De fiets- en wandelverbinding tussen de Venning en de Spinnerijkaai is vastgelegd op het 
verordenend plan op de perceelsgrens van de villa en de Stoopsfabriek. De precieze ligging is 
nog niet duidelijk en dus wordt er in deze fase geen onteigeningsplan gekoppeld aan het 
ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor die verbinding wordt extra breedte voorzien in 
functie van de groene inrichting en het respecteren van de privacy van de aanpalende tuinen.

 Bij de randvoorwaarden van de verplichte inrichtingsstudie is een extra bepaling 
toegevoegd zodat de mogelijke schaduwwerking van de woongebouwen op site 
Manchester bij de vergunningsaanvraag afdoende kan beoordeeld worden.

 In de voorschriften wordt verduidelijkt dat een parkeergarage maximaal 1 meter boven het 
maaiveld mag uitkomen.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan volgt niet de procedure van het geïntegreerd planningsproces. De stad 
maakt gebruik van de overgangsbepaling voorzien in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 17 februari 2017 omdat het gevoerde proces aan die voorwaarden voldoet.

Voor andere delen van de Venning is de opmaak van een bijkomend ruimtelijk uitvoeringsplan nog 
nodig en gepland.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Daarna volgt een 
openbaar onderzoek en een adviesronde. De Gecoro bundelt de reacties en adviezen en brengt een 
gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad die vervolgens kan beslissen over eventuele 
aanpassingen bij de definitieve vaststelling. De deputatie en het departement Omgeving van de 
Vlaamse overheid toetsen de wettigheid van het plan waarna het in werking treedt.   

Context in verandering

Het ontwerpplan is afgestemd op de evoluties van het complex project voor de opwaardering van het 
kanaal Bossuit-Kortrijk. Het plan is robuust in die zin dat de uitvoering ervan geen enkele optie uit de 
alternatievenonderzoeksnota in de weg staat.

Er zijn geen interferenties tussen het ontwerpplan en het complex project K-R8.

De provincie is ondertussen ook gestart met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
in deze omgeving voor een fietssnelweg parallel met de spoorlijn tussen Kortrijk en Waregem.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(VCRO).

Financiële informatie
Financiële informatie
Het ontwerpplan kan aanleiding geven tot planschadevorderingen voor de gronden die direct palen 
aan de Spinnerijkaai. Het risico is laag. 

Het ontwerpplan zal aanleiding geven tot planbatenheffingen voor een aantal andere gronden. Het 
gaat om een heffing die door de Vlaamse overheid wordt geïnd en die in dit concrete project niet 
doorgestort wordt naar de stad.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 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, P. Roosen, S. Bral, L. 
Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens.

1 onthouding : D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Venning Manchester’ voorlopig vast te stellen, zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Verslag plenaire vergadering
 Adviezen plenaire vergadering
 Ontheffing plan-MER-plicht
 Onderzoek milieueffecten
 Ontwerp van bestemmingsplan
 Bestemmingscompensaties
 Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan deel 1 - pagina 1-20
 Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan deel 2 - pagina 21-40
 Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan deel 3 - pagina 41-60
 Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan deel 4 - 61-88

AGB SOK
20:34 Sliman You-Ala, raadslid betreedt de zitting
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_03725 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk woonproject Peperstraat - 
projectgebonden samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

 2016_GR_00091 - Juridische zaken - Verkaveling Peperstraat te 8501 KORTRIJK- HEULE. 
Verkavelingsakte. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Stad Kortrijk ontwikkelt samen met Intercommunale Leiedal het woonproject “Peperstraat” in Heule. 
Voor de realisatie van 64 van de (in totaal 100-tal) wooneenheden wensen ze met een private partner 
samen te werken. De bedoeling is dat de private partner de woningen bouwt en deze aan individuele 
kopers verkoopt. 

Stad Kortrijk heeft het AGB SOK gemandateerd om haar in dit project te vertegenwoordigen. De 
opdracht werd via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de markt geplaatst en werd 
intussen door Leiedal en AGB SOK gegund aan bvba Think Urban. Nu wensen Leiedal, Stad Kortrijk en 
AGB SOK een pps-overeenkomst af te sluiten met bvba Think Urban, volgens de hierna beschreven 
modaliteiten en randvoorwaarden. De samenwerking moet toelaten dat de publieke partners hun 
accenten op de ontwikkeling van het project kunnen leggen, met de nadruk op ruimtelijke en 
beeldkwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Argumentatie
Op basis van de initiële Opdrachtdocumenten en op basis van de gevoerde onderhandelingen wensen 
de publieke en private partners een publiek-private samenwerking aan te gaan waarvan de 
verbintenissen en verplichtingen contractueel vorm worden gegeven in de voorliggende PPS-
overeenkomst.

Project
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Het project bestaat uit het geheel van 64 door de Private partner te realiseren ingerichte woningen op 
de Projectgrond, als onderdeel van het woonproject Peperstraat, inclusief de nodige 
parkeergelegenheden, eventuele interne infrastructuurwerken en groenaanleg, vier 
gemeenschappelijke werkplekken voor de woongelegenheden van de zone H en een 
gemeenschappelijk buurthuis in de zone B2 voor alle woongelegenheden van het Project.

Opstalrecht

Intercommunale Leiedal en de Stad Kortrijk zullen een opstalrecht geven aan de private partner voor 
de realisatie en de commercialisatie, in eigen naam en voor eigen rekening, van het Project. Hiertoe 
wordt nog een authentieke akte tot vestiging van het recht van opstal opgemaakt en voorgelegd ter 
goedkeuring.

De opstallen zullen rechtstreeks door de private partner worden verkocht aan individuele personen. 
Samen met het opstal wordt ook het grondaandeel rechtstreeks door de eigenaars (Leiedal en Stad 
Kortrijk) verkocht aan de inidividuele personen. 

Zo het project bij de beëindiging van het opstalrecht niet volledig zou zijn gerealiseerd, neemt de 
private partner (of een door haar aangeduide derde) alle nog niet verkochte grondaandelen over. In 
het geval van verkoop van de resterende grondaandelen aan de private partner of een aangeduide 
derde blijven alle voorwaarden betreffende de realisatie van de grondaandelen zoals opgenomen in 
deze pps-overeenkomst gelden.

Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

In het opdrachtdocument worden de inrichtingsprincipes voor het Woonproject Peperstraat 
meegegeven: kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze elementen waren een essentieel 
criterium bij de gunning van de opdracht aan de private partner.

 Kwaliteit

De partijen zullen streven naar een constante samenwerking met het oog op een tijdige, correcte en 
volledige uitvoering van het project. De partijen richten een kwaliteitskamer en een stuurgroep op 
voor de duur van de samenwerking.

 Betaalbaarheid

De betaalbaarheid wordt gerealiseerd door:

1. de in de BAFO opgegeven (gemiddelde) verkoopprijzen per wooneenheid;

Overeenkomstig artikel 2.3 van de PPS-overeenkomst zullen partijen er naar streven om het criterium 
betaalbaarheid gedurende het ganse Project te handhaven. In dit verband wordt verwezen naar de 
opgegeven verkoopprijzen in de BAFO, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. In zijn BAFO 
heeft de private partner immers opgave moeten doen van de woningprijs, per type woning en per 
zone. Deze verkoopprijs per wooneenheid is een totale prijs, constructie en grond inbegrepen. Omdat 
niet elke woning identiek is, onder meer qua oppervlakte, gaat het om gemiddelde prijzen op basis 
van gemiddelde oppervlaktes. De uiteindelijke prijs van de woning kan dus variëren (in meer of in min 
t.o.v. de gemiddelde prijs) in functie van de oppervlakte van de woning, maar bijvoorbeeld ook in 
functie van de specifieke wensen van de individuele koper (oa. afwerkingsgraad …).

2. door in de BAFO opgegeven vooropgestelde formules om de woningen te verwerven: in volle 
eigendom, via erfpacht of lijfrente.
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 Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt in het Project verder vertaald in volgende elementen:

1. verweving met het groen-blauw netwerk;
2. integraal waterbeheer;
3. een gedifferentieerd woningaanbod;
4. aandacht voor verkeersleefbaarheid;
5. energiezuinig bouwen.

Duurtijd

De overeenkomst wordt beëindigd na volledige verwezenlijking (zijnde de realisatie van het project en 
de verkoop aan eindgebruikers) of na 10 jaar vanaf de inwerkingtreding van de voorliggende pps-
overeenkomst.

Voortijdige beëindiging

In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst ligt alles contractueel vast en gelden een 
aantal afwikkelingsscenario’s, zoals omschreven in de pps-overeenkomst. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de totale verkoop van de grond is een minimumopbrengst voorzien van 2.590.910,00 euro. Stad 
Kortrijk heeft een grondaandeel in het Project van 12,2 % (hetgeen overeenstemt met een opbrengst 
van 316.213,02 euro). Er is een ontvangstbudget voorzien van 300.000 euro.

De private partner verbindt zich er toe om voor de periode van de realisatie van het project aan de 
publieke partners een renteloze lening toe te staan van 2.590.910,00 euro. Dit bedrag wordt echter 
pas ter beschikking gesteld bij het verlijden van de authentieke akte tot vestiging van het opstalrecht. 
Een ontwerp van authentieke akte tot vestiging van het opstalrecht wordt nog opgemaakt en ter 
goedkeuring voorgelegd.

De terugbetaling van de lening door de publieke partners gebeurt a rato van de verkoop van de 
grondaandelen en na ontvangst van de grondprijs uit de verkoop. Een model van 
verkoopovereenkomst wordt later nog voorgelegd ter goedkeuring.

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de PPS-overeenkomst voor het project Peperstraat te Heule tussen de Intercommunale Leiedal, het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, de Stad Kortrijk en bvba Think Urban goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
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 2018.10.31 PPS-overeenkomst Peperstraat voor goedkeuring.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 1. opdrachtdocument.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 2a. gunningsverslag - RVB Leiedal dd. 28.09.2018.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 2b. gunningsverslag - RVB AGB SOK dd. 

03.10.2018.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3a. offerte - deelnameformulier dd. 05.05.2017.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3d. offerte - toelichting dd. 29.03.2018.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 4. plan Peperstraat perceelstructuur.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3c. offerte - toelichting dd. 18.01.2018-

compressed.pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3b. offerte - offerte dd. 15.09.2017-compressed 

(1).pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3b. offerte - offerte dd. 15.09.2017-compressed 

(2).pdf
 2018.10.31 PPS-overeenkomst - bijlage 3e. offerte - BAFO dd. 21.08.2018-compressed.pdf
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PPS-Overeenkomst  

Tussen de ondergetekenden: 
 
 

1. De Intercommunale Leiedal, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, President 
Kennedypark 10, een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het Decreet 

van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samenwerking, met 
ondernemingsnummer 0205.350.681, met BTW-nummer BE0205.350.681.  
 
Hierbij vertegenwoordigd door de statutair gevolmachtigden:  
 
- de heer Koen Byttebier, voorzitter; 
- de heer Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur.  
 
Hierna genoemd “Leiedal” 
 

2. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, 
Grote Markt 54, een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, met als 

ondernemingsnummer 0267.307.650, hiertoe gemachtigd in de projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst met Stad Kortrijk, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 
Stad Kortrijk op 09 januari 2017. 
 
Hierbij vertegenwoordigd door de statutair gevolmachtigden:  
 
- de heer Wout Maddens, voorzitter van de raad van bestuur; 
- de heer Rudolphe Scherpereel, bestuurder. 
 
Hierna genoemd “AGB SOK” 
 

3. De Stad Kortrijk, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, met 

ondernemingsnummer 0207.494.678 
 
Hierbij vertegenwoordigd door:  
 

- [burgemeester]; 
- [algemeen directeur]. 

 
Verschijners sub 1, 2 en 3 worden hierna samen genoemd: “Het Opdrachtgevend Bestuur” of 
“Opdrachtgever” of “Publieke Partner” 

 
En 
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4. De BVBA Think Urban, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 
127, met ondernemingsnummer 0842.070.064, met BTW-nummer BE0842.070.064; 
 
Hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Leopold Dekeyser; 

 
Hierna ook genoemd: “Opdrachtnemer”, “Think Urban” of “Private Partner” 
 

Beiden samen hierna ook de “Partijen” en elk individueel een “Partij” genoemd. 
 

De ondergetekenden verklaren hierbij over de vereiste bekwaamheid, hoedanigheid en het vereiste 
mandaat te beschikken om de Partij die zij vertegenwoordigen in rechte te verbinden middels 
voorliggende overeenkomst (hierna de “Overeenkomst” of de “PPS-Overeenkomst”, zoals 
gedefinieerd in Artikel 1 van deze Overeenkomst). 
 
 
Wordt voorafgaandelijk uiteengezet: 
 
1.  
Leiedal en Stad Kortrijk zijn eigenaar van een binnengebied van circa 4,6 hectare in Heule, een 

deelgemeente van Kortrijk. Beide publieke partners ontwikkelen er een nieuw woonproject met een 
mix van driegevelwoningen, rijwoningen en meergezinswoningen. Het project focust op verschillende 
doelgroepen door haar aanbod sociale (koop)woningen, budgetwoningen en klassieke 
gezinswoningen.  
 
Voor 64 van de in totaal circa 100 wooneenheden wensen Leiedal en de Stad Kortrijk met een private 
partner samen te werken. Bedoeling is dat de private partner de woningen bouwt en deze aan 
individuele kopers verkoopt.  
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk heeft het autonoom 
gemeentebedrijf ‘Stadsontwikkeling Kortrijk’, hierna kortweg “AGB SOK”, gemandateerd om de 
ontwikkeling van het woongebied, wat betreft de gronden eigendom van stad Kortrijk, op zich te 

nemen. 
 
2.  
Een deel van de site Peperstraat is opgenomen in het gewestelijke RUP Afbakening Regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 januari 2006.  
 
De site werd er opgenomen als stedelijk woongebied. Dit betekent concreet dat het gebied bestemd 
is voor wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante voorzieningen. Onder 
aan het wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, openbare en 
private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, parkeer- en openbaar 
vervoervoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en 

recreatieve voorzieningen. 
 
Stedelijke woongebieden moeten evolueren naar gebieden met een hoge woonkwaliteit en 
verwevenheid van functies. Een kwalitatieve ontwikkeling (aandacht voor het openbaar domein, traag 
verkeer, parkeren, ...), verweving van activiteiten en differentiatie van de woningen wordt 
vooropgesteld. 
 
In de afbakening werd ook een groene bouwvrije strook voorzien langs de R8 (gearceerde zone in 
overdruk). Het gebied heeft een bufferfunctie met hoog- en laagstammige bomen en struikgewas. In 
de strook zijn geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen toegelaten. 
 
De tweede bestemming van de site Peperstraat is parkgebied. Het parkgebied situeert zich aansluitend 

aan de Heulebeek. Volgens het gewestplan moeten parkgebieden in hun staat bewaard worden of zijn 
bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale 
functie kunnen vervullen. 
Verder hebben Leiedal en het AGB SOK een aantal specifieke randvoorwaarden opgenomen in de 
Opdrachtdocumenten (zoals gedefinieerd in Artikel 1 van deze Overeenkomst) die eveneens van 
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toepassing zijn op deze publiek-private samenwerking, net zoals de voorwaarden uit de 
verkavelingsvergunning die werd afgeleverd op 18 februari 2013 door het College van Burgemeester 
en Schepenen van de stad Kortrijk, en de twee latere verkavelingswijzigingen respectievelijk 
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk op 26 mei 2015 
en 20 juni 2016.   
 
3. 

Teneinde tot de keuze van een private partner te komen, werd door Leiedal en het AGB SOK 
overgegaan tot de kenbaarmaking van een oproep op 30 maart 2017, in overeenstemming met de 
bepalingen van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, welke voorziet dat het Project 
wordt toegewezen aan de kandidaat met de meest voordelige regelmatige offerte overeenkomstig de 
vastgestelde gunningscriteria. 
 
De procedure bestond uit twee fasen. In de eerste fase (de kandidaatstelling) ontving Leiedal acht 
kandidaturen, die beoordeeld werden op basis van drie selectiecriteria: de samenstelling van het 
ontwikkelings-en bouwteam, het portfolio en de motivatie. Het onderhandelingsteam selecteerde drie 
inschrijvers op basis van de voormelde selectiecriteria en nodigde hen uit om een offerte in te dienen 
conform de modaliteiten van de Opdrachtdocumenten. 
 

Think Urban diende een offerte in op 15 september 2017, die op 5 oktober 2017, 14 december 2017, 
18 januari 2018 en 29 maart 2018 werd besproken door de jury. Na deze onderhandelingsfase diende 
Think Urban op 21 augustus 2018 haar ‘best and final offer’ in (hierna de “BAFO” of de “Offerte” zoals 
gedefinieerd in Artikel 1 van deze Overeenkomst).  
 
Na de laatste juryzitting van 6 september 2018, werd een gunningsverslag opgemaakt, dat werd 
goedgekeurd op de raad van bestuur van Leiedal op 28 september 2018, op de raad van bestuur van 
het AGB SOK op 03 oktober 2018 en op het College van Burgemeester en Schepenen en de 
gemeenteraad van de stad Kortrijk op respectievelijk 29 oktober 2018 en 12 november 2018. 
 
Overeenkomstig dit gunningsverslag werd voorgesteld om het Project aan Think Urban te gunnen, 
onder voorbehoud van het afsluiten van een PPS-overeenkomst tussen Leiedal, AGB SOK, Stad 

Kortrijk en de private partner.  

 

4. 
De Publieke en Private Partner wensen zich tot de publiek-private samenwerking te verbinden met 
het oog op de realisatie van 64 wooneenheden, de nodige parkeergelegenheden, eventuele interne 
infrastructuurwerken en groenaanleg, vier gemeenschappelijke werkplekken voor de wooneenheden 
van de zone H en een gemeenschappelijk buurthuis in de zone B2 voor alle wooneenheden van het 
“Project”, verder ook het “Project” genoemd.  

 
De Publieke Partner doet hierbij een beroep op de expertise van de Private Partner. De PPS-
Overeenkomst moet toelaten dat de Publieke Partner haar accenten op de ontwikkeling van het Project 
kan leggen.  
 
De Publieke Partner stelt aan de Private Partner gronden ter beschikking die er op basis van de PPS-
Overeenkomst het Project zal realiseren. 

 
Daartoe bekomt de Private Partner het exclusieve recht om het aan haar toegekende Projectgebied, 
in overeenstemming met een gezamenlijk uitgewerkte ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsaanpak, te 
ontwikkelen en te realiseren. 

 

De Private Partner dient daarbij rekening te houden met de publiekrechtelijke aard van de Publieke 
Partner en deze in elk stadium van de PPS-Overeenkomst te respecteren, overeenkomstig dewelke 
de bevoegdheid van de Publieke Partner wordt gereglementeerd, of waarbij met de bevoegdheid van 
hogere overheden dient rekening te worden gehouden. 
 

Op basis van de initiële Opdrachtdocumenten en op basis van de gevoerde onderhandelingen gaan 
de Publieke en Private Partner aldus hierbij een publiek-private samenwerking aan, waarbij middels 
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voorliggende Overeenkomst aan de tussen Partijen tot stand gekomen verbintenissen en 
verplichtingen contractuele vorm wordt verleend. 

 
 
En wordt overeengekomen hetgeen hierna volgt: 
 

 
Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN – DEFINITIES    

 
In het kader van voorliggende Overeenkomst en voor de uitvoering ervan zullen de hiernavolgende 
begrippen worden gehanteerd: 

 
- Opdrachtgevend Bestuur – Opdrachtgever - Publieke Partner: 
Intercommunale Leiedal, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, samen met het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK), eveneens vertegenwoordigd door haar raad van 
bestuur en de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de burgemeester en de algemeen directeur. 
Alle kennisgevingen, mededelingen of berichtgevingen gebeuren aan Leiedal die op haar beurt de 
andere publieke partners informeert.  

 
- Private Partner - Opdrachtnemer: 
De inschrijver die finaal weerhouden is om het Project te realiseren, en waar de Opdrachtgever een 
PPS-overeenkomst mee afsluit. 
 
- Het Opdrachtdocument: 
Het Opdrachtdocument van Leiedal, inclusief haar bijlagen en eventuele latere aanvullingen, zoals 
kenbaar gemaakt op 30 maart 2017 in het kader van de onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 
 
- Site Peperstraat/ Site: 
Het gebied (inclusief zone I) waarop het Woonproject wordt gerealiseerd. 

 
- Woonproject/ Woonproject Peperstraat:  
Het globale woonproject dat op initiatief van de Opdrachtgever ontwikkeld wordt op de Site 
Peperstraat. Hierin zit het Project (zie hieronder) vervat, het project van de sociale 
huisvestingsmaatschappij en de verkoop van kavels aan individuele bouwheren door Leiedal. 
 
- Het Project: 
Het geheel van 64 door de Private Partner te realiseren ingerichte woningen op de Projectgrond, als 
onderdeel van het Woonproject Peperstraat, inclusief de nodige parkeergelegenheden, eventuele 
interne infrastructuurwerken en groenaanleg, vier gemeenschappelijke werkplekken voor de 
wooneenheden van de zone H en een gemeenschappelijk buurthuis in de zone B2 voor alle 

wooneenheden van het Project. 
 
- Projectgrond: 
De geografische contour of afbakening waarbinnen de Private Partner het Project moet realiseren. 
Deze afbakening is de som van deelzones B, C, E, H en I zoals gedefinieerd in het Verkavelingsplan. 
Het is het geheel van oppervlaktes dat op een bepaald moment in de toekomst en op individuele basis 
aan particuliere kopers zal verkocht worden. 
 
-   Verkavelingsplan: 
De verkavelingsaanvraag van het Project Peperstraat, goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk op 18 februari 2013, en aangepast door middel van 
twee verkavelingswijzigingen, waarvan de eerste goedgekeurd door het College van Burgemeester en 

Schepenen van de stad Kortrijk op 26 mei 2015 respectievelijk op 20 juni 2016. De zone I is niet 
opgenomen in het Verkavelingsplan. 
 
-   Verkavelingsvoorschriften  
De voorschriften die horen bij het Verkavelingsplan. 
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- De Offerte: 
De Beste en Laatste Offerte (BAFO) vanwege de Private Partner, zoals tot stand gekomen op 21 
augustus 2018, na onderhandelingen en besprekingen tussen de Private Partner en de jury gebaseerd 
op de offertes van de Private Partner ingediend op 15 september 2017, 14 december 2017, 18 januari 
2018 en 29 maart 2018 en in het gunningsverslag geduid, met dien verstande dat het meest recente 
document primeert op (het) (de) eerder ingediende document(en), voor zover het meest recente 
document betrekking heeft op een onderdeel van (het) (de) eerder ingediende document(en). 

 
- PPS-Overeenkomst: 
Voorliggende overeenkomst met inbegrip van al haar bijlagen, zijnde de contractuele publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen de Publieke Partner en de Private Partner, waarin de 
scope, de modaliteiten en alle overige afspraken worden vastgelegd voor de realisatie van het Project. 
Al deze documenten vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten gelden 
de documenten in hiernavolgende dalende orde van belangrijkheid:  
 
1. Deze Overeenkomst 
2. De Opdrachtdocumenten 
3. De Offerte 
 

Voorgaande geldt met dien verstande – wat betreft de orde van belangrijkheid van de documenten – 
dat bij wijzigingen in onderling overleg de gewijzigde norm voorrang heeft op de niet gewijzigde norm, 
en de meest recente wijziging voorrang heeft op een oudere wijziging. 
 
- Datum Inwerkingtreding Overeenkomst: 
De datum waarop de toezichthoudende overheid niet langer de beslissingen van Leiedal, AGB SOK en 
stad Kortrijk houdende het afsluiten van deze Overeenkomst met de Private Partner kan schorsen of 
vernietigen. 
 
- Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige Handelingen: 
Een omgevingsvergunning die dienstig is voor de realisatie van het Project en in de opgemaakte 
bouwplannen, en welke kan worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, zonder door een gerechtelijke of administratiefrechtelijke beslissing te 
zijn geschorst. 
 
- Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor Verkaveling: 
Een omgevingsvergunning waarbij loten worden afgesplitst kan worden ten uitvoer gelegd 
overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zonder door een 
gerechtelijke of administratiefrechtelijke beslissing te zijn geschorst. 
 
- Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige Handelingen: 
De uitvoerbare omgevingsvergunning die niet meer voorwerp is van, of vatbaar is voor een beroep 
tot nietigverklaring. 

 
- Definitief Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor Verkaveling: 
De uitvoerbare omgevingsvergunning die niet meer voorwerp is van, of vatbaar is voor een beroep 
tot nietigverklaring. 
 
- Onderaannemer: 
De personen of ondernemingen aan wie De Opdrachtnemer de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 
het Project in het kader van voorliggende Overeenkomst via een overeenkomst van onderaanneming 
toevertrouwt. 
 
- De Ontwerper(s): 
De architect(en) wiens ontwerp is weerhouden en dat aan de grondslag ligt of zal liggen van de in te 

dienen vergunningsdossiers, met wie de Opdrachtnemer een overeenkomst dient af te sluiten voor 
de verdere uitwerking, ontwikkeling en opvolging van het concept.  
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- De Kwaliteitskamer:  
Overlegorgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger van stad Kortrijk of van het AGB SOK, een 
vertegenwoordiger van Leiedal, de single point of contact van het architectenlabo en de Private 
Partner (evt. ook de aannemer, architect, ingenieur of andere deskundigen in de uitvoeringsfase). Dit 
orgaan bereidt de te bespreken onderwerpen in de Stuurgroep voor.  
  
- De Stuurgroep:  

Overlegorgaan met beslissingsbevoegdheid dat bestaat uit twee vertegenwoordigers van Leiedal, met 
name de voorzitter en de algemeen directeur van Leiedal, een vertegenwoordiger van stad 
Kortrijk/het AGB SOK en de vertegenwoordiger(s) van de Private Partner.  
 
- Single Point Of Contact Architectenlabo:  
De verantwoordelijke van het labo architecten die het gesprek met de Publieke Partner coördineert 
en die verantwoordelijk is voor voldoende interne coördinatie en besluitvorming binnen het 
architectenlabo. 
 
- Het Ontwikkelingsplan: 
Omvat de ontwikkelingsvisie, de ontwikkelingsaanpak en de ontwikkelingsprijs, zoals aangegeven in 
de Opdrachtdocumenten, uitgewerkt in de Offerte van de Private Partner en beoordeeld in het 

gunningsverslag.  
 
Artikel 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  

 
2.1. 
Met de aan de Opdrachtnemer verleende opdracht heeft de Opdrachtgever tot doel te komen tot een 
duurzame verankering van de Site Peperstraat, teneinde een groot draagvlak bij de inwoners van de 
stad Kortrijk ten overstaan van de Site Peperstraat te bereiken. 
 
Deze doelstelling zal worden veruitwendigd door de tenuitvoerlegging van het Project door de 
Opdrachtnemer. 

 

Daarbij is het voor de Opdrachtgever van het grootste belang dat de beoogde kwalitatieve 
doelstellingen worden gegarandeerd, dat de communicatie rond het Project bijdraagt tot een groter 
draagvlak bij de inwoners van de stad Kortrijk en dat het Project tijdig wordt gerealiseerd. De 
Opdrachtgever bevestigt dat de inschrijving van de Opdrachtnemer en de op heden gekende plannen 
hieraan voldoen.  

 
2.2. 
In zijn geheel omvat het Project, dat door de Opdrachtnemer dient te worden ten uitvoer gelegd, 
volgende onderdelen:  

 
 het opmaken van een bouwdossier en het indienen van de aanvragen voor de vereiste 

vergunningen met betrekking tot de uitvoeringszones behorende tot de Projectgrond, in 
samenspraak en in samenwerking met de Ontwerper, en na overleg binnen de Kwaliteitskamer;  

 
 het uitvoeren en realiseren van de bouwwerkzaamheden overeenkomstig de te bekomen  

omgevingsvergunningen, inclusief de in het vergunde Project eventueel voorziene interne 
infrastructuurwerken en groenaanleg; 
 

 het zoeken van kandidaat-kopers voor het Project.   
 

2.3. 
Het Project omvat het geheel der door de Opdrachtnemer te realiseren woongelegenheden op de 
Projectgrond, met 64 woonentiteiten, de nodige parkeergelegenheden, eventueel interne 

infrastructuur en groenaanleg overeenkomstig het door de Opdrachtgever aangenomen ontwerp. 
 
In het Opdrachtdocument worden de inrichtingsprincipes voor het Woonproject Peperstraat 
meegegeven: kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dit laatste principe wordt verder vertaald 
in de volgende elementen: 
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1. Verweving met het groen-blauw netwerk; 
2. Integraal waterbeheer; 
3. Een gedifferentieerd woningaanbod; 
4. Aandacht voor verkeersleefbaarheid; 
5. Energiezuinig bouwen.  

 

Partijen zullen ernaar streven om het criterium van de betaalbaarheid gedurende het ganse Project 
te handhaven en zullen in dit verband de gemiddelde verkoopprijzen (op basis van gemiddelde 
oppervlaktes) per unit opgegeven in de BAFO als maatgevend hanteren. Eventuele afwijkingen, die 
niet in lijn liggen met de in de BAFO opgegeven verkoopprijzen, dienen door de Opdrachtnemer 
voorgelegd te worden aan de Stuurgroep ter goedkeuring. 
 
2.4. 
Het Project kan, overeenkomstig de wens van de Opdrachtnemer, worden uitgevoerd in verschillende 
onderdelen. De Opdrachtnemer stelt voor om het Project in volgende onderdelen uit te voeren, zoals 
geduid in de Offerte: 
 

 Onderdeel 1: Blok B1, B2 

 Onderdeel 2: Blok C1, C2 
 Onderdeel 3: Blok H 
 Onderdeel 4: Blok E 
 Onderdeel 5: Blok I 

 
2.5. 
De Opdrachtgever verbindt zich er jegens de Opdrachtnemer toe: 

 
 een opstalrecht te verlenen aan de Opdrachtnemer op de Projectgrond nodig voor het realiseren 

van het Project;  
 de grondaandelen waarop een opstalrecht wordt verleend, mee te verkopen met de verbonden 

woonentiteit. Leiedal zal op het ogenblik van de vestiging van het opstalrecht een 

onherroepelijke notariële volmacht geven aan de Opdrachtnemer, waarin aan de 
Opdrachtnemer de mogelijkheid wordt geboden om bij de verkoop van de woonentiteiten 
Leiedal te vertegenwoordigen voor de verkoop van de erbij horende gronden. Stad Kortrijk 
verbindt er zich toe op eerste verzoek persoonlijk te verschijnen. De kosten van de 
vastgoedmakelaar zijn ten laste van de Opdrachtnemer. De kosten voor de opmaak van de 
notariële aktes betreffende de verkoop van de grondaandelen zijn ten laste van de 
Opdrachtnemer. 

 
 

Artikel 3 VERPLICHTINGEN TOT SAMENWERKING - KWALITEITSKAMER - STUURGROEP 
 

3.1.       
De Partijen zullen binnen een sfeer van constante samenwerking steeds streven naar de tijdige en 
volledige uitvoering van het Project. 

 
De Partijen verbinden zich ertoe: 

 
 al hun middelen in te zetten voor de verwezenlijking (inclusief de commercialisatie) van het 

Project volgens de voorwaarden en termijnen bepaald in onderhavige Overeenkomst, diens 
bijlagen en alle andere geldende documenten; 

 in geval van eventuele moeilijkheden telkenmale naar een oplossing te zoeken welke gericht 
is op het mogelijk maken van de realisatie van het Project. 

3.2.    

De Partijen nemen een gelijkwaardige verplichting tot onderlinge samenwerking op ten aanzien van 
derden welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij de uitvoering van voorliggende Overeenkomst kunnen 
worden betrokken, waaronder ook de Onderaannemers, de Ontwerpers en derden welke zijn 
aangesteld mede ter realisatie van het Project. 
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3.3.   
Partijen verklaren uiterlijk op het ogenblik van het afsluiten van voorliggende Overeenkomst volledig 
op de hoogte te zijn van het voorwerp en de doelstellingen van de te realiseren totaalopdracht, en 
aldus op voldoende wijze de omvang, complexiteit en haalbaarheid van het Project te kunnen 
inschatten. 
 
3.4.      

De Partijen dragen er zorg voor dat een Kwaliteitskamer wordt samengesteld en een normale werking 
bekomt en kan aanhouden tijdens de duur van de Overeenkomst. 
 
De taak van de Kwaliteitskamer bestaat erin om over verschillende aspecten verbonden met de 
realisatie van het Project en voor zover deze zouden afwijken van de op heden gekende en door 
Partijen aanvaarde invulling van het Project, inhoudelijk overleg te plegen en te pogen tot interne 
overeenstemming te komen, alvorens een formele goedkeuring dient te worden bekomen vanwege 
de Stuurgroep.  

 
Doelstelling is wederzijdse wensen en inzichten tussen Partijen te doen bespreken met het oog op 
een sneller verloop van de formele besluitvorming.  

 

De Kwaliteitskamer bezit geen besluitvormende bevoegdheden, doch wel besluitvoorbereidende 
bevoegdheden.  

 
De onderwerpen welke in de Kwaliteitskamer kunnen worden behandeld zijn divers, en kunnen 
betrekking hebben op alle aspecten met betrekking tot de ontwikkeling, aanpak en uitvoering van het 
Project dit voor zover het aspecten betreft die zouden afwijken van de op heden gekende en door 
Partijen aanvaarde invulling van het Project. 

 
De Kwaliteitskamer zal in principe elke vier weken bijeenkomen, tenzij er geen overlegonderwerpen 
beschikbaar zijn of telkens wanneer één van de Partijen het nodig acht. 

 
Na ondertekening van voorliggende Overeenkomst zal de Opdrachtnemer binnen een termijn van 

uiterlijk vier weken na de Datum Inwerkingtreding Overeenkomst het initiatief nemen tot een eerste 
bijeenkomst van de Kwaliteitskamer.  
 
3.5. 
De Partijen dragen er zorg voor dat een Stuurgroep wordt samengesteld en een normale werking 
bekomt en kan aanhouden tijdens de duur van de Overeenkomst. 
 
De taak van de Stuurgroep bestaat erin om over verschillende aspecten verbonden met de realisatie 
van het Project en voor zover deze zouden afwijken van de op heden gekende en door Partijen 
aanvaarde invulling van het Project, een formele beslissing te nemen. Deze beslissingen worden 
genomen met eenparigheid van stemmen. Elke vertegenwoordiger in de Stuurgroep kan te allen tijde 

het voorstel van beslissing voorleggen aan zijn interne bestuursorganen. 
 
Indien binnen de Stuurgroep tussen Partijen geen overeenstemming zou worden bereikt of een 
verschil in visie zou blijven bestaan met betrekking tot bepaalde in de Stuurgroep aan bod gekomen 
onderwerpen, kan: 

 
 De Opdrachtnemer een laatste voorstel formuleren en doorvoeren wanneer de kwestie op de 

uitvoering van de private onderdelen (de wooneenheden, parkeergelegenheden, private tuinen…) 
van het Project betrekking heeft; 

 De Opdrachtgever een laatste voorstel formuleren en doen doorvoeren wanneer de kwestie 
betrekking heeft op de uitvoering van de publieke onderdelen ((aansluiting op) openbare 
infrastructuur, groenzone en interne wegenis…) van het Project;  

Tenzij voor de betreffende kwestie op grond van voorliggende Overeenkomst een andersluidende 
regeling geldt. 
Partijen verduidelijken dat met “laatste voorstel” in voormelde zin het allerlaatste voorstel bedoeld 
wordt dat wordt geformuleerd vooraleer de werking van de Stuurgroep verhinderd wordt door een 
geschil tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

123/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

pagina 9 

JVM FMA auteur  - I KOR2 80 018 PPS dossier  - 2018.10.31 PPS-overeenkomst Peperstraat voor goedkeuring bestand  - 31 Oktober 2018 datum  

 
De onderwerpen welke in de Stuurgroep kunnen worden behandeld zijn divers, en kunnen betrekking 
hebben op alle aspecten met betrekking tot de ontwikkeling, aanpak en uitvoering van het Project dit 
voor zover het aspecten betreft die zouden afwijken van de op heden gekende en door Partijen 
aanvaarde invulling van het Project. 
 
De Stuurgroep komt bijeen op verzoek van één van de leden van de Stuurgroep, dan wel op verzoek 

van de Kwaliteitskamer.  
 
 
Artikel 4 ONDERTEKENING - INWERKINGTREDING - GELDING 
 
4.1.      
Op basis van de door de Opdrachtnemer ingediende Offerte en op basis van de onderhandelingen 
welke daaropvolgend hebben plaatsgevonden, en op basis van de inhoud van huidige Overeenkomst 
en haar Bijlagen, bestaat tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeenstemming omtrent 
het door de Opdrachtnemer aangebrachte Ontwikkelingsplan en het beoogde concept, het tijdsbestek 
en de fasering met betrekking tot de uitvoering ervan, alsook omtrent de geplande verkoop van de 
grondaandelen, waarop door de Opdrachtgever in het kader van het Project aan de Opdrachtnemer 

een opstalrecht zal worden verleend. 
  
4.2.      
Eens ondertekend, wordt de Overeenkomst tussen de partijen uitvoerbaar vanaf het ogenblik dat de 
toezichthoudende overheden niet langer de beslissing van de Opdrachtgever houdende het afsluiten 
van voorliggende Overeenkomst kunnen schorsen of vernietigen (= Datum Inwerkingtreding 
Overeenkomst). 
 
Dit betekent dat indien een toezichthoudende overheid zich over voornoemde beslissing houdende 
het afsluiten van voorliggende Overeenkomst zou dienen uit te spreken, de inwerkingtreding en 
tenuitvoerlegging van voorliggende Overeenkomst opgeschort blijft tot op het ogenblik dat 
overeenkomstig de beslissing van de bevoegde toezichthoudende overheden de Overeenkomst niet 

is geschorst, en er aldus uitvoering kan worden aan gegeven. 
 
4.3.  
De Overeenkomst blijft van kracht gedurende de volledige uitvoering van het Project, en eindigt na 
verwezenlijking van haar voorwerp, binnen de timing zoals door Partijen overeengekomen en zoals in 
artikel 9 van voorliggende Overeenkomst nader gespecifieerd, behoudens van kracht zijnde 
verlengingen. 
 
 
Artikel 5 OVEREENKOMST MET DE ONTWERPER(S) - INDIENEN BOUWDOSSIER 
 

5.1.     
De Offerte van de Opdrachtnemer bevat de gegevens van de drie architectenbureaus waarmee de 
Opdrachtnemer het Project zal ten uitvoer brengen, evenals de door deze architecten uitgewerkte en 
aan de jury voorgelegde concepten. Het gaat concreet om:  

 Adins Van Looveren Architecten uit Gent 
 Paret 2 Architecten uit Moorslede 
 Urbain Architectencollectief uit Gent 

De Opdrachtnemer deelt mee dat Urbain Architectencollectief als uniek aanspreekpunt, met name het 
Single Point Of Contact binnen het Architectenlabo, zal worden aangeduid.  
 
In het licht van de verplichting om op een erkend architect een beroep te doen ter realisatie van 
vergunningsplichtige bouwwerkzaamheden, zoals deze het voorwerp van het Project uitmaken, dient 

de Opdrachtnemer uiterlijk binnen de dertig dagen na het ondertekenen van voorliggende 
Overeenkomst een architectenovereenkomst of overeenkomst tot samenwerking met de betrokken 
Ontwerpers af te sluiten. 
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5.2.  
Daarbij draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat de Ontwerper(s) zich ten aanzien van De 
Opdrachtnemer ertoe verbinden om de nodige ontwerpen tijdig uit te werken, zodat de 
vergunningsdossiers tijdsmatig conform voorliggende Overeenkomst kunnen worden ingediend, 
alsook dat in een tijdsmatig aangepaste opvolging van de bouwwerkzaamheden wordt voorzien, 
zodanig dat de vereiste tussenkomsten vanwege de Ontwerper(s) tijdens het bouwproces geen 
oorzaak van vertraging in de uitvoer en realisatie kunnen komen uit te maken. 

 
5.3.      
De Opdrachtnemer dient zich naar de Ontwerpers van het Project te richten, en met hen samen te 
werken om de indiening van de aanvraagdossiers mogelijk te maken, alsook de opvolging door de 
Ontwerpers van de voorziene bouwwerkzaamheden toe te laten. 
 
5.4.      
De Opdrachtnemer gaat met de Ontwerpers na welke administratieve vergunningen vereist zijn, en 
verbindt zich ertoe de nodige vergunningsdossiers op te maken en bij de bevoegde overheden in te 
dienen. 
 
5.5.      

De Opdrachtnemer legt de voorontwerpen ter inzage en ter bespreking voor aan de Kwaliteitskamer, 
en houdt voor zoveel als mogelijk, doch dit enkel voor zover deze voorontwerpen zouden afwijken 
van de huidige invulling van het Project, zoals blijkt uit de Overeenkomst en haar Bijlagen, rekening 
met diens inzichten en aanbevelingen bij de opmaak van het definitief ontwerp, dat ter goedkeuring 
aan de Stuurgroep wordt voorgelegd. De Opdrachtnemer gaat, eens de plannen goedgekeurd zijn 
door de Stuurgroep, zo spoedig mogelijk over tot het indienen van een aanvraagdossier bij de 
bevoegde vergunningverlenende overheid met het oog op het bekomen van de vereiste vergunningen.  
 
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om uiterlijk zes (6) maanden na de Datum Inwerkingtreding 
Overeenkomst een Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige Handelingen op ontvankelijke 
wijze aan te vragen bij de bevoegde vergunningverlenende overheid met het oog op de realisatie van 
het Project en dit conform de fasering. Bij de eerste vergunningsaanvraag wordt door de 

Opdrachtnemer een masterplan voor het geheel van de Projectgrond toegevoegd, waaraan alle latere 
vergunningsaanvragen voor de volgende fasen van het Project zullen voldoen. Het staat de 
Opdrachtnemer vrij om alle vergunningen in één keer aan te vragen. 
 
5.6.  
De Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de nodige vergunningen te bekomen en dit binnen 
een zo kort mogelijke termijn. Eens de vereiste vergunningen bekomen, dient de Opdrachtnemer 
binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen een kopie van de bekomen vergunning aan de 
Opdrachtgever te bezorgen. 
 
 

Artikel 6 AFBAKENING, TOESTAND EN LASTEN MET BETREKKING TOT DE PROJECTGROND 
 
6.1. Afbakening van de Projectgrond 
 
De Projectgrond is de geografische contour waarbinnen de Opdrachtnemer het Project moet 
realiseren. 
 
De gronden eigendom van Stad Kortrijk zijn kadastraal gekend als Kortrijk, 8e afdeling (Heule), sectie 
C, deel van nummer 1065d2 (de arcering van +/- 160m² zoals aangeduid op het plan in bijlage 07 
behoort niet tot de Projectgrond), 1065c2, 1065b2, 1065a2, 1065z, 1065a, deel van 1065y en deel 
van 1065 r3. 
 

De gronden eigendom van Intercommunale Leiedal zijn kadastraal gekend als Kortrijk, 8e afdeling 
(Heule), sectie C, deel van nummer 1065y, deel van nummer 1065r3, 1065x, 1065w, 1065v, 1065t, 
1065s, 1065b, 1070a, 1065r2, 1065s2, 1065t2, 1065v2, 1065w2, 1065x2, 1065y2, 1065z2, 1065a3, 
1065b3, 1065c3, 1065d3, 1065e3, 1065f3, 1068a en 878e.  
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De Projectgrond is afgebakend en planmatig weergegeven in het Opdrachtdocument.  
 
6.2. Statuut  
 
De Opdrachtgever verklaart en waarborgt volle eigenaar te zijn van de Projectgrond en dat deze geen 
deel uitmaakt van het huidig openbaar domein.  

 

De Opdrachtgever waarborgt dat haar volle eigendomsrechten op de Projectgrond niet bezwaard zijn 
met erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, lasten of genots- en eigendomsbeperkingen die de 
planning of de uitvoering van het hierbij omschreven Project zouden kunnen verhinderen of 
bemoeilijken.   

 
De Opdrachtgever verklaart geen weet te hebben van gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures 
welke op de betreffende Projectgrond betrekking zouden hebben. 

 
De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om, gedurende de periode waarvoor de PPS-Overeenkomst 
geldt, zijn eigendomsrechten noch in hun geheel, noch gedeeltelijk, aan derden te verkopen, te ruilen 
of in te brengen, over te dragen of daarop enig zakelijk recht ten behoeve van derden te vestigen of 
op enige andere wijze te bezwaren, met uitzondering van het voorziene opstalrecht.  

 
6.3. Bodemkundige toestand, milieuaspecten, hindernissen en lasten 
 
6.3.1.  
De Opdrachtgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden geacht voor eventuele gebreken in 
de grond of de ondergrond van de Projectgrond. 

 
De Opdrachtgever stelt de gronden van de Projectgrond aan de Opdrachtnemer ter beschikking in de 
staat en de toestand waarin zij zich bevinden en verleent geen waarborgen met betrekking tot de 
gesteldheid van de bodem, de stand van het grondwater, de grondvesten, de grondweerstand, de 
riolen, de ondergrondse leidingen of materialen welke zich aldaar zouden bevinden, evenmin wat 
betreft de wijze waarop de bodem van de Projectgrond of van de aanpalende of naburige gronden en 

de aldaar bestaande of later tot stand te brengen gebouwen of inrichtingen zich in de toekomst zullen 
gedragen. 

 
6.3.2.  
De Opdrachtnemer bevestigt dat de Opdrachtgever aan hen voorafgaandelijk aan de ondertekening 
van de PPS-Overeenkomst verklaarde:  
 
□ dat, sinds de Opdrachtgever eigenares werd van de Projectgrond, er geen risico-inrichtingen op de 
Projectgrond aanwezig waren;   
□ dat, louter op basis van de gegevens waarvan de Opdrachtgever kennis heeft, er bij haar weten, 
vóór zij eigenares werd van de Projectgrond, evenmin risico-activiteiten hebben plaatsvonden of zich 

schadegevallen hebben voorgedaan;  
□ dat de Opdrachtgever voor het overige met betrekking tot de Projectgrond geen weet heeft van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan 
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiks- of bestemmingsbeperkingen en/of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen; 
□ dat er met betrekking tot de volledige Projectgrond blanco OVAM-attesten kunnen afgeleverd 
worden.  
 
Voor zover de voorgaande verklaring door de Opdrachtgever te goeder trouw werd afgelegd, neemt 
de Opdrachtnemer vanaf datum van het verlijden van de authentieke titel van het opstalrecht, alle 
risico’s voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloeien op zich, en zij verklaart dat de Opdrachtgever hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden 

zijn.  
 
De Opdrachtnemer ontslaat de Opdrachtgever van elke verplichting tot vrijwaring uit hoofde van 
eventuele bodemverontreiniging, die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting of tot andere 
maatregelen die door de overheid kunnen opgelegd worden. 
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6.3.3.   
De Opdrachtgever geeft toelating aan de Opdrachtnemer om op eigen kosten bodemstalen te nemen 
van de Projectgrond of er proeven uit te voeren (zoals sonderingen). De Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgever voorafgaandelijk schriftelijk (bv. per e-mailbericht) op de hoogte te brengen van het 
voorziene tijdstip van de uitvoering van de staalnames en/of proeven, en dit uiterlijk vijf (5) 
werkdagen voor het geplande veldwerk.  

  
6.4. Infrastructuur – Bouwrijp maken Projectgrond  

 
De Site Peperstraat wordt door Leiedal en het AGB SOK van de nodige uitrusting voorzien. Het betreft 
onder meer de wegenis, voetpaden, fietspaden, groen, riolering, openbare verlichting en 
straatmeubilair. Van de Opdrachtnemer worden geen bijkomende investeringen in deze infrastructuur 
verwacht, met uitzondering van de aanleg van het kruiwagenpad aan de achterzijde van de woningen 
in blok C1 en de voetpaden t.h.v. blokken B, C en E. 
De Opdrachtnemer zal na de bouwwerken het eventueel beschadigde voetpad t.h.v. blok I, alsook 
eventuele andere beschadigingen aan het openbaar domein herstellen (zie ook artikel 16 
Plaatsbeschrijving). 
 

De Opdrachtnemer zal voor de uitvoering en het beheer van het aan te leggen openbaar domein 
binnen de zone I verder afspreken met de stad Kortrijk op basis van hun richtlijnen, rekening 
houdende met de thans aanwezige wooneenheden in de Offerte.  
 
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de reeds aangelegde uitrusting van het Woonproject 
Peperstraat, zoals hiervoor vermeld, tijdens de bouwwerken van het Project van elke mogelijke schade 
te vrijwaren.  
 
De Opdrachtnemer dient in te staan voor het doorvoeren van de nodige terreinwerken om de 
voorziene bouwwerkzaamheden te kunnen realiseren.  

 
De Opdrachtnemer verklaart de bouwkundige staat van de te ontwikkelen terreinen, behorende tot 

de Projectgrond, te kennen en de nodige ingrepen te zullen doorvoeren om alle voorziene constructies 
overeenkomstig de geldende stabiliteitsvereisten te kunnen aanbrengen. 
 
6.5. Elektriciteitscabine 
 
De realisatie van het Project moet voorzien in een elektriciteitsdistributiecabine. (zie 
Opdrachtdocument p.58, nr. 9.3.)  
 
In deze cabine komen de hoogspanningskabels toe, bevindt zich de transformator die de 
hoogspanning omzet naar laagspanning, en vertrekken de laagspanningskabels naar de netgebruikers 
en ook de voedingskabels voor de openbare verlichting. 

 
De ruimte hiervoor wordt voorzien naast zone E, in lijn met de collectieve parkeerplaatsen. De 
netbeheerder Eandis realiseert samen met de aanleg van de leidingen de cabine. De Opdrachtnemer 
verbindt zich ertoe om de gevelvlakken van de cabine visueel te integreren en deze architecturaal 
aan te sluiten bij het volgens hem meest relevante bouwvolume in zone E. De Opdrachtnemer houdt 
hierbij rekening met eventuele technische vereisten van de netbeheerder Eandis. De inrichting van 
de elektriciteitscabine is ten laste van netbeheerder Eandis. 
 
Voor de technische vereisten wordt verwezen naar de brochure “Distributiecabines elektriciteit in 
gebouw, leidraad voor de bouwheer”, te consulteren op de website van netbeheerder Eandis. 

 
6.6. Archeologie 

 
Voor de Projectgrond en bij uitbreiding de volledige Site Peperstraat werd in 2012 een archeologisch 
vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd door Gate Archeology. De contour van het 
archeologisch onderzoek van 2012 werd opgenomen in de kaarten van Onroerend Erfgoed als “Gebied 
geen archeologie”. Dit betekent dus dat de Opdrachtnemer geen archeologienota moet opmaken, met 
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uitzondering van het deelgebied I (3.103 m²), waarvoor nog geen archeologisch vooronderzoek is 
gebeurd. Als de bodemingreep méér dan 1000 m² bedraagt, dient voor deelgebied I een 
archeologienota opgemaakt te worden. 

 
6.7. Vestiging van een recht van opstal ten behoeve van De Opdrachtnemer ter oprichting van de 

met het Project verbonden constructies 
 

Gezien de Opdrachtgever eigenaar is van de Projectgrond, verleent de Opdrachtgever, zoals voorzien 
in het hiernavolgende artikel 7.1 van voorliggende PPS-Overeenkomst, met het oog op de realisatie 
van het voorziene Project, een opstalrecht aan de Opdrachtnemer. 
 
Artikel 7 OPSTALRECHT  

 
7.1.     
De Opdrachtgever zal een opstalrecht verlenen aan de Opdrachtnemer op de Projectgrond (hierna het 
“Opstalrecht”). Het Opstalrecht gaat in bij het verlijden van de authentieke akte tot vestiging van het 
recht van opstal en wordt verleend voor een duur van acht (8) jaar.  
 
De authentieke akte tot vestiging van het Opstalrecht kan niet eerder worden verleden dan wanneer 

de omgevingsvergunning(en) vereist voor de eerste fase van het Project, conform het masterplan 
zoals ingediend bij de eerste vergunningsaanvraag, definitief en uitvoerbaar zijn. De authentieke akte 
tot vestiging van het Opstalrecht voor het ganse Project dient bij wijze van streefdatum te zijn 
verleden binnen een termijn van twee (2) maanden na het bekomen van de Definitief Uitvoerbare 
Omgevingsvergunning voor Stedenbouwkundige Handelingen voor de eerste fase van het Project en 
uiterlijk binnen de twee (2) jaar vanaf de ondertekening van de PPS-Overeenkomst. 
 
Voormelde termijn van twee (2) jaar wordt geschorst, indien met betrekking tot de uitvoerbare 
omgevingsvergunning(en) nog een beroepsprocedure of een procedure tot nietigverklaring lopende 
zou zijn, waarbij de duur van de schorsing gelijkloopt met de duur welke de afwikkeling van de 
procedure vergt.  
 

De Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen voor het verlengen van de duur van het Opstalrecht 
indien de termijn van het Opstalrecht zou verstrijken voordat de termijn van de PPS-Overeenkomst 
verstreken is en indien dit noodzakelijk is voor de afronding van het Project. Het is met name de 
bedoeling van partijen dat het Opstalrecht blijft bestaan gedurende de duur van de PPS-
Overeenkomst. De kosten voor het verlengen van het Opstalrecht zijn ten laste van de 
Opdrachtnemer.  
  
Het Opstalrecht wordt verleend om niet, zonder dat een vergoeding voor het verlenen van een 
opstalrecht op de Projectgrond door de Opdrachtnemer aan de Opstalgever verschuldigd is.  

 
De kosten voor de opmaak van de Opstalovereenkomst en het verlijden van de notariële akte 

houdende vestiging van het Opstalrecht komen uitsluitend ten laste van de Opdrachtnemer. 
 

De eventuele registratierechten verbonden met de akte houdende vestiging van het Opstalrecht 
komen ten laste van de Opdrachtnemer als opstalhouder.  

 
Partijen werken voor de verkoop van het grondaandeel samen met notaris Christian Lambrecht te 
Kortrijk en voor het Opstalrecht, de verkoop van de constructies en de diverse basisakten met 
notariaat De Witte & Castelein te Kortrijk. 
 
7.2.   
In geval van schriftelijk verzoek daartoe vanwege de Opdrachtnemer, verleent de Opdrachtgever aan 
de Opdrachtnemer de toelating tot het vestigen van zekerheden op het verleende Opstalrecht. 

 
In geval van schriftelijk verzoek daartoe vanwege de Opdrachtnemer, verleent de Opdrachtgever de 
toelating tot het vestigen van een hypotheek of een hypothecaire volmacht op de Projectgrond zelf. 
Bij het vestigen van het opstalrecht zal de Opdrachtgever hiertoe een onherroepelijke notariële 
volmacht geven aan de Opdrachtnemer. 
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De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om bij het einde van het Opstalrecht, 
dan wel bij de voortijdige beëindiging van de samenwerking (zie infra) de hypothecaire inschrijving 
op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat m.b.t. de Projectgrond op te heffen 
en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 

 
7.3.   

Het Opstalrecht wordt verleend met het oog op de uitvoering van het Project door de Opdrachtnemer, 
zoals omschreven in de PPS-Overeenkomst. 
 
7.4.   
Het Opstalrecht wordt toegekend op de Projectgrond in de staat waarin deze zich bevindt, met alle 
eventuele heersende en lijdende, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en onzichtbare 
erfdienstbaarheden, zonder vrijwaring voor zichtbare en verborgen gebreken en zonder vrijwaring 
voor de oppervlakte, zelfs indien het verschil in oppervlakte meer dan één twintigste zou bedragen. 
 
7.5.   
De Opdrachtnemer draagt als enige alle verantwoordelijkheid tegenover derden voor alle mogelijke 
schade veroorzaakt door de bouwwerken. 

 
7.6.   
De Opdrachtnemer draagt vanaf de datum van de authentieke akte tot vestiging van het Opstalrecht 
voor de duur van het Opstalrecht alle belastingen, taksen en lasten van welke aard ook die op de 
Projectgrond en op de er op opgerichte opstallen worden geheven. 
 
7.7.   
Het is De Opdrachtnemer verboden het Opstalrecht in zijn geheel over te dragen of in onderopstal te 
geven aan een derde. 
 
Het is de Opdrachtnemer toegelaten om het Opstalrecht in zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen 
of in onderopstal te geven aan één of meerdere vennootschappen verbonden met de Opdrachtnemer 

in de zin van artikel 11 W.Venn., mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtgever geeft bij deze de Opdrachtnemer reeds toestemming om het Opstalrecht in zijn 
geheel over te dragen aan of om een onderopstalrecht te vestigen ten voordele van de BVBA Think 
Urban Construction. 
 
De Opdrachtnemer blijft in elk geval ten opzichte van de Opdrachtgever solidair en ondeelbaar 
gehouden met de verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. tot nakoming van alle 
verbintenissen van voorliggende PPS-Overeenkomst.  
 
7.8.   

Bij het einde van het Opstalrecht heeft de Opdrachtnemer en/of een door haar aan te duiden 
verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. de verplichting tot inkoop van de nog niet 
verkochte grondaandelen. In het geval van verkoop van de resterende grondaandelen aan de 
Opdrachtnemer of een aangeduide derde blijven alle voorwaarden betreffende de realisatie van de 
grondaandelen zoals opgenomen in deze PPS-overeenkomst gelden. 
De inkoop door de Opdrachtnemer gebeurt tegen de vastgestelde minimumopbrengst (zie artikel 10) 
van de nog resterende grondaandelen. De vordering van de Opdrachtgever die hierdoor ontstaat op 
de Opdrachtnemer zal worden gecompenseerd met de nog openstaande lening (zie infra). 
 
De Opdrachtgever verbindt zich persoonlijk te verschijnen voor het verlijden van de authentieke akte 
tot verkoop van de resterende grondaandelen. 
 

7.9. 
Tijdens de duur van het Opstalrecht heeft de Opdrachtnemer en/of een door haar aan te duiden 
verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn., de mogelijkheid tot inkoop van de nog niet 

verkochte grondaandelen – dit op voorwaarde dat het schriftelijk bewijs (een definitieve onderhandse 

verkoopovereenkomst, waarbij alle eventuele opschortende voorwaarden, andere dan de 
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toestemming van de grondeigenaar, in vervulling zijn gegaan) wordt voorgelegd van interesse van 
kandidaat-kopers (eindgebruikers) om een wooneenheid in het Project aan te kopen via een formule 
van erfpacht.  
Er zal in dat geval een authentieke akte worden afgesloten voor de aankoop van het desbetreffende 
perceel, waarop de interesse betrekking heeft.  

 
Artikel 8 UITVOERING VAN BOUWWERKZAAMHEDEN - WERFORGANISATIE 

 
8.1.      
Er kan geen aanvang worden genomen met de voorziene bouwwerkzaamheden, verbonden met de 
uitvoering van het Project, dan wanneer de opstalovereenkomst authentiek werd verleden.  
 
De bouw van de voorziene en vergunde constructies dient een aanvang te nemen uiterlijk binnen een 
termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de ondertekening van huidige PPS-Overeenkomst en na 
de ondertekening van de authentieke akte tot het vestigen van het Opstalrecht.. De Opdrachtnemer 
draagt er zorg voor dat uiterlijk op dat ogenblik één dan wel meerdere uitvoerbare 
omgevingsvergunning(en) voorhanden zijn welke de bouw van de constructies verbonden met het 
Project toelaten.  
 

Voormelde termijn van twee (2) jaren, wordt geschorst, indien met betrekking tot de uitvoerbare 
omgevingsvergunning(en) nog een procedure tot nietigverklaring lopende zou zijn. De duur van de 
schorsing loopt gelijk met de duur welke de afwisseling van de annulatieprocedure vergt. 
 
8.2.     
Op het ogenblik van het bekomen van de vereiste vergunningen, zullen beide Partijen het nodige 
doen om aan de bekomen vergunningen de wettelijk vereiste publiciteit te verlenen, en daartoe met 
elkaar de nodige communicatie voeren. 
 
8.3. 
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de realisatie van het Project verloopt volgens een optimale 
werforganisatie binnen de Projectgrond, met minimale hinder naar de omgeving toe. 

 
De Opdrachtnemer zal zorgen voor een kwalitatieve en esthetische afsluiting van de werfzone van het 
Project en dit vanaf de aanvang van de werken conform de verkregen omgevingsvergunning(en).    
 
Twee (2) maanden vóór de aanvang van de werken zal de Opdrachtnemer in overleg met de 
Opdrachtgever een plan m.b.t. de tijdelijke werfinrichting opmaken en communiceren over de inhoud 
en de timing van het Project aan de buren. 
 
Artikel 9 FASERING – DUUR  
9.1.  
Aan de Opdrachtnemer wordt het toegelaten om de vereiste bouwwerken gefaseerd ten uitvoer te 

brengen.  
De Opdrachtnemer stelt voor om het Project in volgende onderdelen uit te voeren, zoals geduid in de 
Offerte: 
 

 Onderdeel 1: Blok B1, B2 
 Onderdeel 2: Blok C1, C2 
 Onderdeel 3: Blok H 
 Onderdeel 4: Blok E 
 Onderdeel 5: Blok I 

 
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Definitieve en Uitvoerbare Omgevingsvergunning qua 
toegelaten uitvoeringsduur alle voorziene uitvoeringsfases dekt.  

De uitvoering van een eerste onderdeel dient op zodanige wijze plaats te vinden, dat de latere 
onderdelen autonoom kunnen worden gerealiseerd. 
 
De Opdrachtnemer verklaart zich bereid om bij de uitvoering van het Project volgende doelstellingen 
voor ogen te houden, zoals ook naar voor gebracht in de Offerte:  
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Q3 2020: start algemene grondwerken 
Q4 2020: start voorbereiding werken bouwblok B1, B2, C1 en C2 
Q1 2021: start bouwwerken bouwblok B1, B2, C1 en C2 
Q4 2021: start bouwwerken bouwblok H 
Q1 2022: start bouwwerken bouwblok E 
Q2 2022: start bouwwerken bouwblok I  

 
9.2.   
De publiek-private samenwerking ontstaat op Datum van de Inwerkingtreding van voorliggende PPS-
Overeenkomst en eindigt van rechtswege hetzij (1) na de volledige verwezenlijking van haar doel 
(zijnde realisatie van het Project en integrale verkoop aan derden van het Project dan wel bij het 
einde van het Opstalrecht zoals hierboven beschreven in artikel 7.1), hetzij (2) na een maximale duur 
van tien (10) jaren te rekenen vanaf de Datum Inwerkingtreding Overeenkomst, tenzij Partijen 
overeen gekomen zijn de maximale duur te verlengen.  
 
Tenminste zes (6) maanden voor het verstrijken van de maximale duur als voormeld kan de 
Opdrachtnemer een verzoek richten tot de Opdrachtgever om de PPS-Overeenkomst voor een 
bepaalde duur te verlengen.  

 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor het voormelde verzoek op gemotiveerde wijze al dan 
niet in te willigen, zonder dat uit een weigering tot verlenging enig recht op schadevergoeding ten 
gunste van de Opdrachtnemer kan voortspruiten. 

 
De geldingsduur van de PPS-Overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke en contractuele 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer die zich derhalve mogelijks uitstrekt tot na de beëindiging 
van de PPS-Overeenkomst.  
 
Artikel 10 VERKOOP VAN DE GRONDAANDELEN 
 
10.1.  

De Opdrachtnemer verbindt zich aldus ertoe om binnen de met voorliggende PPS-Overeenkomst 
voorziene tijdsbestekken en overeenkomstig de van toepassing zijnde verbintenissen en 
verplichtingen het Project tot uitvoer te brengen. 
 
De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, samen met de commercialisering van de woonentiteiten, 
in naam en voor rekening van de Opdrachtgever ook in te staan voor de commercialisering van de 
Projectgrond.  
 
Met het oog op de uiteindelijke verkoop zal Leiedal in dit kader op het ogenblik van de vestiging van 
het Opstalrecht een onherroepelijke notariële volmacht geven aan de Opdrachtnemer, waarin aan de 
Opdrachtnemer de mogelijkheid wordt geboden om bij de verkoop van de woonentiteiten Leiedal te 

vertegenwoordigen voor de verkoop van de erbij horende gronden. Stad Kortrijk verbindt er zich toe 
op eerste verzoek persoonlijk te verschijnen. Leiedal en Stad Kortrijk verbinden zich ertoe hun 
akkoord te verlenen met de prijs die de Opdrachtnemer bepaalt voor de grondaandelen, voor zover 
deze niet lager is dan de verkoopwaarde van de grondaandelen (artikel 2.9.3.0.1. § 2 Vlaamse Codex 
fiscaliteit).  In ieder geval zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vrijwaren voor elke vordering of 
schade die voor de Opdrachtgever zou kunnen voorvloeien uit de bepaling van de verkoopprijs van 
de grondaandelen. 
 
10.2.  
Bij de commercialisering van de grondaandelen, dient de Opdrachtnemer rekening te houden met een 
beoogde prijs voor de totale Projectgrond van (€ 2.590.910,00) voor de Opdrachtgever.  
Hieruit volgt dat - indien de opbrengst voor de Opdrachtgever uit de verkoop van de grondaandelen 

op het einde van het Opstalrecht de minimumopbrengst van (€ 2.590.910,00) niet bereikt - de 
Opdrachtnemer er in uitvoering van deze PPS-overeenkomst toe is verplicht om het verschil (= de 
door de Opdrachtgever gederfde opbrengst) te vergoeden aan de Opdrachtgever, mits compensatie 
van de nog openstaande lening. 
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De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om voor de periode van de realisatie van het project aan de 
Opdrachtgever een renteloze lening toe te staan van (€ 2.590.910,00)(hierna de “Lening”).  
Dit bedrag wordt door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld bij het 
verlijden van de authentieke akte tot vestiging van het Opstalrecht. De terugbetaling van de Lening 
door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer geschiedt a rato van de verkoop van de grondaandelen 
en na de ontvangst door de Opdrachtgever van de grondprijs uit de verkoop. 
 

Voor zover de Opdrachtgever met betrekking tot de totale verkoop van de grondaandelen bij het einde 
van het Opstalrecht minder realiseerde dan het ontleende bedrag van (€ 2.590.910,00), zal de nog 
openstaande Lening van de Opdrachtgever t.a.v. de Opdrachtnemer worden gecompenseerd met de 
vordering van de Opdrachtgever t.a.v. de Opdrachtnemer ter vergoeding van de door de 
Opdrachtgever gederfde opbrengst uit de verkoop van de grondaandelen. 
 
Voor zover de Opdrachtgever met betrekking tot de totale verkoop van de grondaandelen bij het einde 
van het Opstalrecht meer realiseerde dan het ontleende bedrag van (€ 2.590.910,00), komen Partijen 
overeen dat het verschil aan de Opdrachtnemer toekomt als diens deelname in de winst van de 
samenwerking.  
Partijen komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat deze winstdeelname dan in ieder geval inclusief alle 
eventueel verschuldigde belastingen (zoals bvb. - doch niet limitatief - btw en/of roerende 

voorheffing) dient te worden beschouwd en dat de Opdrachtnemer in dit verband in geen geval enige 
bijkomende vordering heeft t.a.v. de Opdrachtgever.  
 
10.3. 
Telkens een woongelegenheid, dan wel enig ander element verbonden met het te realiseren Project 
ingevolge de commercialisering ervan aan een derde wordt overgedragen, daarbij inbegrepen de 
verkopen op plan, zal de Opdrachtgever samen met de Opdrachtnemer, als verkoper van de grond 
voor het notariaat De Witte & Castelein verschijnen, zijnde de notaris van de Opdrachtnemer (met 
tussenkomst van notaris Christian Lambrecht, notaris van de grondeigenaar). 

 
Daartoe zal Leiedal middels notariële volmacht bij het verlijden van de authentieke akte aanwezig 
zijn. Stad Kortrijk zal persoonlijk verschijnen. 

 
De kosten voor de notariële verkoopakte(s) vallen ten laste van de Opdrachtnemer. 
  
10.4  
Alle kosten en lasten, zoals registratierechten, BTW en erelonen, verbonden met de commercialisering 
en overdracht van de Projectgrond aan derden vallen of blijven ten laste van de Opdrachtnemer en/of 
diens afnemers. 
 
10.5  
De Opdrachtgever zal ten aanzien van de kopers de grond overdragen in de staat waarin zij zich 
bevindt, zonder vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken en zonder enige vrijwaring voor de 

door de Opdrachtnemer uitgevoerde of uit te voeren werken. De Opdrachtnemer zal uiterlijk bij 
toekenning van de Definitief Uitvoerbare Stedenbouwkundige vergunning een model van 
verkoopovereenkomst voorleggen ter goedkeuring aan De Opdrachtgever. 
 
10.6 
Aankoopbelofte Opdrachtnemer: 
Zo op het ogenblik van de beëindiging van het Opstalrecht, als voorzien in artikel 7.8 van voorliggende 
PPS-Overeenkomst, het voorwerp van het Project niet volledig zou zijn gerealiseerd, dit is opgericht 
en gecommercialiseerd, neemt de Opdrachtnemer (of een door haar aangeduide derde) alle nog niet 
verkochte grondaandelen over. De authentieke akte tot overdracht van deze grondaandelen dient te 
worden verleden uiterlijk één maand voor het einde van het Opstalrecht.  In het geval van verkoop 
van de resterende grondaandelen aan de Opdrachtnemer of een aangeduide derde blijven alle 

voorwaarden betreffende de realisatie van de grondaandelen zoals opgenomen in deze PPS-
overeenkomst gelden. De inkoop door de Opdrachtnemer gebeurt tegen de vastgestelde 
minimumopbrengst van de nog resterende grondaandelen. De vordering van de Opdrachtgever die 
hierdoor ontstaat op de Opdrachtnemer zal worden gecompenseerd met de nog openstaande lening. 
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Verkoopbelofte Opdrachtgever: 
De Opdrachtgever verbindt er zich toe om een grondaandeel aan de Opdrachtnemer te verkopen, 
indien dit nodig zou blijken voor de realisatie van het project. Dit is met name in de hypothese dat 
een koper ervoor opteert om een kavel aan te kopen als erfpachtconstructie (als voorzien in artikel 
7.9). Daartoe zal Leiedal middels notariële volmacht vertegenwoordigd kunnen worden bij het 
verlijden van de notariële akte. De Stad zal persoonlijk verschijnen. 
 

  
Artikel 11  WIJZIGINGEN AAN HET PROJECT 
 
11.1      
De Opdrachtnemer bevestigt kennis te hebben van de voorwaarden gesteld in de 
Opdrachtdocumenten waaraan het Project dient te voldoen qua ontwerp (stedenbouwkundig, 
architecturaal, de randvoorwaarden, woonaanbod gericht op verscheidene doelgroepen…) en qua 
uitvoering, alsook qua commercialisering van het Project. 
 
Eventuele bijkomende voorwaarden of lasten opgelegd door de hogere bevoegde 
vergunningverlenende overheden in het kader van de vergunningsdossiers kunnen in hoofde van de 
Opdrachtnemer – met uitzondering van eventuele situaties als verder in voorliggende PPS-

Overeenkomst voorzien - in geen geval een reden tot niet-uitvoering van het Project of tot ontbinding 
van de PPS-Overeenkomst uitmaken.  

 
Voor zover het voorgelegde ontwerp aan de voorschriften van het RUP, aan de uitgangspunten van 
het stedenbouwkundig inrichtingsplan, het Opdrachtdocument, de Verkavelingsvergunning en aan de 
door de Opdrachtnemer naar voor gebrachte en aan de Opdrachtgever gekende Ontwikkelingsplan 
en/of aan de inhoud van huidige PPS-overeenkomst en haar Bijlagen beantwoordt, zal de 
Opdrachtgever het voor vergunning voorgelegde ontwerp niet komen te bezwaren met voorwaarden 
of lasten en zal zij bij het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning (inclusief alle eventuele 
andere te bekomen vergunningen), geen bijkomende lasten en voorwaarden opleggen, met 
uitzondering van deze welke door toepasselijke reglementering of normen verplicht dienen te worden 
opgelegd. 

 
11.2. 
Indien de uitgangspunten van het Ontwikkelingsplan en de ontwikkelingsvisie van de Opdrachtnemer 
– zoals ook veruitwendigd in de Definitieve en Uitvoerbare Omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen - worden aangevochten door een belanghebbende, waarbij een 
procedure voor de raad van vergunningsbetwistingen wordt opgestart, kan op verzoek van de 
Opdrachtnemer in onderling overleg met de Opdrachtgever gekeken worden in welke mate de 
ontwikkelingsvisie en het Ontwikkelingsplan kan aangepast worden, teneinde de uitvoering van het 
Project niet te vertragen/bemoeilijken, dit ook cfr. artikel 3.1. van voorliggende PPS-Overeenkomst.  
 
11.3.     

De Opdrachtnemer is gerechtigd om op eenzijdige wijze niet fundamentele aanpassingen of 
veranderingen door te voeren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het Project. 
Bij wijze van voorbeeld: kleine herschikkingen in de binnenruimtes van de voorziene woon- of 
commerciële entiteiten, aangewende materialen in de binnenruimtes, oorspronkelijk voorziene 
uitrustingen… 
 
Dergelijke wijzigingen zal de Opdrachtnemer wat betreft de privatieven normaliter niet kunnen 
doorvoeren dan met het uitdrukkelijk akkoord van de derde-koper van het betreffende onroerend 
goed. 
 
Deze toelating geldt niet voor wijzigingen wat betreft het uitgewerkte concept qua aantal 
woonentiteiten en het voorwerp van de verleende stedenbouwkundige vergunningen, en welke een 

wijziging van de vergunning zouden behoeven. 
 
Voor deze laatst vermelde categorieën van wijzigingen is de uitdrukkelijke voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de Stuurgroep vereist. 
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Artikel 12 BASISAKTE 

 

12.1  
De Opdrachtnemer dient op zijn kosten desgevallend een basisakte te laten opmaken welke in een 

regeling aangaande de toegankelijkheid, de verdeling van de quotiteiten in de onverdeeldheid, het 
reglement van mede-eigendom, de statuten, en de eventuele onderlinge erfdienstbaarheden zal 
voorzien. De Opdrachtgever zal haar volle medewerking verlenen tot het verlijden van de akte. 
 
12.2    
Wat betreft eventuele benamingen welke aan gebouwen of blokken van gebouwen zullen worden 
toegekend, komen Partijen overeen dat deze de naam ‘Pepervallei’ zullen dragen.   
 
Artikel 13 VEILIGHEIDSCOORDINATIE EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
13.1     
De Opdrachtnemer, en bij uitbreiding diens aannemers en onderaannemers, wordt erop gewezen dat 

het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen op de 
uitvoering van het Project van toepassing is. 
  
Gedurende de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dienen de aannemers en hun personeel erover 
te waken dat op alle werfactiviteiten de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, zoals onder meer 
voorzien in: 

 
 het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
 de Wet op het welzijn van 4 augustus 1996 
 de Codex over het welzijn op het werk 
 het ARAB (met AREI) 

 

13.2     
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat voorafgaandelijk aan de bouwwerkzaamheden een geldend 
veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt in het kader van de veiligheidscoördinatie. 
 
Artikel 14 OVERLEG EN COMMUNICATIE - PROJECTCOÖRDINATIE 
 
14.1 Regiefunctie van de Opdrachtgever - Projectleider 

 
Voor de opvolging van het Project zet de Opdrachtgever een projectleider in (hierna de 
“Projectleider”).  

 

Deze Projectleider: 
 vormt het centrale aanspreekpunt in de relatie met de Opdrachtnemer; 
 verzorgt de interne coördinatie van de taken die aan Leiedal en het AGB SOK toegewezen worden; 
 staat in voor de financiële en juridische opvolging van de PPS-Overeenkomst. 

 
De Opdrachtnemer moet de Projectleider van Leiedal op een geschikte plaats in de projectstructuur 
plaatsen en van alle informatie voorzien om zijn functie naar behoren uit te voeren. 

 
De Projectleider moet in overleg kunnen treden met één centrale aanspreekpersoon die de 
Opdrachtnemer vertegenwoordigt. 
 
De Projectleider staat ook in voor de kwaliteitsbewaking van het Project, aan de hand van het 

stedenbouwkundig inrichtingsplan. 
 

14.2 Bouwheerschap in handen van de Opdrachtnemer 
 

Het bouwheerschap voor de realisatie van het Project ligt bij de Opdrachtnemer, met uitzondering 
van onderdelen waar dit expliciet tussen Partijen anders zou worden afgesproken. 
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De Opdrachtnemer draagt als bouwheer de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het 
Project, en zal de nodige contracten afsluiten, vergunningen opvragen, financiering verzorgen, etc. 

De algemene projectcoördinatie en bijhorende administratie zijn bijgevolg eveneens een taak van de 
Opdrachtnemer. 

De Opdrachtnemer vormt voor het Project een team met onder meer de ontwerpers, 

landschapsontwerper, technische bureau, en andere disciplines. Tijdens de volledige duur van het 
Project blijven alle disciplines vertegenwoordigd.  
 
14.3 Overleg binnen de Kwaliteitskamer  
 
Partijen zullen binnen de Kwaliteitskamer met elkaar inhoudelijk overleg plegen omtrent de diverse 
aspecten verbonden met de ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsaanpak van het Project. 

 
De taak en de samenstelling van de Kwaliteitskamer is omschreven in artikel 1 en in artikel 3.5. van 
voorliggende PPS-Overeenkomst. 
 
14.4 Projectcommunicatie  

 
Uitgangspunt met betrekking tot de projectcommunicatie is dat deze gezamenlijk wordt gevoerd, 
waarbij de regie van de communicatie in handen is van de Opdrachtnemer.  
 
Partijen komen overeen om geen autonome communicatie-initiatieven te ondernemen zonder 
ruggespraak en overleg met de andere Partij. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de 
projectcommunicatie te bespreken en te overleggen met de Stuurgroep. De Opdrachtnemer kan 
evenwel – zonder expliciet akkoord van de Opdrachtgever- berichten op sociale media plaatsen indien 
deze de hierna vermelde initiatieven van het communicatieplan niet ondermijnen en deze in lijn zijn 
met de afspraken tussen Partijen. De Opdrachtnemer zal bij deze berichten op de sociale media alle 
partners van deze PPS-overeenkomst uitdrukkelijk vermelden. 

 

De Opdrachtnemer zal een communicatieplan opmaken waarin wordt aangegeven op welke 
momenten welke communicatie via welke kanalen aan welke doelgroep verspreid wordt en dit voor 
akkoord voorleggen aan de Stuurgroep.  

 
De hoofdlijnen van het communicatieplan zijn daarbij:  

 
 Er zal een actieve communicatie plaatsvinden over het Project. Minimale communicatiekanalen 

zijn een eigen projectwebsite, een periodieke nieuwsbrief en periodieke berichtgeving over de 
stand van zaken van het Project; 

 
 De communicatie is gericht op verschillende doelgroepen: omwonenden/inwoners van de stad 

Kortrijk, alsmede geïnteresseerde potentiele kopers vanuit een ruimer gebied; 
 
 De communicatie wordt afgestemd met de communicatie van het ganse Woonproject Peperstraat; 
 
 Alle communicatie wordt voorbereid door de Opdrachtnemer. 

 
De Opdrachtnemer zal in elk geval één maand voor de start van de werken van het eerste onderdeel, 
de bewoners van de Site Peperstraat, alsook de omliggende buurtbewoners informeren over het 
Project en de ermee gepaard gaande werken.   
 
De communicatie inzake de commercialisatie behoort niet tot de projectcommunicatie. 
 

14.5 Overleg naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden  
 
Gelet op het veelzijdige karakter, de omvang en de duur van de PPS-Overeenkomst dient bij de 
uitvoering ervan de nodige flexibiliteit door de Partijen aan de dag te worden gelegd. 
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Door gewijzigde omstandigheden betreffende de markttoestand, het algemene beleid... kan het 
noodzakelijk zijn dat de PPS-Overeenkomst dient aangepast, gewijzigd en/of aangevuld te worden.  

 
Indien één of meerdere Partijen van mening zijn dat zulks het geval is, zullen Partijen nader overleg 
plegen als volgt: 

 
In het geval dat een Partij meent dat één of meerdere Partijen in gebreke blijft (blijven) m.b.t. het 

nakomen van één of meer van zijn (hun) verplichtingen, evenals in alle onvoorziene omstandigheden 
en bij wijziging van de markttoestand of het algemene beleid welke gevolgen kunnen hebben voor de 
rechtsverhouding tussen Partijen, zullen Partijen met elkaar in onderling overleg treden, waarbij zij 
zullen trachten tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de gerezen problemen, rekening 
houdend met hun wederzijdse gerechtvaardigde belangen. 

 
Partijen zullen bij het vinden van de hiervoor bedoelde aanvaardbare oplossing zoveel mogelijk 
aansluiten bij het Ontwikkelingsplan en de inhoud van huidige PPS-Overeenkomst met haar bijlagen. 

 
Indien de Partijen niet tot een aanvaardbare oplossing komen, heeft de meest gerede Partij het recht 
het niet bereiken van een oplossing als in deze paragraaf bedoeld aan te merken als een geschil, aan 
wie het dan behoort om dit al dan niet te laten beslechten. 

 
Artikel 15 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE PPS-

OVEREENKOMST -  ONTBINDING 
 
15.1 Gewijzigde marktomstandigheden vóór de aanvang van de bouwwerken 
 
De Opdrachtnemer is gehouden tot de realisatie van het gehele Project.  

 
De Opdrachtnemer kan evenwel voor aanvang van de bouwwerken tegenover de Opdrachtgever 
aantonen dat het Project als gevolg van ernstig gewijzigde (markt)omstandigheden financieel, 
economisch en/of commercieel voor hem niet meer haalbaar is. De beoordeling of het Project effectief 
niet meer haalbaar is in voormelde zin, behoort tot de autonome bevoegdheid van de Opdrachtgever. 

 
Indien de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat het Project, voor aanvang van de bouwwerken, op 
basis van voorliggende PPS-Overeenkomst, financieel, economisch en/of commercieel niet langer 
haalbaar is en de Opdrachtgever acht dit gerechtvaardigd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden, 
teneinde na te gaan of het Project zodanig kan worden gewijzigd dat, met behoud van de 
oorspronkelijke doelstellingen, het in een ander opzet alsnog kan worden gerealiseerd. 

 
In het geval dat de realisatie van het Project, op aangeven van de Opdrachtnemer, niet kan doorgaan 
ten gevolge van omstandigheden welke redelijkerwijze voor rekening en risico komen van de 
Opdrachtnemer, zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn met derden, in de eerste plaats de andere 
inschrijvers die voor het betreffende deelgebied interesse hebben vertoond, onder dezelfde 

randvoorwaarden en condities, tot realisatie van het Project over te gaan, dan wel af te zien van de 
realisatie van het Project. Alsdan wordt de voorliggende PPS-Overeenkomst tussen De Opdrachtgever 
en de Opdrachtnemer en de eventuele Opstalovereenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege 
ontbonden.  

 
Zo de Opdrachtgever geen derde bereid vindt om het Project onder dezelfde randvoorwaarden en 
condities te realiseren, is zij gerechtigd deze randvoorwaarden en condities naar eigen inzicht te 
wijzigen. In dat geval dient zij voor de gewijzigde realisatie eerst de huidige Opdrachtnemer - 
Opdrachtnemer aan te spreken. De Opdrachtnemer beschikt alsdan over één (1) maand om zich, 
vanaf de kennisgeving ervan, onder de gewijzigde voorwaarden te verbinden tot de aangepaste 
realisatie. 

 

Zo na verloop van de termijn van één (1) maand de Opdrachtnemer zich er niet heeft toe verbonden 
om tot uitvoering van het aangepaste Project over te gaan, is de Opdrachtgever vrij om 
dienaangaande met derden te contracteren, dan wel om af te zien van de uitvoering van het Project. 
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In geval dat onderhavige PPS-overeenkomst en desgevallend de Opstalovereenkomst worden 
ontbonden en de Lening  reeds verstrekt is door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, verbindt 
de Opdrachtgever zich ertoe om de Lening integraal terug te betalen aan de Opdrachtnemer, te 
verminderen met een forfaitaire vergoeding van honderd duizend euro (€ 100.000,00), dit is een 
vergoeding voor gemaakte en gedragen kosten en overige schade, inclusief gederfde winsten en 
geleden verliezen en dit binnen een termijn van zes (6) maanden. 
 

De kosten voor de ontbinding van het Opstalrecht vallen ten laste van de Opdrachtnemer. 
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om in dit geval de hypothecaire 
inschrijving op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat mbt de Projectgrond 
op te heffen en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 
 
15.2. Faillissement opdrachtnemer – Ernstige wanprestatie van één van de Partijen 
 
15.2.1 
In geval van faillissement van de Opdrachtnemer, of wanneer deze een beroep zou dienen te doen op 
de Wet betreffende de continuïteit der ondernemingen, wordt het aan de Opdrachtnemer toegekende 
Opstalrecht en de PPS Overeenkomst beëindigd, tenzij met de curator een andere regeling wordt 

getroffen. 
  
De Opdrachtgever verbindt er zich toe – bij ontbinding van de voorliggende overeenkomst en het 
Opstalrecht - om de nog openstaande Lening(gelijk aan € 2.590.910,00 verminderd met [€ 
2.590.910,00, gedeeld door de totale grondoppervlakte van de Projectgrond, vermenigvuldigd met 
de oppervlakte van de reeds verkochte en de bebouwde grondaandelen]) terug te betalen aan de 
Opdrachtnemer binnen een termijn van (6) zes maanden na de opening van het faillissement. .  
 
De Opdrachtgever heeft in elk geval het recht om alle gemaakte en gedragen kosten en alle overige 
schade, inclusief gederfde winsten en geleden verliezen, volledig in mindering te brengen van de nog 
openstaande Lening (of aan te rekenen aan de Opdrachtnemer indien het nog openstaande saldo van 
de Lening ontoereikend is). Partijen komen onderling overeen deze vergoeding forfaitair te begroten 

op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00).  
 
De kosten voor de ontbinding van het Opstalrecht vallen ten laste van de Opdrachtnemer. 
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om in dit geval de hypothecaire 
inschrijving op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat m.b.t. de Projectgrond 
op te heffen en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 
 
15.2.2. 
In geval van ernstige wanprestatie van één der Partijen nadat de in gebreke geachte Partij met 
inachtneming van een termijn van één (1) maand schriftelijk in gebreke is gesteld geworden en de in 

gebreke gestelde Partij niet kan aantonen dat zij de nodige maatregelen heeft getroffen om het in 
gebreke zijn op te heffen, kan de niet in wanprestatie verkerende Partij de ontbinding van het 
Opstalrecht en de voorliggende PPS Overeenkomst vorderen. 
 
Een wanprestatie betreft een ernstige tekortkoming in het nakomen van de opgenomen 
verbintenis(sen), welke aan de schuldenaar van de verbintenis toerekenbaar is, en welke de verdere 
samenwerking tussen Partijen in ernstige mate komt te bezwaren, dan wel onmogelijk maakt. 
 
De Opdrachtgever verbindt er zich toe om de nog openstaande Lening (gelijk aan € 2.590.910,00 
verminderd met [€ 2.590.910,00, gedeeld door de totale grondoppervlakte van de Projectgrond, 
vermenigvuldigd met de oppervlakte van de reeds verkochte en de bebouwde grondaandelen]  terug 
te betalen aan de Opdrachtnemer binnen een termijn van zes (6) maanden na de schriftelijke 

kennisgeving door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer van de ontbinding van de overeenkomst.  
 
De in wanprestatie verkerende Partij verbindt zich er in elk geval toe om alle gemaakte en gedragen 
kosten en alle overige schade van de niet in wanprestatie verkerende Partij, inclusief gederfde winsten 
en geleden verliezen, volledig te vergoeden aan de niet in wanprestatie verkerende Partij. Partijen 
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komen onderling overeen deze vergoeding forfaitair te begroten op tweehonderd duizend euro (€ 
200.000,00).  
 
De kosten voor de ontbinding van het Opstalrecht vallen ten laste van de in gebreke blijvende partij. 
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om in dit geval de hypothecaire 
inschrijving op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat mbt de Projectgrond 

op te heffen en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 
 
 
15.3. Bevel van hogere overheid – Rechterlijke beslissing – Niet verkrijgen van een vergunning 
 
15.3.1. 
In geval van stopzetting of vroegtijdige beëindiging van het Project op bevel van een hogere overheid 
of ingevolge een rechterlijke beslissing, zijn Partijen gerechtigd desgevallend de ontbinding van de 
PPS-Overeenkomst te vorderen. 
 
De Opdrachtgever zal de nog openstaande Lening (gelijk aan € 2.590.910,00 verminderd met [€ 
2.590.910,00, gedeeld door de totale grondoppervlakte van de Projectgrond, vermenigvuldigd met 

de oppervlakte van de reeds verkochte en de bebouwde grondaandelen]) terugbetalen aan de 
Opdrachtnemer binnen een termijn van zes (6) maanden na de schriftelijke kennisgeving door de 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van de reden tot ontbinding van de overeenkomst.  
 
De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om in dit geval de hypothecaire 
inschrijving op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat mbt de Projectgrond 
op te heffen en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 
 
15.3.2.  
In geval van het niet-verkrijgen van de voor de uitvoering van het Project, of essentiële onderdelen 
daarvan, vereiste omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen of verkaveling), 
goedkeuringen, toestemmingen van een hoger bestuur of gerechtelijke beslissingen, voor zover wordt 

aangetoond dat daartoe nochtans alle mogelijke middelen werden aangewend, kan de Opdrachtnemer 
de ontbinding van toegekende Opstalrecht en de PPS Overeenkomst vorderen: 
 
1) voor zover zou komen vast te staan dat de vergunningverlenende overheden dan wel bindende 
adviesinstanties slechts de realisatie van aantal woonentiteiten verbonden met het Project zou 
toestaan welke niet 75% van de in het ontwerp van de aanvraag voorziene aantal woonentiteiten zou 
bereiken, desgevallend na uitputting der ter beschikking zijnde beroepsprocedures of (2) voor zover 
het niet – verkrijgen van de gewenste goedkeuringen of toestemming niet het gevolg is van de onwil 
van de Opdrachtnemer om zijn documenten of plannen op te stellen overeenkomstig de geldende 
voorschriften of instructies van de vergunningverlenende overheden of de ter zake adviserende 
overheden (bij wijze van voorbeeld: niet genoeg parkeerplaatsen voorzien, niet de vereiste 

brandveiligheidsvoorschriften naleven,…)  
 
De ontbindingsgrond in dit geval laat onverlet de onderlinge contractuele rechten en verplichtingen 
van Partijen bestaan, voor die gedeelten van het Ontwikkelingsplan of essentiële onderdelen daarvan 
waarvoor de vereiste goedkeuringen of toestemmingen van hoger bestuur en/of rechterlijke 
beslissingen wel zijn verkregen.  
 
De Opdrachtgever zal de nog openstaande Lening (gelijk aan € 2.590.910,00 gedeeld door de totale 
grondoppervlakte van de Projectgrond, vermenigvuldigd met de oppervlakte van de grondaandelen 
waarvoor de vereiste goedkeuringen of toestemmingen van hoger bestuur en/of rechterlijke 
beslissingen niet verkregen zijn) terugbetalen aan de Opdrachtnemer binnen een termijn van zes (6) 
maanden na de schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van de reden 

tot ontbinding van de overeenkomst.  
 

De kosten voor de ontbinding van het Opstalrecht vallen ten laste van de Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever in gelijke delen. 
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De Opdrachtnemer verbindt er zich in elk geval uitdrukkelijk toe om in dit geval de hypothecaire 
inschrijving op de Projectgrond te laten doorhalen of het hypothecair mandaat mbt de Projectgrond 
op te heffen en dit op eerste verzoek vanwege de Opdrachtgever of haar financiële instelling. 

 

Artikel 16 PLAATSBESCHRIJVING 
 

Er zal tussen Partijen op gemene kosten een omstandige plaatsbeschrijving op tegenspraak worden 
opgemaakt van de Projectgrond en de aanpalende infrastructuurwerken (voetpaden, wegenis,…) voor 
de aanvang van de werkzaamheden.  
Indien er schade wordt berokkend aan deze aanpalende infrastructuurwerken in het openbaar domein, 
in het bijzonder aan de aanwezige voetpaden palend aan zone I, verbindt de Opdrachtnemer zich om 
dit op zijn kosten in oorspronkelijke staat te herstellen, zoals opgenomen in de plaatsbeschrijving. 

 

Artikel 17 WAARBORG  

 

De Opdrachtnemer draagt er in alle gevallen zorg voor dat aangaande de met het Project verbonden 
woongelegenheden, indien van toepassing, de waarborgen zoals voorzien in het kader van de Wet 
Breyne (Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in 

aanbouw zijnde woningen) uitwerking kunnen bekomen. 
Voor de interpretatie en uitvoering van dit artikel, wordt een grondaandeel geacht ‘niet verkocht te 
zijn’ indien hij niet het voorwerp uitmaakt van een onderhandse verkoopovereenkomst.   
 
Artikel 18 VERZEKERINGEN 

 

De Opdrachtnemer sluit alle verzekeringen af, zoals opgelegd door artikel 24 van het Koninklijk Besluit 
van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

 

Concreet dienen volgende verzekeringen dienen door de Opdrachtnemer te worden afgesloten en op 
eerste verzoek aan de Opdrachtgever te kunnen worden voorgelegd: 

 
 Verzekering algemene bouwplaatsrisico’s (ABR); 
 B.A.-verzekering, met inbegrip van dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van De 

Opdrachtnemer en de door hem aangestelde derden; 
 

De Opdrachtnemer deelt mee dat zij – of de met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 
11 W.Venn.– beschikt over een verzekering inzake tienjarige aansprakelijkheid.  

 

Artikel 19 OVERDRACHT VAN HET PROJECT – ONDERAANNEMERS 

 

19.1.   
De Opdrachtnemer zal, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, op 

straffe van ontbinding van rechtswege van voorliggende PPS-Overeenkomst lastens de 
Opdrachtnemer, niet haar rechten en verplichtingen volgende uit voorliggende PPS-overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk aan derden kunnen overdragen, noch inbrengen in een samenwerkingsverband 
met derden. 
 
Mits toestemming van de Opdrachtgever mogen de in voorliggende PPS-Overeenkomst opgenomen 
rechten van de Opdrachtnemer aan derden worden overgedragen of worden ingebracht in een 
samenwerkingsverband met derden, voor zover de verplichting in hoofde van de Opdrachtnemer 
tegenover de Opdrachtgever tot realisatie van het betreffende Project behouden blijft en zonder dat 
hierdoor een contractuele band tussen de Opdrachtgever en een eventuele derde komt te ontstaan. 
 
De Opdrachtnemer blijft aldus de enige gesprekspartner van de Opdrachtgever en behoudt zijn 

volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de Opdrachtgever. 
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19.2.  
De Opdrachtgever kan, onder opgave van ernstige redenen, zich tegen de inschakeling van of een 
verder beroep doen op een onderaannemer komen te verzetten. 

 

Artikel 20 TAALGEBRUIK 

 

Alle betrekkingen (zowel in woord als in schrift) tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen 
in het Nederlands worden gevoerd. 

 

Artikel 21 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 

Voorliggende PPS-overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 
 

Indien enige bepaling van voorliggende PPS-overeenkomst niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven 
de overige bepalingen tussen Partijen van kracht. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn 
vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende Partijen zoveel 
als mogelijk benaderen. De contracterende Partijen erkennen alle bepalingen van huidige PPS-
overeenkomst te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. 

 
Alle geschillen welke uit deze PPS-overeenkomst vloeien worden, in geval er geen aanvaardbare 
oplossing kan bereikt worden, beslecht door de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk 
arrondissement afdeling Kortrijk en de bevoegde beroepsinstanties. 

 

Artikel 22 ARBITRAGE 

 

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van 
voorliggende PPS-Overeenkomst zullen definitief beslecht worden volgens het Arbitragereglement van 
CEPANI, door drie arbiters die conform dit reglement zijn benoemd. Daartoe stelt elke partij een 
arbiter aan binnen één maand na vaststelling van het geschil en deze twee arbiters kiezen samen 
binnen één maand na hun aanstelling door elke Partij een derde arbiter. De plaats van arbitrage is 
Kortrijk. De taal van de arbitrage zal verplicht het Nederlands zijn. De toepasselijke rechtsregels zijn 
die van het Belgisch recht. De kosten voor de arbitrage door de Partijen worden door hen ten laste 
genomen, elk voor de helft van de kosten. De Partijen sluiten uitdrukkelijk de mogelijkheid uit van 
enige vordering tot nietigverklaring tegen de arbitrale uitspraak, voor zover zulks krachtens het 
toepasselijke recht mogelijk is. 
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Opgemaakt te KORTRIJK op ……………………………….. 2018 in zoveel exemplaren als er Partijen zijn. Elke 

Partij erkent één origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor Leiedal  

De heer Koen Byttebier 

 

 

 

 

 

De heer Filip Vanhaverbeke 

Voor AGB SOK  

De heer Wout Maddens De heer Rudolphe Scherpereel 

Voor stad Kortrijk  

  

Voor Think Urban  

De heer Leopold Dekeyser  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Opdrachtdocument (zonder bijlagen) 

2. Gunningsverslag  

2a. Raad van bestuur van Leiedal d.d. 28.09.2018 

2b. Raad van bestuur van AGB SOK d.d. 03.10.2018 

3. Offerte van Think Urban 

3a. Deelnameformulier d.d. 05.05.2017 

3b. Offerte d.d. 15.09.2017 

3c. Toelichting aan jury d.d. 18.01.2018 

3d. Toelichting aan jury d.d. 29.03.2018  

3e. BAFO d.d. 21.08. 2018 

4. Plan Peperstraat perceelstructuur  
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20:37 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
20:38 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20:38 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:39 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
20:39 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
20:39 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
20:39 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:39 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
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27 2018_GR_00308 AGB SOK - Sint-Amandslaan 26-30 - 
verkoop oud-politiecommissariaat en villa - 
goedkeuring akte van verkoop 
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00171 - Verkoopsdossier - Oud Politiecommissariaat en hoekvilla Sint-Amandslaan - 
Goedkeuren

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

Aanleiding en context
In januari 2017 werd een verkoopdossier ter beschikking gesteld aan alle potentiële kandidaten die de 
gebouwen en gronden gelegen te 8500 Kortrijk, Sint-Amandslaan 26-30 – binnen de randvoorwaarden 
en ambities zoals beschreven in het verkoopdossier – wensen te ontwikkelen. Het betreft het perceel 
grond met aanhorigheden, eigendom van Stad Kortrijk, kadastraal gekend onder Kortrijk, 2e afdeling, 
sectie F, nummer 466B3 (34352_F_0466_B_003_00).
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ION heeft zich in het kader van de verkoopprocedure kandidaat gesteld. Op 26 juni 2017 heeft het 
CBS haar goedkeuring verleend aan de selectie van ION als koper voor het oude politiecommissariaat 
en aanpalende villa, dit tegen de vastgestelde verkoopprijs van 1.278.278 euro.

Op 4 juli 2017 werd ION in kennis gesteld door AGB SOK van het feit dat zij is weerhouden als 
voorkeurbieder ingevolge het juryverslag van 6 april 2017. Ze hebben de intentie om een 
vastgoedproject te ontwikkelen, bestaande uit: enerzijds de renovatie van de bestaande stadvilla, en 
anderzijds de afbraak van de bestaande gebouwen, met uitzondering van de historische gevel van de 
voormalige kliniek en dokterswoning, die zal dienen voor de realisatie van een dagcentrum met 
bijhorende woonentiteiten (m.n. kamers en studio’s), de realisatie van twee appartementsgebouwen, 
town houses, woningen in het binnengebied en een ondergrondse parking.

Het AGB SOK kreeg van het CBS opdracht om alle  nodige stappen te zetten in functie van het 
officialiseren van de verkoop, en de goedkeuring ervan voor te leggen aan de Gemeenteraad. 

Argumentatie
Op vandaag ligt een akte voor, opgemaakt door de notaris. Er zijn een aantal aandachtspunten:

 inzake de reservatiestrook (artikel 3, al.2)

In de ontwerpakte is een bepaling opgenomen inzake de reservatiestrook ten voordele van de 
Vlaamse Waterweg (het vroegere Waterwegen en Zeekanaal). Hierin is een uittreksel van een brief 
opgenomen waarin de Vlaamse Waterweg bevestigt dat de reservatiestrook tussen de Budabrug en de 
Kollegestraat niet langer noodzakelijk is gezien de Leiewerken in Kortrijk centrum afgerond zijn. 
Verder wordt vermeld dat deze strook zal opgenomen worden bij de te schrappen zones. Indien de 
zone effectief geschrapt wordt, komt de betrokken erfdienstbaarheid te vervallen.

 inzake het bodemdecreet (artikel 8.1, al. 3)

In het verkoopdossier stond uitdrukkelijk vermeld dat er op de grond geen inrichting wordt/werd 
uitgevoerd die is opgenomen op de lijst van de risico-activiteiten.

Echter, op het stedenbouwkundig uittreksel dat werd opgevraagd naar aanleiding van de opmaak van 
de akte, staat vermeld dat er voor het betrokken perceel in de jaren ’60 een milieuvergunning werd 
afgeleverd voor onder meer “een benzinedepot 4.000 liter”. Aangezien deze inrichting opgenomen is 
in de vlarebo-lijst, en dus wordt gezien als een risico-inrichting, werd de opmaak van een oriënterend 
bodemonderzoek noodzakelijk. Er is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd, en een uittreksel 
uit het oriënterend bodemonderzoek is opgenomen in de tekst van de akte.

 inzake de stookolietank

In het verkoopdossier was vermeld dat er - voor zover men weet - zich geen stookolietank bevindt in 
het goed, en dat, mocht achteraf blijken dat er toch een tank aanwezig is die niet meer in gebruik 
was, de verkoper het nodige zal doen om de tank vakkundig te laten verwijderen of buiten gebruik 
laten stellen.

In de akte werd een onderscheid gemaakt voor wat betreft het perceel van het oud-
politiecommissariaat en het perceel van de villa.

Voor wat betreft het perceel van het oud-politiecommissariaat is bepaald dat de tussenkomst van Stad 
Kortrijk in de kosten van het weghalen van de stookolietank, gecombineerd met eventuele 
meerkosten inzake grondverzet te wijten aan de aanwezigheid van de stookolietank, beperkt is tot 
20.000 euro (excl. BTW).



144/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Voor wat betreft het perceel van de villa werd de tussenkomst van Stad Kortrijk in de eventuele 
verwijdering van de stookolietank volledig uitgesloten.

 inzake de leveringskosten

Op vandaag ligt het ontwerp van akte voor waarin is bepaald dat alle rechten, kosten en erelonen en 
belastingen van de verkoop ten laste van de koper vallen, met uitzondering van de leveringskosten. 
Dit zijn voornamelijk de kosten inzake de uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek, dat niet 
was voorzien in het verkoopdossier. Andere leveringskosten zijn het opvragen van het bodemattest, 
en de stedenbouwkundige opzoekingen. De opmaak van het de opmetingsplannen (ook een 
leveringskost) wordt wel door de koper bekostigd.

 Overdracht

De koper vraagt de goedkeuring van de overdracht van (een deel van) het perceel aan een verbonden 
vennootschap in de zin van artikel 11. W Venn., meer bepaald I-Land bvba.

Juridische grond
Het AGB SOK heeft van Stad Kortrijk de opdracht gekregen om het volledig administratief 
dossierbeheer op zich te nemen in functie van de verkoop van de site “oud-politiecommissariaat en de 
aanpalende villa” in de Sint-Amandslaan. Deze opdracht kadert in binnen artikel 14 van de 
beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Op verzoek van de financiële dienst hebben we een schatting gemaakt van de verdeling tussen 
grondkosten en opstal. We adviseren in dit verband  uit te gaan van 50% grondkosten omdat de 
waarde van de opstallen relatief beperkt zijn. Dit komt neer op een grondprijs van € 639.139 , dit 
betekent een grondprijs van ongeveer € 258 per m2.

 

Budgetsleutel grond 2019/GBB-CBS/0119-04/2201000/IE-12    € 639.139

Budgetsleutel gebouw 2019/GBB-CBS/0119-04/2210100/IE-12    € 639.139

Budgetsleutel aktekosten 2019/GBB-CBS/0119-04/6131001/IE-GEEN    € 420

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die betaalbaar is

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van de onroerende goederen gelegen in de Sint-
Amandslaan 26-30 m.n. het oud-politiecommissariaat en de stadsvilla Overleie, goed te keuren zoals 
opgenomen in bijlage.



145/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen
 2018.11.08 ontwerpakte VK STAD KORTRIJK aan I-land.pdf
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BR/MV/2170810 
Recht van 50 euro betaald op aangifte  door  de minuuthoudende notar is .  

 
In het jaar tweeduizend achttien , op * 
Voor ons, Liesbet DEGROOTE, geassocieerd notaris te Kortrijk, 
tweede kanton, die haar ambt uitoefent in een besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARISKANTOOR 
Liesbet DEGROOTE | Bruno RAES", met zetel te 8500 Kortrijk, 
Beneluxpark 13, houder van de minuut van deze akte, en onze 
ambtgenoot *Baudouin *Bruno Moerman, geassocieerd notaris te 
Kortrijk, die zijn ambt uitoefent in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid "Baudouin en Bruno MOERMAN, Ge-
associeerde Notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Louis Ver-
weestraat 6.   

ZIJN VERSCHENEN 
1. "STAD KORTRIJK", met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 
54. Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
nummer 0207.494.678.  
Alhier vertegenwoordigd door:  
-de heer LOMBAERTS Piet Joris Maria Willem, geboren te Gent 
op 24 oktober 1963 (rijksregister 62.10.24 -439.19), met woon-
plaats te 8500 Kortrijk, Sint -Denijseweg 64, handelend in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad;  
-mevrouw DESMET Nathalie Nadine Eddy, geboren te Kortrijk op 
19 oktober 1975 (rijksregister 75.10.19-004.04), met woonplaats 
te 8530 Harelbeke, Vlaanderenlaan 69 , handelend in haar hoeda-
nigheid van algemeen directrice.  
Beiden handelend in hun gezegde hoedanigheid, in uitvoering van 
artikel 182 van het gemeentedecreet, het verkoopdossie r (goedge-
keurd door de gemeenteraad 2017_GR_00021) en het juryverslag 
(de dato 6 april 2017 getiteld 'Politiekantoor Site Overleie –  Sint-
Amandslaan 26-30, Verkoopdossier onder voorwaarden).  
Hiertoe gemachtigd ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 
12 november 2018, waarvan een uittreksel aan onderhavige akte 
zal gehecht blijven. Stad Kortrijk bevestigt dat voormelde beslis-
sing noch geschorst, noch vernietigd werd door de toeziende 
overheid binnen de wettelijke termijn.  

Hierna “de verkoper”  genoemd. 
 
2.  
"I-LAND", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53, rechtspersonenregi s-
ter Gent afdeling Kortrijk 0843.508.634.  
Vennootschap opgericht onder de benaming “HECTARE 1”, blij-
kens akte verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op 
1 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad van 21 februari daarna, onder nummer 12042283. 
De statuten werden laatst gewijzigd (waarbij de naam werd gewij-
zigd in de huidige) blijkens proces -verbaal opgemaakt door nota-
ris Frederic Maelfait te Harelbeke op 14 januari 2015, bekendge-
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maakt in voormelde bijlagen op 16 februari daarna, onder nummer 
15025328. 
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van haar sta-
tuten, door twee van haar zaakvoerders:  
-de heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc, geboren te Kortrijk 
op 26 januari 1980 (rijksregister 80.01.26 -031.03), met woon-
plaats te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III laan 21;  
-de heer DEMUYNCK Davy Roger Godard , geboren te Kortrijk op 
10 februari 1980 (rijksregister 80.02.10 -167.63), met woonplaats 
te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35.  
Beiden benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur 
blijkens voormelde oprichtingsakte.  

Hierna “de koper”  genoemd. 
 

De comparanten verklaren niet getroffen te zijn door enige beper-
king van hun bekwaamheid tot het aangaan van de verbintenissen 
die het voorwerp van onderhavige akte uitmaken. 
Meer in het bijzonder verklaren verkoper en koper dat zij niet 
hebben opgehouden te betalen en nooit failliet of in staat van ken-
nelijk onvermogen werden verklaard, dat zij noch een collectieve 
schuldenregeling, noch een gerechtelijke reorganisatie hebben be-
komen, noch daarom hebben verzocht, dat hen noch een voorlopig 
bewindvoerder, noch een gerechtelijk raadsman werd toegevoegd 
en dat geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun 
goederen. 
De verkoper verklaart het hierna beschreven goed te verkopen te-
gen de prijs en tegen de lasten en voorwaarden die hieronder be-
schreven zijn, aan de koper die verklaart te aanvaarden. 

BESCHRIJVING VAN HET GOED 
STAD KORTRIJK 

Een perceel grond met opstaande administratiegebouwen en aan-
horigheden, gelegen Sint-Amandslaan 26-30, kadastraal bekend te 
Kortrijk, tweede afdeling, sectie F, nummer 0466/B/3 P0000, met 
een oppervlakte van tweeëndertig are eenenvijftig centiare (32a 
51ca). 
Zoals dit goed voorkomt op een plan opgemaakt door kantoor Cal-
lens en Vandermeersch, landmeter-expert te Kortrijk op 29 juni 
2017 en aangepast op 25 januari 2018, als:  
-perceel A, aangeduid als "LOT 1", met een oppervlakte van zeven 
are éénentwintig centiare (07a 21ca) ,  

hierna aangeduid als "Perceel A"; 
-perceel B, aangeduid als "LOT 2", met een oppervlakte van vijf-
entwintig are dertien centiare (25a 13ca) ,  

hierna aangeduid als "Perceel B". 
Voormeld aangepast plan is opgenomen in de databank van de 
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refe rtenummer 34352-10228 en 
werd sindsdien niet meer gewijzigd. 
Dit plan zal - na door de partijen en de ondergetekende notarissen 
“ne varietur” te zijn getekend - aan deze akte worden gehecht, 
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maar niet ter registratie noch ter overschrijving op de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  aangeboden wor-
den. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3 e lid, 2° Wetboek 
Registratierechten en van artikel 1, 4 e lid Hypotheekwet.  
Door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumenta-
tie werden volgende kadastrale perceelnummers gereserveerd:  
-voor het Perceel A: sectie F, nummer 0466/H/3 P0000; 
-voor het Perceel B: sectie F, nummer 0466/K/3 P0000.  

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
Voorschreven goed behoort de verkoper , Stad Kortrijk,  toe gezien 
zij  het verkregen heeft ingevolge aankoop jegens de coöperatieve 
intercommunale vereniging "Intercommunale Maatschappij voor 
Gas en Elektriciteit van het Westen", afgekort "Gaselwest",  met 
zetel te Roeselare, blijkens akte verleden voor de heer Eddy Bec-
quaert, Adjunct-Commissaris bi j het comité tot aankoop van on-
roerende goederen te Kortrijk , op 15 juli 1999, overgeschreven op 
het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, formaliteit 64 -T-
27/08/1999-06688.  

LASTEN EN VOORWAARDEN 
Comparanten verklaren dat deze koop onderworpen is aan de re-
gels van het gemeen recht en aan de volgende bij zondere lasten en 
voorwaarden:  
1. De koper bekomt de eigendom van het verkochte goed met i n-
gang van heden.  De verkoper verklaart dat hij de effectieve eige-
naar is van het verkochte goed en dat hij de vereiste bevoegdheid 
heeft om erover te beschikken en dat er gene overdrachtsbeper-
kingen gelden in zijnen hoofde, zoals onbekwaamverklaringen, 
schuldbemiddeling, beslagen en dergelijke.  
2. Het goed wordt verkocht voor vrij van hypotheken, voor rechten 
en schulden, alsook van om het even welke andere in- of over-
schrijvingen, waarmee het zou kunnen bezwaard zijn.  
De verkoper bevestigt bovendien dat met betrekking tot bovenbe-
schreven goed geen enkele volmacht tot hypothekeren werd ve r-
leend.  
De verkoper verklaart dat er geen procedure hangende is aangaan-
de faillissement of collectieve schuldenregeling, geen maatregel 
van reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, noch enig beslag is op het hiervoor beschreven 
eigendom. 
De verkoper verklaart tevens alle leveranciers over de laatste 10 
jaar met betrekking tot eventuele verbeteringen en/of installaties 
in verband met het verkochte goed (bij wijze van voorbeeld: zon-
nepanelen, boilers, nieuwe keuken, nieuwe verwarmingsketel, en-
zomeer) volledig te hebben betaald. De verkoper verklaart dat 
zelfde goed aldus niet bezwaard is met een geregistreerd pand-
recht en/of dat er geen eigendomsvoorbehoud is geregistr eerd in 
het Nationaal Pandregister.  
De koper zal het goed nemen in de staat waarin het zich bevond 
bij het sluiten van de initiële overeenkomst, waarbij partijen het 
eens zijn dat deze staat overeenstemt met de actuele toestand, zo-
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dat de koper geen aanspraak zal kunnen maken op vergoeding of 
prijsvermindering wegens de staat van de gebouwen, beplantingen , 
grond en ondergrond, noch wegens gebreken, zichtbare of onzicht-
bare, ingevolge sleet of een andere oorzaak, noch wegens misre-
kening in de hoger aangeduide oppervlakte; elk verschil tussen 
deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één twin tigste, 
zal in het voordeel of nadeel van de koper blijven, zonder verhaal 
tegen de verkoper. 
De verkoper verklaart uitdrukkelijk geen kennis te hebben van 
enig verborgen gebrek. 
De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige onder-
grondse inneming betreffende het verkochte goed.  
De waarborgen die door de aannemer, de onderaannemers en de 
architect nog aan de verkoper verschuldigd zouden z ijn wegens de 
bouw van, of wegens verbouwingswerkzaamheden aan het thans 
verkochte goed, worden aan de koper overgedragen. 
De verkoper verklaart dat de tienjarige aansprakelijkheid niet van 
toepassing is op huidige vervreemding omdat aan het goed geen 
door de waarborg gedekte werken werden uitgevoerd. De partijen 
erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van de huidige 
akte, dat zij  de verplichting heeft het register zoals bedoeld in ar-
tikel 19/3 van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplic hte 
verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van 
aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector 
van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 
februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep 
van architect te raadplegen voor de ondertekening van de authen-
tieke akte en dat zij  in deze akte het resultaat van deze raadple-
ging moet vermelden. Dit register kan evenwel nog niet worden 
geraadpleegd, vermits het Koninklijk besluit dat de nadere regels 
voor het doorgeven, de registratie, de bewaring en de toegang tot 
de gegevens in het register moet bepalen op heden nog niet is af-
gekondigd. 
De verkoper verklaart dat er op heden geen procedures lopen t e-
gen aannemers of architecten. De verkoper verk laart dat er op he-
den ook geen andere procedures lopen of geschillen bestaan be-
treffende het verkochte goed. 
3. Het goed wordt verkocht met al zijn erfdienstbaarheden waar-
mee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn. Het staat de koper 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn 
voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op 
eigen risico.  
De verkoper verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben ge-
vestigd in voor- of nadeel van het bij deze verkochte goed en ver-
klaart ook geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden betref-
fende het verkochte goed, ook niet van erfdienstbaarh eden geves-
tigd door anderen, met uitzondering van een erfdienstbaarheid van 
openbaar nut gevestigd ten voordele van de Vlaamse Water weg. 
De koper verklaart kennis te hebben genomen van het schrijven 
van de Vlaamse Waterweg op 6 april 2018, met betrekking tot de 
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reservatiestrook, waarin letterlijk wordt vermeld:  
"Gezien de Leiewerken in centrum Kortrijk afgerond zijn kan De 
Vlaamse Waterweg bevestigen dat de reservatiestrook tussen de 
Budabrug en Kollegestraat niet langer noodzakelijk is. Er zijn 
geen verdere plannen met deze reservatiestrook. In de codextrein 
werd bepaald dat tegen eind 2018 moet aangegeven worden welke 
reservatiestroken zullen afgeschaft worden. Door de Afdeling We-
gen en Verkeer, het departement Omgeving en De Vlaamse Water-
weg werd een gezamenlijk project opgestart om deze screening op 
te nemen waarbij voor alle relevante reservatiestroken een advies 
opgemaakt zal worden. De Vlaamse Waterweg zal alvast de zone 
tussen de Budabrug en de Kollegestraat opnemen bij de te 
schrappen zones."  
4. De belastingen die met betrekking tot het verkochte goed voor 
het lopende jaar geheven worden, betaalt de koper in verhouding 
tot de nog te lopen tijd vanaf heden.  
De verkoper erkent dat de koper hem heden zijn op forfaitaire 
wijze bepaalde aandeel in de onroerende voorheffing voor het lo-
pende jaar heeft betaald, waarvan kwijting.  
De verkoper verklaart dat er thans betreffende het v erkochte goed 
geen verhaalbelastingen lopen of gevorderd worden en dat er ook 
geen werken zijn uitgevoerd door openbare besturen die aanle i-
ding kunnen geven tot het heffen van verhaalbelasting. Alle nog 
verschuldigde verhaalbelastingen betreffende reeds ui tgevoerde 
werken blijven ten laste van de verkoper.  
5. De koper verbindt zich ertoe om de contracten die op naam van 
de verkoper staan betreffende de nutsvoorzieningen waarop het 
verkochte goed is aangesloten (water, gas,  elektriciteit  en derge-
lijke meer), vanaf de ingenottreding op zijn naam te laten in-
schrijven of overzetten, onverminderd de rechten die de koper zelf 
kan doen gelden op grond van deze contracten of op grond van de 
wet. 
De partijen verbinden zich er toe om in onderling overleg en mits 
gezamenlijke handtekening, de nodige formaliteiten te vervullen 
van overdracht en kennisgeving van de meterstanden aan de be-
trokken maatschappijen, zodat de verkoper gevrijwaard wordt 
voor facturen en onkosten die voortvloeien uit de aansluitingen 
vanaf heden. De verkoper verbindt zich er toe de eindafrekening 
te betalen. 
6. De koper verklaart te weten dat, indien het verkochte goed ver -
zekerd zou zijn tegen brand en andere gevaren, deze verzekering 
van rechtswege eindigt 3 maanden na de datum van huidige akte, 
en zelfs vroeger kan eindigen door het ver strijken van de duur of 
om andere redenen. De koper verklaart met ingang van heden zelf 
te zullen instaan voor de verzekering van het verkochte goed en is 
ervan op de hoogte dat de verkoper zijn eventueel bestaande ver-
zekering opzegt. 
7. Alle kosten, registratierechten , het ereloon van deze akte en de 
btw, zullen door de koper gedragen en betaald worden, evenals de 
kosten voor opmeting en plan . 

150/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



6 
 

De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht 
van de verkoper, blijven ten laste van de verkoper (doch met uit-
zondering van voormelde metingskosten) . 

GEBRUIK 
De verkoper verklaart en bevestigt dat het bij deze verkochte goed 
onverhuurd en vrij van gebruik is ,.  
De koper zal in het genot en het vrij gebruik  treden vanaf heden.  

PRIJS –  KWIJTING 
De koop is gedaan en aanvaard voor de prijs van één miljoen 
tweehonderdachtenzeventigduizend tweehonderdachtenzeventig 
euro (1.278.278,00 EUR). 
Is alhier tussengekomen en mede verschenen:  
De heer DEJONCKHEERE Johan Fernand José, geboren te Ieper 
op 26 augustus 1975, (rijksregister 75.08.26 -297.69), met woon-
plaat te 8510 Kortrijk (Marke), Flandrinastraat 9, handelend in 
zijn hoedanigheid van waarnemend Financieel Beheerder van de 
Stad Kortrijk, die erkent van de koper de  betaling van voormelde 
koopsom ontvangen te hebben op rekeningnummer BE43 0910 
0023 0001 op naam van de stad Kortrijk, en die verklaart in naam 
van de stad Kortrijk zonder enige beperking VOLLEDIGE EN 
DEFINITIEVE KWIJTING te verlenen voor gezegde som; dez e 
kwijting dubbel gebruik vormende met elke eventuele andere 
kwijting reeds gegeven voor het geheel of een deel van zelfde 
som. 
Wijze waarop de koper de gelden ter beschikking heeft gesteld ter 
voldoening van de prijs . 
Een deel van de prijs, groot honderdzevenentwintigduizend acht-
honderdzevenentwintig euro tachtig cent (€  127.827,80) werd 
reeds vóór heden betaald via overschrijving van rekeningnummer 
BE57 7310 2091 9235 op naam van de koper  aan de instrumente-
rende als waarborg en geldt heden als voorschot . 
Het saldo of een miljoen honderdvijftigduizend vierhonderdvijftig 
euro twintig cent (€  1.150.450,20) werd heden ter beschikking ge-
steld als volgt: *  

ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
wordt ontslagen van de verplichting tot ambtshalve inschrijving 
van het voorrecht bij de overschrijving van deze akte.  

STEDENBOUWKUNDIGE INFORMATIE 
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 

Partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hun aan dacht 
gevestigd heeft op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimt e-
lijke Ordening.  
De instrumenterende notaris vermeldt en informeert, met toepa s-
sing van de artikelen 5.2.1. en 5.2.3. van voormelde C odex:  
1° dat voor het onroerend goed geen recente bouwvergun-
ning/stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt, met uitzondering 
van : 
.  vergunning tot “verbouwen toegangspoort”  de dato 30 april 
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1987 (gemeentelijk dossiernummer 19871207);  
.  vergunning tot “plaatsen van een fietsenstalling + automatische 
schuifpoort” de dato 4 april 2002 (gemeentelijk dossiernummer 
20011568/K); 
. vergunning tot “verbredingswerken aan de Leie + Westelijke 
Ring”  de dato 20 mei 1994 (gemeentelijk dossiernummer 
19940041); 
.  vergunning tot “verbouwen opslagplaatsen tot lokalen systeem-
bouw” de dato 14 november 1990 (gemeentelijk dossiernummer 
199900304); 
.  vergunning tot “plaatsen 1 bijkomende lichtreklame met op-
schri ft  “logo + electrabel” haaks in het vlak van de gevel” de da-
to 22 oktober 1992 (gemeentel ijk dossiernummer 19921500);  
.  vergunning tot “plaatsen lichtreclame” de dato 4 juni 1992 (ge-
meentelijk dossiernummer 19921252)  
. vergunning onder voorwaarden tot “bouwen van 6 townhouses 
met 20 gestapelde woningen, bouwen van 2 appartementsgebou-
wen met 14 appartementen en bouwen van nieuw dagcentrum met 
24 bijhorende woonentiteiten” de dato 7 mei 2018 (gemeentelijk 
dossiernummer 217/00895); 
2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het 
goed volgens het plannenregister en volgens de brief van  de stad 
Kortrijk de dato 25 september 2018 is:  
.  “reservatiestrook” en “woongebieden” ingevolge het gewestplan 
‘Kortrijk’ de dato 4 november 1977;  
.  “Artikel 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in over-
druk” ingevolge het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afba-
kening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ de dato 20 januari 
2006; 
3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verkla-
ring van de verkoper) het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt 
van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van 
voormelde codex (zijnde een rechterlijke en/of bestuurlijke maat-
regel), noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke 
maatregel hangende is ; 
4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief 
vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met 
voorkooprecht en dat op het goed geen voorkooprecht rust zoals 
vermeld in artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffe n-
de complexe projecten;  
5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergun-
ning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van 
toepassing is;  
6° dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbe-
sluit of een projectbesluit.  
De koper verklaart dat hij betreffende het goed een k opie van het 
stedenbouwkundig uittreksel verleend door stad Kortrijk de d ato 
*21 september 2018 heeft ontvangen.  
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 van voormelde co-
dex. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelin-
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gen.  
De notaris wijst partijen erop dat de vergunningsplicht in bepaal-
de gevallen wordt vervangen door een meldingsplicht.  
De partijen erkennen voorafgaandelijk aan de ondertekening van 
deze akte kennis genomen te hebben van de tekst van voormeld ar-
tikel 4.2.1. middels een kopie hen  bezorgd door de instrumente-
rende notaris.  
De verkoper verklaart dat hij voor alle door hem op gerichte con-
structies de nodige administratieve en/of bouwvergunningen/ste -
denbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunning voor ste-
denbouwkundige handelingen heeft bekomen, dat hij geen kennis 
heeft van stedenbouwkundige inbreuken of stedenbouwkundige 
misdrijven en dat er bij zijn weten geen juridische of stedenbouw-
kundige procedures hangende zijn betreffende het overgedragen 
goed.  
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet getroffen is 
door enige rooillijn.  

ONTEIGENING 
De verkoper verklaart dat er hem voor het verkochte goed geen 
onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij geen weet heeft van 
een geplande onteigening.  

PLANBATENHEFFING - PLANSCHADEVERGOEDING 
De verkoper verklaart dat er geen planbatenheffing verschuldigd 
is betreffende het verkochte goed. Hij verklaart er evenmin kennis 
van te hebben dat planschadevergoeding zou kunnen worden ge-
vorderd betreffende het verkochte goed.  

ONROEREND ERFGOEDDECREET 
De verkoper verklaart dat het verkochte goed naar zijn weten noch 
voorlopig noch definitief is beschermd. Hij verklaart hierover 
nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.  
De verkoper verklaart dat het verkochte goed wel is opgenomen: 
-in de inventaris van bouwkundig erfgoed ('Institut Médical du 
Dr. Valcke' met ID-nummer: 60176);  
-in de inventaris archeologische zones ('Historische stadskern van 
Kortrijk'  met ID-nummer: 11899) .  
Maar dat het verkochte goed niet is opgenomen in de landschaps-
atlas, noch in de inventaris van houtige beplantingen met erf-
goedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.  
De instrumenterende notaris wijst de koper op de rechtsgevolgen 
die verbonden zijn aan de opname in deze inventaris(sen) do or te 
verwijzen naar hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet en 
naar www.onroerenderfgoed.be. 
De partijen verklaren dat vóór de ondertekening van deze akte 
tussen hen een initiële overeenkomst werd afgesl oten die niet vol-
doet aan alle voorschriften zoals vereist door het Onroeren-
derfgoeddecreet, zodat de koper de nietigheid kan vorderen. De 
koper verklaart dat hij thans op de hoogte is van de vermelde be-
scherming en verzaakt onherroepelijk aan alle vorderi ngen tot nie-
tigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van het Onroe-
renderfgoeddecreet wegens een inbreuk op de informatieplicht.  
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DECREET BOSBEHOUD 
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet gelegen is in 
een gebied waarop het Bosdecreet van t oepassing is.  

DECREET NATUURBEHOUD 
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet gelegen is in 
een gebied waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is.  

DECREET MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
DE VERKOPER VERKLAART DAT HET VERKOCHTE GOED 

NIET GELEGEN IS IN EEN GEBIED WAAROP DE DECRETEN 
IN VERBAND MET MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN VAN 
TOEPASSING ZIJN.HEFFING TER BESTRIJDING VAN LEEG-
STAND EN VERKROTTING VAN GEBOUWEN EN/OF WONIN-

GEN EN LEEGSTAND VAN BEDRIJFSRUIMTEN 
De verkoper verklaart dat hij geen kennisgeving heeft ontvangen 
dat het alhier verkochte goed is opgenomen in de inventaris van 
de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (Decreet van 
19 april 1995), of in de inventaris van de leegstaande gebouwen 
en/of woningen, de inventaris van de verwaarloosde gebouwen 
en/of woningen of de inventaris van de ongeschikte en/of onbe-
woonbare woningen (Decreet van 22 december 1995). 
Mocht de voormelde verklaring niet correct zijn, dan blijft de ver-
koper als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende hef-
fing die na de overdracht van het z akelijk recht wordt gevestigd. 
VOORKOOPRECHTEN - RECHT VAN WEDERINKOOP - VER-

BOD TOT VERVREEMDING 
De verkoper verklaart dat voorschreven goed met geen enkel recht 
van voorkoop, voorkeurrecht, recht van wederinkoop of verbod 
van vervreemding bezwaard is , met uitzondering van hetgeen 
hierna vermeld onder 'RECHT VAN VOORKOOP DE VLAAMSE 
WATERWEG'.  
Bovendien bevestigt de verkoper aan niemand een optie tot aan-
koop te hebben toegekend. 

RECHT VAN VOORKOOP DE VLAAMSE WATERWEG 
De verkoper verklaart dat het voorschreven goed gelegen is in de 
gedeelten van de bevaarbare waterwegen en aanhorigheden beho-
rende tot het ambtsgebied van de naamloze vennootschap van pu-
bliek recht “De Vlaamse Waterweg”. Bijgevolg beschikt de naam-
loze vennootschap van publiek recht “De Vlaamse Waterweg” over 
een recht van voorkoop op het voormeld goed indien het volgens 
zijn bestemming dienstig kan zijn voor de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel van de vennootschap.  
Ter uitvoering van het hiervoor vermelde voorkooprecht heeft de 
instrumenterende notaris het voorkooprecht aangeboden bij het e -
voorkooploket op 23 augustus 2018 waarvan een bevestiging van 
ontvangst via het e-voorkooploket werd ontvangen door de in-
strumenterende notaris op zelfde dag.  
"De Vlaamse Waterweg" heeft op 30 augustus 2018 geantwoord 
via het e-voorkooploket aan instrumenterende notaris dat zij het 
aangeboden voorkooprecht niet uitoefent.  
De instrumenterende notaris zal de verkoop aan het e -
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voorkooploket melden ,  en daarbij vermelden:  
1° de identificatie van het perceel;  
2° de prijs die de koper betaald heeft;  
3° of er andere verbintenissen zijn waartoe de koper en verkoper 
zich verbonden hebben;  
4° de naam en het adres van de instrumenterende ambtenaar.  

WATERPARAGRAAF 
1. De instrumenterende notaris verklaart , in toepassing van artikel 
129 van de Wet betreffende de Verzekeringen van 4 april 2014 , 
dat zij  na nazicht van de overstromingskaarten 
(www.waterinfo.be/geoloket ) heeft vastgesteld dat boven-
beschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor overstro-
ming. 
2. De instrumenterende notaris verklaart tevens, in toepassing van 
artikel 17bis  van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het i n-
tegraal waterbeleid, dat  zij  na nazicht van zelfde overstromings-
kaarten (www.waterinfo.be/geoloket ) en het geo-loket recht van 
voorkoop (www.geopunt.be) heeft vastgesteld dat bo-
venbeschreven goed: 
- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied;  
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied;  
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;  
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.  
3. De verkoper verklaart bovendien dat het bovenbeschreven goed 
bij zijn weten nooit is overstroomd.  

BODEMTOESTAND 
1. De verkoper verklaart dat op de grond die het voorwerp is van 
onderhavige akte een risico-inrichting is of was gevestigd zoals 
bedoeld in artikel 2,14° van het Decreet betreffende de bodemsa-
nering en de bodembescherming.  
2. De verkoper verklaart dat hij de verplichtingen opgelegd door 
artikelen 102 en volgende van het genoemd Decreet is nagek omen.  
Dit betekent dat:  
- een oriënterend bodemonderzoek werd u itgevoerd. Het verslag 
hiervan werd op 27 augustus 2018 opgesteld door de naamloze 
vennootschap ABO, met als titel 'Oriënterend bodemonderzoek; 
AGB SOK, Sint-Amandslaan 26, 8500 Kortrijk';  
- sinds voormeld bodemonderzoek is er geen risico -inrichting 
meer gevestigd in het verkochte goed;  
- in overeenstemming met artikel 104,  §1 en/of artikel 109, §1 van 
genoemd Decreet kan de overdracht dus plaatsvinden, onvermi n-
derd de mogelijkheid voor de OVAM om de andere bepalingen van 
gemeld Decreet later toe te passen. 
3. De verkoper verklaart de koper op de hoogte te hebben g ebracht 
van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 1 
oktober 2018.  
Dit bodemattest bepaalt:  
“2 Inhoud van het bodemattest  
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregiste r. 
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris  
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De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeente-
lijke inventaris.  
2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit  
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere 
maatregelen worden uitgevoerd.  
2.2.1 Historische verontreiniging 
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemon-
derzoek uitgevoerd worden op deze  grond. De OVAM baseert zich 
voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van  
27.08.2018, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en func-
tie van de grond.  
2.3 Documenten over de bodemkwaliteit  
2.3.1 Historische verontreiniging 
DATUM: 27.08.2018 
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek  
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek; AGB SOK, Sint -
Amandslaan 26, 8500 Kortrijk  
AUTEUR: ABO NV 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.  
Opmerkingen:  
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er voor-
af een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.  
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepas-
baarheid op delen van percelen vindt u op 
www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.  
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: 
www.overdracht.ovam.be.  
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden 
de regels van grondverzet.  Meer informatie: 
www.ovam.be/grondverzet.  
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM 
worden gebruikt vindt u op  http://www.ovam.be/disclaimer.  
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar ver-
strekte gegevens.  
7 Voor inzage van de bovenstaande documen ten: 
www.ovam.be/inzage”  
4. De koper verklaart genoegen te nemen met voorgaande verkl a-
ringen en het gekochte goed te aanvaarden in zijn hu idige staat.  
Hij verklaart de verkoper te ontslaan van elke verplichting tot 
vrijwaring uit hoofde van eventuele bodemverontreiniging zelfs 
wanneer die aanleiding zou geven tot een saneringsve rplichting of 
tot andere maatregelen die door de overheid ku nnen opgelegd 
worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van de 
verkoper om de koper te vrijwaren zoals bepaald sub 6 van deze 
titel. .  
5. De verkoper en de koper stellen vast dat de bepalingen van het 
genoemd Decreet niet werden nageleefd vóór het sluiten van de 
initiële overeenkomst. De koper verklaart te weten dat hij de nie-
tigheid kan vorderen van de overdracht.  
De verkoper en de koper verklaren dat de bepalingen van het g e-
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noemd Decreet thans alsnog werden nageleefd.  
De koper verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietigheids-
vorderingen die hij om voormelde redenen zou kunnen instellen. 
6. De koper verklaart te weten dat de vrijstelling van sanerings-
plicht van rechtswege vervalt als de aanwezige bodemverontre ini-
ging opnieuw een risico oplevert of kan oplev eren tot nadelige be-
invloeding van mens of milieu door een wijziging van de ke nmer-
ken, functies of eigenschappen van de bodem. De koper ve rklaart 
hierbij voldoende toelichting verkregen te hebben van de n otaris.  
De koper verklaart bovendien te weten dat, wanneer hij de bodem 
wil uitgraven, hij de bepalingen betreffende het gebruik van ui t-
gegraven bodem moet naleven, vervat in de art ikelen 136 tot en 
met 139 van het genoemd Decreet en in de artikelen 158 tot en 
met 210 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 
2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming, de zogenaamde re-
gelgeving met betrekking tot het grondverzet . De koper verklaart 
hierbij eveneens voldoende toelichting verkregen te hebben van de 
notaris.  
De verkoper vrijwaart de koper evenwel voor meerkosten die de 
koper heeft  of zou kunnen oplopen in het kader van de voormelde 
reglementering inzake grondverzet bij de realisatie van de voor-
genomen ontwikkeling op Perceel B, te wijten aan de aanwezig-
heid van een stookolietank.  
Het bedrag van de tussenkomst van de verkoper is beperkt tot een 
maximum van twintigduizend euro (€  20.000,00), exclusief btw, 
inclusief de kosten voor het verwijderen van de stookolietank. 
Deze meerkosten zullen worden aangetoond op basis van facturen 
betreffende de grondwerken.  
7. De instrumenterende notaris, die de waarachtigheid heeft o n-
derzocht van de hierboven staande verklaringen door de verkoper 
in verband met de bodemtoestand afgelegd, vermeldt in overee n-
stemming met artikel 117 van het voormelde Decreet dat de bep a-
lingen van dit Decreet met betrekking tot de overdracht van gron-
den werden toegepast.  

STOOKOLIETANK 
Met betrekking tot het Perceel A: 
De verkoper verklaart dat zich in het Perceel A een stookolietank 
bevindt die niet conform is en waarvoor ook geen conforme bui-
tengebruikstelling is gerealiseerd. De koper verklaart hiervan 
kennis te hebben en aanvaardt uitdrukkelijk de betrokken tank in 
huidige staat.  
Met betrekking tot het Perceel B: 
 
De verkoper verklaart dat zich in het Perceel A een ondergrondse 
stookolietank bevindt. De koper zal het nodige doen om de tank 
vakkundig te laten verwijderen op kosten van de verkoper.  
De verkoper verbindt zich ertoe de kosten betreffende deze werk-
zaamheden ten hare laste te nemen alsook eventuele kosten zoals 
beschreven onder “Bodemtoestand”, zonder dat deze tussenkomst 
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ooit hoger kan zijn dan twintigduizend euro (€  20.000,00), exclu-
sief btw. 

ASBEST 
De verkoper verklaart dat er asbest verwerkt is in de constructies 
op het hierbij verkochte goed, zoals beschreven in de asbestinven-
taris. De koper verklaart dat hij voor zijn rekening en op zijn kos-
ten zal instaan voor de verwijdering van het asbest  dat wordt ver-
meld in de asbestinventaris . 

ZONNEPANELEN-GROENE STROOMCERTIFICATEN 
De partijen verklaren dat er zich geen zonnepanelen op het ver-
kochte goed bevinden. 

PUBLICITEITSBORD 
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet bezwaard is met 
enige overeenkomst (huurovereenkomst of andere ) betreffende een 
publiciteitsbord aangebracht op het verkochte goed.  

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 
Partijen verklaren dat het goed geen residentieel gebouw (meer) 
uitmaakt en er bijgevolg geen energieprestatiecertificaat werd op-
gemaakt.  

ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
Partijen verklaren dat het goed geen wooneenheid is in de zin van 
het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 
maart 1981 en er bijgevolg geen keuringsverslag voorhanden is . 

POSTINTERVENTIE-DOSSIER 
De instrumenterende notaris wijst partijen o p de inhoud en de ge-
volgen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende 
de tijdelijke of mobiele bouwplaa tsen (hierna genoemd het K.B.). 
Ingevolge dit K.B. dient een dossier opgesteld te worden, postin-
terventiedossier genaamd, voor werken uitgevoerd door één of 
meer aannemers, dat de voor de veili gheid en de gezondheid nut-
tige elementen bevat waarmee bij eventuele latere wer kzaamheden 
moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de ke n-
merken van het bouwwerk.  
Onder werken wordt onder meer begrepen (zonder dat deze lijst 
exhaustief is): graafwerken; grondwerken; funderings - en verste-
vigingswerken; waterbouwkundige werken; bouwwerken; plaa t-
sing van nutsleidingen, inzonderheid riolen, gasleidingen, elektri-
citeitskabels en tussenkomsten op  deze leidingen voorafgegaan 
door andere hier vermelde werken; montage en demontage van, 
inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; 
inrichtings- of uitrustingswerken; verbouwingswerken; vernieuw-
bouw; herstellingswerken; ontmantelingswerken; sloopwerken; in-
standhoudingswerken; onderhouds-, schilder- en reinigingswer-
ken; saneringswerken, evenals alle werken van afwerking die met 
voorgaande werken in verband staan.  
Het dossier dient te worden opgesteld indien de werken zijn aan-
gevat sinds 1 mei 2001. 
Voorafgaand aan de ondertekening van huidige akte werd de ver-
koper ondervraagd door de instrumenterende notaris over het al 
dan niet noodzakelijk zijn van een postinterventiedo ssier.  
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De verkoper verklaart dat er voor het verkochte goed geen postin-
terventiedossier werd opgesteld en hij bevestigt dat er aan dit o n-
roerend goed geen werken werden uitgevoerd door één of meerde-
re aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te wor-
den opgesteld. 

FISCALE VERKLARINGEN 
Artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0 .0.14 Vlaamse Codex Fiscaliteit - ar-
tikelen 62, 73 en 93ter Wetboek btw (Belasting over de Toege-
voegde Waarde) 
- De notaris verklaart de partijen gewezen te hebben op de artike-
len 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
aangaande de prijsbewimpeling. 
In tegenstelling met de situatie bij prijsverzwijging, is bij te kort-
schatting alleen “de koper” gehouden tot bijrechten en eventuele 
boeten. 
- De notaris verklaart de partijen voorlezing te hebben gegeven 
van de bepalingen van de artikelen  62, paragraaf 2 en 73 van het 
Wetboek btw. 
De verkoper heeft hierop verklaard geen btw-belastingplichtige te 
zijn, doch voor sommige diensten wel btw-belastingplichtige te 
zijn onder nummer BE0207.494.678.  
Verklaring van beroepskoper: 
De koper vraagt om toepassing van het verlaagd tarief voorzien in 
artikel 2.9.4.2.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit en verklaart dat de 
voorwaarden vervuld zijn, te weten :  
1° hij heeft een beroepsverklaring ondertekend en ingediend de-
welke door de Vlaamse Belastingdienst ingeschrev en werd op no-
vember 2015 met dossiernummer 005172934117 
2° hij heeft op eigen kosten zekerheid gesteld met toepassing van 
artikel 3.10.5.1.3, eerste lid Vlaamse Codex Fiscaliteit;  
De koper verklaart bovendien:  
1° binnen een termijn van 5 jaar na de verklar ing bedoeld sub 1,3° 
wederverkopen verwezenlijkt te hebben;  
2° te weten dat tot behoud van het verlaagd tarief hij of zijn 
rechthebbenden het verkregen onroerend goed moet vervreemd 
hebben door een wederverkoop of elke andere overdracht onder 
bezwarende ti tel, ander dan een wederverkoop aan een beroeps-
persoon met toepassing van artikel 2.9.4.2.4 VCF of een inbreng 
in een vennootschap, vastgesteld bij een authentieke akte uiterlijk 
op 31 december van het achtste jaar na de datum van de koopakte.  

 BEVESTIGING IDENTITEIT 
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de 
comparanten, natuurlijke personen, haar werd aangetoond aan de 
hand van hun identiteitskaart.  

WAARMERKING 
Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt 
de instrumenterende notaris betreffende de bij deze ak te betrokken 
partijen: 
a) voor de natuurlijke personen: de naam, voornamen, ge boorte-
plaats en –datum en woonplaats  op grond van de gegevens vervat 
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in het rijksregister , hun trouwboekje, de registers van de burger-
lijke stand.  
b) voor de rechtspersonen: de naam, de rechtsvorm, de zetel, de 
datum van oprichting en het ondernemingsnummer.  
De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.  

BIJLAGEN 
Aan deze akte zullen gehecht blijven:  
1/ Het voormeld uittreksel van de notulen van de gemeenteraad ; 
2/ Kennisgeving van voormeld besluit van de gemeenteraad aan de 
Provincie.  
Beiden documenten zullen niet worden aangeboden ter overschrij-
ving op de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocume n-
tatie.  
3/ Het voormelde opmetingsplan ; dat niet zal worden aangeboden 
ter registratie noch ter overschrijving op de Algemene Admi-
nistratie van de Patrimoniumdocumentatie . Partijen vragen toe-
passing van artikel 26, 3 e lid, 2° Wetboek Registratierechten en 
van artikel 1, 4 e lid Hypotheekwet.  

SLOTBEPALINGEN 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door ar tikel 9, 
eerste paragraaf, alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.  
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd 
op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere no-
taris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in 
het bijzonder wanneer tegenstrijdige  belangen of onevenwichtige 
bedingen worden vastgesteld. 
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren 
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en las ten die 
voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een on partijdige wij-
ze raad heeft verstrekt.  
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onder havige 
akte ontvangen te hebben minstens 5 werkdagen voor het verli jden 
dezer, namelijk op *.  
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat be treft 
de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea’s 1  en 2 van de Orga-
nieke Wet Notariaat, *evenals de wijzigingen die wer den aange-
bracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van a kte. 
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de com -
paranten toegelicht.  
Partijen verklaren dat deze akte de juist e weergave is van hun be-
doeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte 
zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten. 

WAARVAN AKTE 
Verleden te Kortrijk, ten kantore.  
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de par tijen 
vertegenwoordigd als gezegd, getekend samen met ons, notarissen. 
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20:40 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:41 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:42 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:42 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
20:42 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:42 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
28 - 2018_GR_00323 - AGB SOK - Budgetwijziging  2018 en Budget 2019 - Goedkeuren

28 2018_GR_00323 AGB SOK - Budgetwijziging  2018 en 
Budget 2019 - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, 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; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst wordt aan 
de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de Budgetwijziging 2018 en het Budget 2019 van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk AGB

Argumentatie
In de raad van bestuur van het AGB SOK werd op 7/11/ 2018 de Budgetwijziging  van 2018 en het 
Budget 2019 goedgekeurd.

 I Budgetwijziging van 2018

De doorgevoerde aanpassingen zijn, naast de verwerking van het resultaat van de rekening 2017, 
voornamelijk het gevolg van evoluties in de projectrealisatie. De oorzaken hiervan zijn o.a. 
bijkomende opportuniteiten, externe factoren, afstemming met het beleid van de stad, nieuwe 
inzichten, aanpassingen Pandenfonds en vertragingen in de uitvoering.

Voor 2018 is er een resultaat op kasbasis van   € 828.693 ( was   - € 1.167.347)    en een AFM van € 
184.463 (was - € 1.381.577).
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Op het vlak van de exploitatie situeren de aanpassingen zich voornamelijk op het vlak van projecten 
met een totaal opbrengst nu van € 708.000 (was -€ 1.040.640).

De omzet laat een stijging zien van circa € 66.000 euro tot € 501.000 met name door immo verhuur  
(st vincentius).

Aan de kostenkant is sprake van hogere kosten voor vastgoedbeheer (St Vincentius), welke kosten 
grotendeels gecompenseerd worden door lagere algemene kosten. Het niveau van de kosten (excl. 
projecten) is in zijn geheel het zelfde gebleven (€ 1.404.707).

Met betrekking tot de stadsbijdrage is sprake van een toename door verrekening van historische 
projectrecuperaties.

Het resultaat op kasbasis stijgt naar € 828.693. De AFM komt nu positief uit op € 184.463

Meer detailsomtrent de Budgetwijziging 2018 vindt u in de bijlagen. 

II Budget 2019

De exploitatie uitgaven worden geraamd op € 3.452.452, de exploitatie-ontvangsten op € 3.311.848. 
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € -140.604.

Voor de projecten is voor 2019 sprake van een nagenoeg neutraal resultaat op basis van 
geprognotiseerde verkopen van € 1.464.000.Ten gunste van de groepsconsolidatie in het 
overgangsjaar 2019  circa 2 miljoen aan projecten in het meerjarenplan gecorrigeerd.

De kosten zullen in verhouding  stijgen naar € 1.767.452 als gevolg van de hogere kosten van 
vastgoedbeheer en personeelskosten die eindelijk meer in lijn komen te liggen met de minimaal 
noodzakelijke capaciteit.  Doordat de omzet in 2019 verder zal stijgen tot circa € 647.000 met name 
door extra immo-verhuur, zal het totaal aan stadsbijdragen op niveau blijven (€ 1.140.848).

De investeringen zijn voor 2019 beperkt tot € 961.000 om in lijn te blijven met de beschikbare 
investeringstoelagen in de stad. Gevolg hiervan is dat  in 2019 op basis van de hoogste prioriteiten de 
werken zullen worden gerealiseerd.

De aflossingen van de financiële schulden worden geraamd op € 308.721. Er wordt tevens een lening 
opgenomen van € 2.000.000 waarvan de helft bestemd is voor het Pandenfonds NV en het overige 
nodig is om het kastekort op te vangen.

Het geraamd budgettair resultaat voor 2019 bedraagt € 550.675 en het gecumuleerd resultaat € 
1.233.338.

De AFM resulteert in het overgangsjaar 2019 op - € 449.325, deze wordt in het nieuwe meerjarenplan 
2020-2025 gecompenseerd tot een positieve AFM.

Meer details omtrent budget 2019 vindt u in de bijlagen.

Juridische grond
Conform

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van AGB zols goedgekeurd door de gemeenteraad
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- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB , zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Budgetsleutel  2019/GBB-CBS/0610-00/6492000/IE-GN

Op 22-11-2018 is positief financieel advies verleend.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die betaalbaar is

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

33 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, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, 
C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve.

3 nee-stemmen : C. Waelkens, D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Budgetwijziging  2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Budget 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 officiëledocumentenbudgetwijziging18.pdf
 officiëledocumentenbudget2019.pdf
 concept verslag RVB AGB SOK dd. 7.11.2018.pdf

Axel Weydts
Beheer Openbaar Domein
29 - 2018_GR_00292 - B.O.D.  Rioleringen 2017-2018  -  2017/1217 - Aanpassings- en onderhoudswerken aan rioleringen - Eindafrekening

29 2018_GR_00292 B.O.D.  Rioleringen 2017-2018  -  
2017/1217 - Aanpassings- en 
onderhoudswerken aan rioleringen - 
Eindafrekening
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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, 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; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02935 - B.O.D. Rioleringen 2017-2018 – 2017/1217 - Aanpassings- en 
onderhoudswerken aan rioleringen - Gunning

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste , in zitting van 30 oktober 2017, om de opdracht 
"Aanpassings- en onderhoudswerken aan rioleringen - bestek B.O.D. Rioleringen 2017-2018  - 
2017/1217"  te gunnen aan de nv Wegenbouw Ockier, Noordlaan 18 te 8520 Kuurne voor een bedrag 
van 95 043,00 euro (excl. BTW).

Nu leggen wij de eindafrekening ter goedkeuring voor en dit voor een bedrag van 166 586,14 
euro (excl. BTW en met prijsherzieningen)

Argumentatie
Hieronder een algemene samenvatting van de eindafrekening.

Oorspronkelijke inschrijvingsprijs (excl. BTW)    € 
95.043,00  

 Perceel 1: Aanpassingswerken riooldeksels                    € 38.375,00
Perceel 3: Interventie-opdrachten rioleringen   € 56.668,00

Uitgevoerde werken volgens de oorspronkelijke meetstaat (excl. 
BTW)

 € 
164.590,93  

Perceel 1: Aanpassingswerken riooldeksels   € 46.651,60

Perceel 3: Interventie-opdrachten rioleringen                     € 
117.939,33

Toepassing herzieningsclausule (excl. BTW) € 1.995,21  
Perceel 1: Aanpassingswerken 
riooldeksels                                           € 0

Perceel 3: Interventie-opdrachten rioleringen                € 1.995,21
Subtot. uitgevoerde werken volgens de oorspr. meetstaat (excl.  €  
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BTW) 166.586,14

Inschrijvingsprijs (excl. BTW)        €   
95.043,00  

Saldo                                                                        € - 
71.543,14  

 

 Het saldo in meer volgens de posten van de oorspronkelijke inschrijving bedraagt € 
71.543,14 excl. BTW. Hierbij geven wij een overzicht van de posten waar het verschil tussen 
geraamde hoeveelheden en uitgevoerde hoeveelheden, significant is.

Perceel 1: Aanpassingswerken riooldeksels: € 8.276,60 in meer

Post 4 t.e.m. 10: Signalisatie van de werken

Er werd aanzienlijk meer signalisatie geplaatst dan voorzien. Tijdens het ontwerp werd er 
meer rekening gehouden met de standaard signalisatieplannen voor de verschillende 
deelopdrachten en kon de specifieke signalisatie per deelopdracht niet exact ingeschat 
worden. Daarnaast duurden de werken in de Moorseelsestraat langer dan voorzien. Voor de 
Moorseelsestraat werd rekening gehouden met een duurtijd van 2 werkdagen, terwijl er in 
werkelijkheid 3 werkdagen gewerkt werd.

Post 13: Het plaatselijk vervangen van een inspectieputdeksel voor bestrating in keien of 
betonstraatstenen.

Bij de opmaak van het bestek waren verschillende locaties opgenomen waar aanpassingen 
zouden gebeuren aan de riooldeksels (Watermolenstraat, Heirweg, Moorseeslsestraat (2 
stuks), Gullegemsesteenweg, Doornikserijksweg (2 stuks) en Erasmuslaan).

Omdat er werken gepland werden op de as Gullegemsestraat – Heulse Kasteelstraat – 
Heuleplaats (vernieuwen asfaltverharding in de Heulse Kasteelstraat en het aanbrengen van 
fietssuggestiestroken over de ganse lengte van de beschreven as), kregen we de opportuniteit 
om het verzakte riooldeksel op het kruispunt van de Gullegemsestraat met de Steenstraat aan 
te passen. Dit deksel was echter niet opgenomen in het bestek.

Percel 2: Interventie-opdrachten rioleringen: € 63.266,54 in meer

Herdersstraat: op basis van een eigen onderzoek werd de lengte van te vervangen riool 
ingeschat op 20 m. In de te vervangen rioolbuis was reeds zichtbare vervorming van de buis 
opgetreden over een afstand van maximaal 20m. De rest van de betreffende rioolstreng zag 
er op de beelden vrij goed uit.

Tijdens de werkzaamheden werd echter duidelijk dat de toestand van de rioolbuis veel erger 
was dan kon worden vermoed. Een dringende vervanging van de volledige rioolstreng drong 
zich omwille van veiligheidsredenen op.

Dit resulteerde in een significante overschrijding van de geraamde hoeveelheden van 
volgende posten:

-     Post 3 – Opbraak kasseien € 3484,95 in meer
-     Post 15 – stortkosten ongeschikt verklaarde grond € 17.665,60 in meer
-     Posten 19 t.e.m. 21 – Aanleg kasseien € 16.639,38 in meer
-     Post 33 – Schraal beton € 5.977,20 in meer
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-     Posten 34 t.e.m. 37 – Regie-uren € 4.110,20 in meer
-      € 47.877,33

 

Daarnaast werden we tijdens het afronden van de heraanleg van de riolering in de Herdersstraat en 
kort op elkaar volgend geconfronteerd met enkele dringende interventie-opdrachten.

De werken in de Herdersstraat werden op 14 maart 2018 gestart en werden op 22 april 2018 volledig 
afgerond.

Op 11 april 2018 werden we op de hoogte gesteld van een verzakking in de rijweg van de 
Spinnerijkaai. Op 16 april werden de herstellingswerken aangevat en die duurden tot 20 april.

Op 24 april werden we vervolgens op de hoogte gebracht van een verzakking in het midden van de 
rijweg van de Heulsekasteelstraat. De dag nadien werden de herstellingswerken reeds opgestart zodat 
de veiligheid kon gewaarborgd worden van de deelnemers aan de Tinkesrun op maandag 1 mei.

Op 26 april tenslotte werden we op de hoogte gebracht van een verzakking in het midden van de 
rijweg van de Peperleenstraat te Bissegem. De herstellingswerken werden op 27 april uitgevoerd.

 Spinnerijkaai: 3 zuigers op enkele meters afstand van mekaar.                                         
Kostprijs: € 14.882,43

 Peperleenstraat: zuiger in het midden van de rijweg.                                                         
Kostprijs: € 3.014,64

 Heulsekasteelstraat: zuiger in het midden van de rijweg.                                                   
Kostprijs: € 5.134,47

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

Motivering
Er is voldoende budget op aanrekeningsniveau in de budgettaire groep. 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2018.1186
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Er is voldoende budget op aanrekeningsniveau in de budgettaire groep (IE-14 / Ruimte / rubriek 
wegenis)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorgelegde eindafrekening voor de opdracht "Aanpassings- en onderhoudswerken aan rioleringen 
2017-2018" ten bedrage van 166 586,14 euro (excl. BTW en met prijsherzieningen) goed te keuren.

Planning en Openbaar Domein
20:47 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
20:48 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
30 - 2018_GR_00293 - VK Rootland - Aanstellen ontwerper en goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren

30 2018_GR_00293 VK Rootland - Aanstellen ontwerper en 
goedkeuren ontwerp  - Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende op 18 juni 2018 een vergunning 
aan verkavelaar Danneels Development nv. De aanvraag betreft het verkavelen van de gronden in 5 
kavels voor eengezinswoningen met aanleg van nieuwe wegenis en riolering.

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen de 
verkavelaar Danneels Development nv en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn 
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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 verkavelaar Danneels Development nv om studiebureau Cnockaert nv uit 
Wervik aan te stellen als ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Cnockaert nv 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:

- voorbereidende werken 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 asfalt (wegenis) en betonstraatstenen (opritten)
- aanleg buffervoorziening met overstort en knijpconstructie 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 147.933,78€ (icl. BTW) en valt volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 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. 
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemmig, waaraan 38 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

22 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.
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3 nee-stemmen : C. Waelkens, D. Wemel, M. Vandemaele.

13 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, 

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp opgemaakt door studiebureau Cnockaert nv uit Wervik, in verband met "Wegenis en 
rioleringswerken verkaveling Rootland" zoals vervat is in het bijzonder bestek nr. KR 0176 met 
bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking als wijze van gunnen, goed te keuren.

Bijlagen
 TOTAAL_BESTEK.pdf
 KR0176_V4_10_09_2018_GRONDPLAN BT EN OT_ROOTLAND.pdf
 KR0176_V4_10_09_2018_TYPEDETAILS_ROOTLAND.pdf
 TOTAAL_RAMING.pdf
 1314_0FORMULIERIIIVVERGUNNINGVERKAVELINGVERGUNNINGWIJZIGING_2018062711325

2.pdf
 grondafstand.pdf
 Vk Overeenkomst.pdf

AGB Parko
31 - 2018_GR_00324 - AGB Parko - Budgetwijziging I 2018 en budget 2019

31 2018_GR_00324 AGB Parko - Budgetwijziging I 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 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:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
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Aanleiding en context
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst wordt aan 
de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de budgetwijziging I 2018 en het budget 2018 van 
Parko AGB.

Argumentatie
1. Budgetwijziging I 2018

De raad van bestuur van Parko AGB stelde de budgetwijziging I 2018 vast op 07/11/18.

Investeringen

In het initiële budget 2018 is er een totale investering voorzien van 1.938.000€. Na verfijning in timing 
van de investeringen e.a., hebben we nu een investering van 1.186.500€. Dit is een daling van 
751.500€.

 De grootste dalingen in investeringen zijn: 

 Geannuleerde software investeringen (koppelingen in SCADA)

 Verschuiving aankoop terrein P+R Expo van 2017 naar 2019

 Verschuiving werken P Station, P Texture en buurtparking Magdalena (2018 naar 2019)

 Lagere raming afrekening P Kortrijk Weide

 Verschuiving van vernieuwing van het verluchtingssysteem van P Veemarkt (2018 naar 2019)

 Leasing rollend materiaal (elektrische fietsen en wagen) in plaats van aankoop

 Kleinere investeringen die niet werden aangewend in 2019 zoals budget voor glasplaten van P 
Veemarkt 

_ Conclusie: -1.153.000€ 

De grootste stijgingen in investeringen zijn: 

 Hogere investeringen dan voorzien voor:

o Vervanging defecte sensoren + verschuiving fase 8 parkeersensoren

o Vernieuwen servers

 Niet voorziene investeringen:

o Parkeersignalisatie: enkele software aanpassingen (PGS-systeem, software sensoren) 
+ PGS-bord Doorniksewijk

o Software voor het controlesysteem straatparkeren (update)

o Vervanging grotere onderdelen parkeerautomaten

o Fietsrekken voor het personeel

o Toegangscontrole: herstellingen, extra deurlezers, vernieuwing teldisplays
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 Verschuiving van kleinere investeringen zoals de afrekening van P Budabrug en de afwerking 
van P Houtmarkt 

_ Conclusie: +401.500€  

Daarnaast is er nog een teruggave van een investeringssubsidie ten gevolge van een afrekening van P 
Budabrug met Sint-Vincentius waardoor de investeringen met 254.379€ stijgen. 

Doel van deze budgetwijziging is dus beter anticiperen op het transactiemoment en dit beter in kaart 
proberen te brengen via het budget. 

Exploitatie

Op basis van de rekeningcijfers op 31/08/2018 werd er een analyse gemaakt van de exploitatie. Hier 
hebben we dus ook een verfijning doorgevoerd met de realistische verwachtingen, zowel op vlak van 
uitgaven als van ontvangsten. 

Er is een stijging van de uitgaven van 6.310.811€ naar 6.344.474€, waarbij in het algemeen diverse 
kostenposten licht stijgen: onroerende voorheffing, bezoldigingen, verzekeringen, huur. 

Er is ook een daling van de ontvangsten van 9.152.315€ naar 7.952.450€ volgens de prognose op 
heden. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gedaalde ontvangsten van P K in Kortrijk, 
naheffingen, heffingen munten, inname openbaar domein, P Broeltorens en P Budabrug.

2. Budget 2019

De raad van bestuur van Parko AGB stelde het budget 2019 vast op 07/11/18.

1. Geraamde kosten

In 2019 zijn de geraamde kosten 6.370.462€. De kosten zijn 1% gestegen tegenover 2018 
(6.310.811€). 

2. Geraamde opbrengsten

De geraamde opbrengst van 2019 is gedaald (8.186.450€) tegenover 2018 (9.152.315€). Dit 
gaat om een daling van 11%. 

3. Geraamde investeringen

De investeringslast bedraagt 2.756.000€. In 2018 bedroeg het investeringsbudget 1.938.000€. Er 
is dus een stijging van de geraamde investeringen van 42% in 2019 tegenover 2018.

De investeringsdossiers (voor zover gekend) in 2019 zijn: 

21 Software (25.000€)

Aanpassing/ uitbreiding software straatparkeren/parkings. Er wordt een bedrag voorzien voor de 
continue evolutie van de vernieuwde software dit hoofdzakelijk inzake de (mobiele) website. 

22 Terreinen en gebouwen (2.196.000€) 

Aankoop deel terrein P&R (rekening 220.000) Raming: 400.000€
Een deel van het huidig terrein is eigendom Parko. Een ander deel wordt gehuurd aan het 
Gewest. Het Gewest zet dit deel te koop. Parko wenst omwille van de geplande ontwikkelingen 
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de bestaande functie te behouden en verder uit te bouwen. Aankoop van dit terrein is hiervoor 
noodzakelijk. Het budget is conform de huidige schatting. 

Parking Veemarkt (rekening 221.001) Raming: 15.000€

Regelmatig dienen glasplaten van de luifels vervangen te worden ten gevolge van breuk 
veroorzaakt door weersomstandigheden of evenementen. De ingreep is mede noodzakelijk ten 
behoeve van de veiligheid. 

Parking Station (rekening 221.007) Raming: 655.000€

Deze raming gaat over de te voorziene bouwkosten in 2019. Dit gaat om deelname in 
(studie)kosten voor ondergrondse parking, kleine wegeniswerken, wegtunnel, signalisatie, studie, 
onderzoek, …           

Parking Texture (rekening 221.016) Raming: 1.000.000€

In 2019 wordt de voorbereiding voorzien van de werken Parking Texture (plannen, 
vergunningen, aanbestedingen) en de start van de werken (direct na bouwverlof). 

Buurtparking Magdalena (rekening 221.020) Raming: 126.000€

Dit zijn de kosten voor de aanleg van de infrastructuur van de buurtparking in 2019. 

23 Installaties, machines, uitrusting (490.000€) 

Parkeersignalisatie (straat en garages) (rekening 230.001) Raming: 20.000€

Op deze post wordt er een budget voorzien voor parkeersignalisatie in het algemeen, maar ook 
voor aanpassingen in het PGS-systeem (o.a. software). 

Controle apparatuur straatparkeren (incl. software) (rekening 230.003) Raming: 45.000€

Tradelec is de leverancier van het systeem omtrent de controle apparatuur van het 
straatparkeren (handterminals, software, …). Er wordt jaarlijks minimum 1 update van deze 
software uitgevoerd zodat dit systeem is afgestemd op alle nieuwigheden omtrent het 
controleren van het straatparkeren. Het budget wordt hierop afgestemd. 

Parkeerautomaten en beheerssystemen straatparkeren (rekening 230.004) Raming: 
30.000€

Er wordt een budget voorzien voor het vervangen van grote onderdelen van de 
parkeerautomaten (hoofdzakelijk displays, munters, batterijen en printers). 

Camera’s en beeldopname-apparatuur (rekening 230.005) Raming: 35.000€

Elk jaar moet er budget worden voorzien voor het vervangen van camera’s die ten gevolge van 
diverse factoren niet meer voldoen vb. defect, vervanging oude camera’s, ANPR-camera’s, … 

Toegangscontrole- en betaalapparatuur garages/terreinen (rekening 230.006) Raming: 
100.000€

Er is een groot budget voorzien op deze post in 2019, dit voor enkele grote projecten die 
gepland staan.
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Dit gaat over het overschakelen naar:

 V10 (versie Skidata); softwareversie van het programma waarmee de off-street parkings 
worden beheerd

 cash- en ticketless werken
 ANPR; nummerplaatherkenning 

Verluchtings- en verlichtingsvoorziening (rekening 230.009) Raming: 70.000€
Voor de parking Veemarkt zal het volledige systeem van verluchting worden vervangen. 

Fietsparkeren (rekening 230.011) Raming: 50.000€
Het fietsparkeren in de Stad wordt verder uitgebouwd maar ook het residentieel fietsparkeren. In 
woonwijken waar bewoners moeilijk hun fietsen thuis kunnen stallen, worden gegroepeerde, 
bewaakte fietsenstallingen voorzien. In 2019 zouden op 3 locaties zo’n fietsenstalling worden 
aangelegd. 

Installaties algemeen (rekening 230.013) Raming: 20.000€

In 2019 wordt de aankoop van een nieuwe kuismachine (voor de off-street parkings) voorzien. 
Dit ter vervanging van een oud toestel.

 Uitrusting parkeersensoren (rekening 230.014) Raming: 120.000€

Dit is de verdere uitbreiding (fase 8) en de vervanging van de sensor-infrastructuur voor 
bewonersparkeren en Shop&Go-parkeerplaatsen. 

24 Kantoorapparaten/Rollend materieel (45.000€)  

Kantoorapparaten (rekening 241.000) Raming: 5.000€ 

Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor vervanging en onderhoud. Jaarlijks is 3% van de 
infrastructuur aan vervanging toe. Het betreft hier quasi altijd vervanging van 
multimediamateriaal.

Rollend materieel (rekening 242.000 & 243.000) Raming: 40.000€

In 2019 wordt de aankoop van twee wagens (40.000€) voorzien. Het gaat hier over 
vervangingen in het huidige wagenpark en niet over de aankoop van bijkomende wagens.

3. BBC 2019 + Staat van het financieel evenwicht 2018-2019

Door een optimalisatie van de cijfers is er een beter inzicht en werd er een budgetwijziging 
doorgevoerd voor 2018. Op basis hiervan is het budget 2019 bijgestuurd.

De budgetwijziging van 2018 leidt tot een resultaat op kasbasis van 834.821€ en een AFM van -
405.442€. Voor 2019 is er een resultaat op kasbasis van 423.784€ en een AFM van -405.038€. 

 

 

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
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- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

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:

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

15 nee-stemmen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, D. Wemel, M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De budgetwijziging I 2018 van Parko AGB goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 van Parko AGB goed te keuren.

Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 7 nov 2018.pdf
 Punt 3. - Budget 2019. Budgetwijziging 2018. BBC 2019. Staat van het financieel 

evenwicht.pdf
 Punt 3. - bijlage 1 - Budgetwijziging I 2018.pdf
 Punt 3. - bijlage 2 - Budget 2019.pdf

20:53 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
20:54 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20:55 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
20:55 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
20:55 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
20:55 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
32 - 2018_GR_00317 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

32 2018_GR_00317 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw 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 Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Pieter 
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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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Ten opzichte van de financiële reglementen Parko, die werden vastgesteld door de gemeenteraad in 
zitting van 11 juni 2018 punt 19, zijn er nieuwe tarieven voor P Kortrijk Weide t.b.v. een specieke 
doelgroep, nl. de zwembadgebruikers, alsook nieuwe tarieven voor het residentieel fietsparkeren.

In het daaraan gekoppelde gebruikersreglement, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 11 
juni 2018 punt 19, zijn er textuele aanpassingen in artikels 1, 4 en 7, een toevoeging in artikel 6 
(geen financiële noch plaatscompensatie indien een parking niet toegankelijk is) en een toevoeging in 
artikel 9 (het is verboden te parkeren op of buiten de witte markeringen of op meerdere plaatsen 
tegelijkertijd).

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen, alsook het daaraan gekoppelde gebruikersreglement.

 

Argumentatie
 Parking Kortrijk Weide

De stad Kortrijk sloot een DBFMO-overeenkomst met NV S&R (LAGO) tot ontwerp, bouwen, 
financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex o.a. op Kortrijk Weide. Artikel 
7 van deze overeenkomst omtrent ‘Parkeerbeleid’ bepaalt :

De Stad Kortrijk zal de tarieven op de parking Kortrijk Weide verlagen voor bezoekers aan het 
zwembad. De volgende tarieven (incl. BTW) zullen bij de opening van het Zwembadcomplex 
Kortrijk gelden:

 0 tot 1,5 uren : 1 EUR voor de doelgroep ‘sportzwemmers’

 Vanaf 1,5 uur tot 4,5 uren : 3 EUR voor de doelgroep ‘recreatieve zwemmers’

 Vanaf 4,5 uren worden de tarieven geleidelijk opgetrokken. 

Parko stelt voor om deze tarieven vast te stellen.

 Residentieel fietsparkeren

Dit is een nieuw project in uitrol. De eerste 2 locaties in de Passionistenlaan en de Dubbele Haagjes 
zijn in gebruik, studies t.b.v. 2 verdere locaties (Weversstraat en Papenstraat) lopen.
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Parko stelt voor om voor het residentieel fietsparkeren dezelfde tarieven te hanteren als voor de 
fietsenstallingen in P Budabrug en P K in Kortrijk. 
M.b.t. het fietsparkeren in het algemeen vervangt een toegangsbadge de vroegere sleutel. De badge 
is tegelijkertijd de abonneekaart waarvoor de waarborg 15 euro bedraagt. 

Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven en  gebruikersvoorwaarden vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven en 
tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB factureert en int de 
verschuldigde tarieven op basis van financiële reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet en de beheersovereenkomst komt het aan de 
gemeenteraad toe om deze financiële reglementen vast te stellen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met ingang van 1 februari 2019 als volgt vast te stellen:

1. Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2. Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en 
exploitatie leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties

 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone
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Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3. Regularisatievergunning 

3.1. Het voetgangersgebied

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van de 
regularisatievergunning van 15,- EUR cfr. dagvergunning IOD. Het bedrag is verschuldigd door de 
titularis van de uitgereikte kaart.

3.2. Woonerf Nelson Mandelaplein

Bij het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied, kan er tot de volgende werkdag 23u 
geregulariseerd worden. Er zijn twee types regularisaties :

 Regularisatie voor doorgang : gratis
 Regularisatie voor zowel doorgang en parkeren : 15 euro cfr dagvergunning IOD

4. P+R Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P+R Expo" dienen, voor onderstaand specifiek 
gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket" 
aangemaakt                                                  15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven gebruikersreglement)                                         
                       62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van Parko                                 
                 op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en 
vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van de op 
het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het verschuldigde 
bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

5. Andere afgesloten parkings
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5.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk en P Kortrijk Weide of een 
buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat en P Dam, P Koning 
Albertstraat, P Magdalena en P O.-L.-Vrouwestraat dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens 
de onderstaande tarieflijsten (incl. btw): 

 

5.1.1. Parkeertickets 

5.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P Schouwburg

  

 P K in Kortrijk en
P Kortrijk Weide

P Haven P Broeltorens 

Max 30 min Gratis Gratis  Gratis
Max 1 u Gratis Gratis  Gratis
Max 2 u € 2,00 € 1,50 € 2,00 
Max 3u € 4,50 € 2,00 € 3,00
Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50 € 4,00 

5.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P  Schouwburg

P Broeltorens

 P K in Kortrijk en 
P Kortrijk Weide

P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis
Max 1 u Gratis Gratis
Max 2 u € 1,00 € 1,00
Max 3u € 2,50 € 1,50
Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

 

5.1.1.3. P Kortrijk Weide. Tarieven specifiek voor de bezoekers aan het zwembad :

 0 tot 1,5 uren : 1 EUR voor de doelgroep 'sportzwemmers'
 Vanaf 1,5 uur tot 4,5 uren : 3 EUR voor de doelgroep 'recreatieve zwemmers'

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor validatie van het 
parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

5.1.2 Parkeercheques



179/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven in alle parkings met parkeertickets.

5.1.3 Reductietoestel (incl. btw) - in alle parkings met tickets

Huurprijs per drie maanden                                 30,- EUR
Borgstelling                                                         50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

5.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW) - in alle parkings zonder tickets

Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.

5.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens
 P Veemarkt P+R Expo
 P Houtmarkt P Haven 
 P Budabrug Buurtparkings *
 P K in Kortrijk en   P 

Kortrijk Weide
 

1 maand € 40,00 € 30,00
6 maand € 220,00 € 160,00
1 jaar € 400,00 € 300,00

1e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

niet van toepassing € 20,00 

1 maand € 50,00 € 40,00
6 maand € 280,00 € 220,00
1 jaar € 550,00 € 400,00

2e kaart Type 6
tss ma-vrij 18u 
en 8u en 
zat/zon 
24u/24u

 niet van toepassing € 28,00 

* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Koning Albertstraat, Dam, Nieuwstraat, St-
Denijsestraat, Magdalena, P O.-L.-Vrouwestraat

5.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen per maand
incl. BTW
verkrijgbaar voor 1, 6, 12 
mnd

P Schouwburg
P Veemarkt
P Houtmarkt
P Budabrug

P K in Kortrijk
P Kortrijk Weide

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk

5xdag (ma-vr 
tss 8u en 19u59)

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00
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6xdag (ma-zat 
tss 8u en 19u59)

€ 80,00 € 45,00 € 50,00 € 85,00

7xdag (ma-zo 
tss 8u en 19u59)

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

5x24 (ma-vr 24u op 24u) € 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00
6x24 (ma-zat 24u op 
24u)

€ 90,00 € 55,00 € 60,00 € 95,00

7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00
Prijzen per jaar 
incl. BTW

    

1x24 (1d/week 24u op 
24u)

€ 240,00 € 180,00 n.v.t. n.v.t.

2x24 (2d/week 24u op 
24u)

€ 420,00 € 300,00 n.v.t. n.v.t.

3X24 (3d/week 24u op 
24u)

€ 600,00 € 360,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" 5xdag, 6xdag en 7xdag verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens, P Haven, P Houtmarkt en P Budabrug, P Kortrijk Weide en P K in 
Kortrijk tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R Expo daarentegen 24u op 24.

Bestaande abonnees van P K in Kortrijk op datum van 01/10/17 welke een dag-abonnement (07-19u 
of 24/24) hebben, geldig op zaterdag (formule 6/7 of 7/7), worden gestimuleerd te parkeren op een 
andere parking (met name P Veemarkt, P Budabrug, P Houtmarkt, P Broeltorens, P Haven) van 
Parko.  Deze stimulans bestaat uit een prijsvermindering van 10% op de maandprijs incl. btw van de 
gewenste abonnementsformule (indien de gewenste abonnementsformule ook op zaterdag geldig is) 
in de eerder vermelde andere parking.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat
P Dam

P Koning Albertstraat
P Magdalena

P St-Amand
P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

P O.-L.-Vrouwestraat
5xdag (ma-vr tss 8u en 19u59) € 40,00 n.v.t.
7xdag (ma-zo tss 8u en 19u59) € 50,00 n.v.t.
7x24 (ma-zo 24u op 24u) € 60,00 € 60,00
Type 6
tss ma-vrij 18u en 8u en zat/zon 
24u/24u 

n.v.t. n.v.t. 

Op persoonsabonnementen wordt een korting berekend van 10% op de maandprijs incl. btw, indien 
de abonnementsduur 6 of 12 maand bedraagt. 
Deze korting wordt toegekend bij ondertekening van een domiciliëringsopdracht voor de betrokken 
periode.

5.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

5.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

5.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)
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5.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

5.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u
Daaropvolgende uren € 15,00/24u

5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

5.2.1. voor de parkeertickets:

Vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden, en dient 
onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de parkeergarage verlaat, betaald 
te worden door gebruik te maken van de in de parkeergarage opgestelde betaalautomaten of aan het 
met de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques.

5.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

5.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling 
binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en 
persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen 
onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een dagticket aan de betaalautomaat.

5.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

5.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

6. Gesloten fietsenstallingen

6.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen type fietstrommel of fietskluis, 
dienen hiervoor huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

6.1.1. Huurtarief

  

prijzen per 
fiets Fietskluis Fietstrommel

P Budabrug  
P K in Kortrijk

Residenteel fietsparkeren

incl. BTW plaats voor 
1 fiets Gezinstarief plaats voor 

1 fiets Gezinstarief plaats voor 
1 fiets Gezinstarief

  plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

 plaats voor 4 
fietsen

Per 3 maand € 18 € 55 € 15 € 45 € 30 € 90
Per jaar € 50 € 150 € 40 € 120 € 60 € 180
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6.1.2. Waarborg

Bij het overhandigen van de abonnementskaart voor de stalling wordt de huurder een waarborg 
gevraagd van € 15,00.

Bij verlies of beschadiging, dient een nieuwe abonnementskaart aangekocht te worden twv € 15.

 

6.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

De eerste maal bij aflevering van de abonneekaart of sleutel, verlengen gebeurt via facturatie. Niet 
betaling binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken 
abonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen onmogelijk.

 

6.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

 

7. Fietstassen

Parko stelt fietstassen te koop met opdruk ter promotie van het fietsgebruik. Deze fietstassen kosten 
€ 35/stuk incl. BTW.

Punt 2
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de verschuldigde 
parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking van 
onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen — zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 

Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 

Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen, die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 11 juni 2018 punt 19, opgeheven.

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 5
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Het gebruikersreglement met ingang van 1 februari 2019 vast te stellen zoals opgenomen in bijlage. 
Dit reglement vervangt het vorige gebruikersreglement.

Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 7 nov 2018.pdf
 Punt 4. - Financiële reglementen Parko. Opheffen en opnieuw vaststellen.pdf
 Punt 4. - bijlage 2 - Reglement voor de gebruikers van de parkings.pdf
 Punt 4. - bijlage 1 - Ontwerp van financieel reglement.pdf
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Reglement voor de gebruikers van de parkings 

Artikel 1: 

1.1. Parko agb stelt parkeerplaatsen ter beschikking op de terreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P 

Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand, P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P 

Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat voor alle gemotori-

seerde voertuigen in het bezit van een abonnement. 

1.2. Het betreden van de terreinen op P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijse-

straat, P Sint-Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, 

P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat heeft tot gevolg dat het “reglement voor de gebruikers van 

de parkeerlocatie P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-

Amand , P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, 

P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat zonder voorbehoud wordt aanvaard. 

Artikel 2: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid als bewaarder. Er ontstaat dus geen bewaarplicht in hoofde van Parko agb. 
Evenmin is Parko agb aansprakelijk voor daden van derden. 

Artikel 3: 
Parko agb draagt geen verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, van welke aard of oorzaak ook, zoals daar zijn: 
ongevallen, diefstal of beschadiging, die binnen de bewegenis en de parkeerzone zouden kunnen voorkomen. De op-
somming is niet beperkend. 

Artikel 4: 
Parko agb exploiteert de terreinen via het verlenen van bewoners- en persoonsabonnementen.  

4.1 Het persoonsabonnement is een persoonsgebonden kaart welke verlengbaar is door betaling van de factuur. De 
kaart is te gebruiken rechtstreeks aan de toegangen (geen gebruik betaalautomaat nodig). Met dit abonnement kan men 
gedurende de geldigheidsperiode herhaalde malen in- en uitrijden. 

4.2. Het bewonersabonnement is een persoonsabonnement welke onder de algemene voorwaarden van de bewoners-
kaarten “residentieel parkeren” (MB 09/01/07) uitgereikt wordt aan bewoners uit: 

Voor P+R Expo: de Doorniksesteenweg tussen de brug over de E17 en de Pres. Kennedylaan. 

Voor P Broeltorens: Dam, Damkaai, Ijzerkaai, Burg. Tayaertstraat, Broelkaai, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, 
Trompetstraat, Budastraat, Schuddevisstraat, Diksmuidekaai, Handboogstraat, Kleine Leiestraat, Plein, Onze-Lieve-Vrou-
westraat, Groeningestraat en Guldenbergplantsoen. 

Voor P Veemarkt: Baggaertshof, Groeningebeluik, Groeningelaan, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der 
Vlamingenstraat, Kleine St.-Jansstraat, Koeiekop, Lange Brugstraat, Langemeersstraat, Leeuw van Vlaanderenlaan, 
Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan (tussen Nieuwstr. en Zweve-
gemsestr.), St.-Janshof, St.-Janslaan, St.-Jansstraat, St.-Niklaasstraat, Steenpoort, Stompaertshoek, Twaalfapostelen-
straat, Veemarkt, Veldstraat, Vlamingenstraat, Voorstraat, Wandelingstraat, Wijngaardstraat (tussen Nieuwstr. en.Zweve-
gemsestr.), Zwevegemsestraat (tussen Veemarkt en Spoorweglaan). 

Voor P Schouwburg : Begijnhofstr. (tussen Gr. Markt en Kapittelstr.), Burg. Reynaertstr, Casinoplein, Doornikselaan, 
Doorniksestr., Graanmarkt, Grijze Zustersstraat, Grote Markt, Hagedissenstr., Hazelaarstr., Havermarkt, J. Palfijnstr., J. 
Persijnstr., J. Vandaleplein, K. Albertstr., Kapittelstr., Korte Steenstraat, Lange Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Min. Tac-
klaan (tussen N50 en Bloemistenstr.), Nieuwstraat, Oude Vestingsstr., Rijselsestr. (tussen Grote Markt en J. Persijnstr.), 
Schouwburgplein, Spoorweglaan (tussen St.-Jorisstr. en Nieuwstr.), Stationsplein, Stationsstr., St. Jorisstr., St. Maartens-
kerkhof, St. Maartenskerkstr., Tolstr., Tuinstraat, Vlasmarkt, Waterpoort, Wijngaardsr (tussen Vlasmarkt en Nieuwstr.), 
Zakske. 

Voor P Kasteelstraat: Louis Verweestraat, President Rooseveltplein, Oude Kasteelstraat, Kasteelstraat, Belfaststraat en 
Heilige-Geeststraat. 

Voor P Sint-Amand: Diksmuidekaai, Collegestraat, Sint-Amandslaan, Sint-Amandsplein, Overleiestraat en Kapelstraat. 

Voor P Nieuwstraat: Nieuwstraat, Tuinstraat, Wijgaardstraat, Spoorweglaan, Vlasmarkt, Lekkerbeetstraat, Sionstraat, 
Lange Steenstraat, Korte Steenstraat, Doorniksestraat, Keer der Vlamingenstraat en Vlamingenstraat. 

Voor P Koning Albertstraat: Koning Albertstraat, Casinoplein, Roeland Saverystraat en het Oostelijke deel van het Con-
servatoriumplein 
 
Voor P Dam: Dam, Burgemeester Tayaertstraat, Broelkaai, Ijzerkaai, Korte Kapucijnenstraat, Kapucijnenstraat, Bu-
dastraat, Guido Gezellestraat, Handboogstraat 
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Voor P Houtmarkt: Houtmarkt, Guldenbergplantsoen, Groeningestraat, Overbekeplein, Plein,  
Sint-Niklaasstraat, Voorstraat, Grote Kring, kleine Leiestraat, Lange brugstraat, Langemeersstraat, Romeinselaan, Steen-
poort, Damkaai, Sint-Maartenskerkhof, Sint-Jansstraat, Potterijstraat, Twaalfapostelenstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, 
Begijnhof, Grijze Zusterstraat, Gentsestraat, Deken Zegerplein en Begijnhofstraat. 

Voor P Budabrug: Budastraat, Dam, Kapucijnenstraat, Korte Kapucijnenstraat, Overleiestraat,  
Sint-Amandsplein, Rekollettenstraat, Fabriekskaai, Ijzerkaai, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Diksmuidekaai, Broelkaai, Reep-
kaai, Dolfijnkaai, Papenstraat, Leiestraat, Diksmuidekaai en Handboogstraat. 

Voor P K in Kortrijk: Baggaertshof, Gentsestraat, Groeningepoort, Grote Kring, Houtmarkt, Keer der Vlamingenstraat, 
Kleine Sint-Jansstraat, Lange-Brugstraat, Langemeersstraat, Lange-Steenstraat, Lekkerbeetstraat, Nieuwstraat, Overbe-
keplein, Plein, Pluimstraat, Potterijstraat, Romeinselaan, Sint-Antoniusstraat, Sint-Denijsestraat (onpaar tem nr 69, paar 
tem 72), Sint-Janshof, Sint-Janslaan, Sint-Jansstraat, Sint-Niklaasstraat, Sionstraat, Slachthuisstraat, Spoorweglaan, 
Steenpoort, Stompaertshoek, Tuinstraat, Twaalfapostelenstraat, Vaartstraat, Veemarkt, Vlamingenstraat, Vlasmarkt, 
Voorstraat, Wandelweg, Wijngaardstraat en Zwevegemsestraat (nr 1 tem 65 en nr 2 tem 96) 

Voor P Magdalena en P Kortrijk Weide : Blekersstr., Burg. Nolfstr, Gr. K de Goedelaan, Magdalenastraat, Meersstr, Jan 
Bethunehof, Marksesteenweg (tussen kluif en rotonde) 

P O.-L.-Vrouwestraat: Deken Zegerplein, Doorniksestraat, Groeningelaan, Groeningestraat, Handboogstraat, Kleine Leie-
straat, Konventstraat, Leiestraat, Nieuwstraat, O.-L.-Vrouwestraat, Plein, Romeinse Laan, Sint-Janslaan, Spoorweglaan, 
Steyts Koer, Stompaertshoek, Twaalfapostelenstraat, Veemarkt, Verzetskaai, Wandelweg, Zwevegemsestraat tot aan de 
spoorweg, Guido Gezellestraat, Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerestraat en Begijnhofstraat. 

Voor P Sint-Denijsestraat: Sint-Denijsestraat, Volksplein, Boerderijstraat, Wagenmakersstraat, Voorzienigheidsstraat, 
Vooruitgangstraat en Ten Akkerdreef. 

Voor P Haven: Meersstraat, Havenkaai, Beheerstraat, Trakelweg, Vlaskaai, Blekersstraat, Hendrik Beyaertstraat, Burge-
meester Nolfstraat, Handelskaai, Belfaststraat, Doornstraat en Noordstraat. 

Artikel 5: 
A. De toelating tot parkeren alsook het parkeerterrein verlaten, wordt bekomen door volgende handeling aan de inrit-

slagbomen:  
BIJ GEBRUIK VAN ABONNEEKAART 

Zowel voor in- als uitrijden, de abonneekaart aanbieden aan de kaartlezer aan de slagboom Indien deze kaart 
geldig is, opent de slagboom. 

BIJ GEBRUIK VAN KEYTAG 
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de keytag geldig is, opent de slagboom. 

BIJ GEBRUIK VAN DEBET- OF KREDIETKAART 
Zowel voor in- als uitrijden, de debet- of kredietkaart aanbieden in de daarvoor voorziene gleuf op de inrijzuil. 

BIJ NUMMERPLAATHERKENNING 
Zowel voor in- als uitrijden, tot voor de slagboom rijden. Indien de nummerplaat geregistreerd is, opent de slag-
boom. 

Artikel 6: 
6.1. De abonneekaart is een aankoop. Deze wordt niet terugbetaald bij het afgeven van de kaart omwille van stopzetting. 
Verlies of beschadiging van een abonneekaart uitgereikt door Parko agb moet onmiddellijk aan het door Parko agb aan-
gestelde bewakingspersoneel worden gemeld. 

Vervangingen gebeuren onder de volgende voorwaarden: 

Beschadiging: De abonneekaart wordt vervangen tegen betaling van een vergoeding overeenkomstig het tarief ‘verloren 
ticket’ zoals bepaald in de financiële reglementen. 

Verlies: het verantwoordelijke personeel zal de slagboom openen, na: 

 vertoon van het inschrijvingsbewijs en de contactsleutel van het voertuig; 

 vertoon van de identiteitskaart van de bestuurder; 

 invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier. 
 
6.2. Er is geen financiële compensatie of een gratis parkeeralternatief voor de abonnee indien een parking niet toeganke-
lijk is (werken, evenementen,…). 

Artikel 7: 
Algemene informatie betreffende het parkeren op de parkeerlocaties P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, 
P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, 
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P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, P Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat kan bekomen worden bij het perso-
neel van dienst in het dienstlokaal op de terreinen en in de administratieve kantoren van Parko agb, K. Albertstraat 17, 
8500 Kortrijk. 

Op de parkeerterreinen van P Veemarkt, P Broeltorens, P Schouwburg, P Expo, P Kasteelstraat, P St.-Denijsestraat, P 
Sint-Amand P Nieuwstraat, P Dam, P Haven, P K. Albertstraat, P Houtmarkt, P Budabrug, P K in Kortrijk, P Magdalena, P 
Kortrijk Weide en P O.-L.-Vrouwestraat kan ten alle tijde informatie gevraagd worden aan de dienstverantwoordelijke op 
de volgende manier: 

 opbellen op het nummer 056 28 12 12; 

 de dienstverantwoordelijke zal zich melden; 

 de boodschap doorgeven. 

Artikel 8: 
Het is ten alle tijde verplicht: 

1. Onmiddellijk gevolg te geven aan instructies van het door Parko agb aangesteld bewakingspersoneel, meege-
deeld hetzij rechtstreeks hetzij via luidsprekers in de parkeerruimte. 

2. De rijrichting en alle andere aanwijzingen op de terreinen strikt in acht te nemen. De gebruiker circuleert op de 
terreinen op eigen risico. Het Algemeen Verkeersreglement is van toepassing op deze openbare parkeerplaat-
sen. 

3. De geparkeerde voertuigen af te sluiten. 

Artikel 9: 
Het is niet toegelaten: 

1. Herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken aan een geparkeerde wagen uit te voeren andere dan strikt 
noodzakelijk om het voertuig rijklaar te maken teneinde de terreinen te kunnen verlaten. 

2. Wagens te parkeren die niet van een officiële nummerplaat zijn voorzien. 
3. De wagens zodanig te plaatsen dat de doorgangen worden belemmerd. Bij ongeval of defect moet de wagen on-

middellijk worden verplaatst om de vrije doorgang van het verkeer te verzekeren. 
4. Op de terreinen voorwerpen achter te laten die geen deel uitmaken van een uitgerust voertuig, zoals oude ban-

den, verpakkingen, materialen en dergelijke. 
5. Personen of dieren in geparkeerde wagens achter te laten. 
6. Folders of andere publiciteit te verdelen/maken op de parkeerterreinen. 
7. Op of buiten de witte markeringen van de parkeervakken te staan of te parkeren op meerdere vakken. 

Artikel 10: 
10.1. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 

voertuig te verplaatsen of te laten verplaatsen binnen de inrichting, ingeval: 
1. het niet geparkeerd is binnen een omlijnde parkeerplaats; 
2. het normaal verkeer hindert; 
3. het meer dan 1 week op de terreinen gelaten wordt zonder voorafgaand geschreven akkoord van Parko agb; 
4. zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de noodwendigheden van de exploitatie. 
5. onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor minder-validen. 
6. In dergelijke gevallen zal het verantwoordelijk personeel het recht hebben het voertuig te immobiliseren, bij-

voorbeeld met een wielklem, en dit voor of na verplaatsing. De forfaitaire kost van verplaatsing en/of vastzet-
ten, zijn vastgelegd in de financiële reglementen. 

7. De kosten voor verplaatsing zullen niet verschuldigd zijn indien de verplaatsing noodzakelijk was voor nood-
wendigheden van de exploitatie en de bestuurder geen enkele bepaling van dit reglement overtreden heeft 
of een andere fout begaan heeft. 

10.2. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan het verantwoordelijk personeel om op zijn kosten en risico, zijn 
voertuig in de inrichting vast te houden in geval: 

1. het voertuig betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen, en dit zolang als nodig 
voor het doen van deze vaststellingen; 

2. de gebruiker om welke redenen ook weigert de parkeertarieven en/of vergoedingen die verschuldigd zijn, te 
betalen. 

Artikel 11: 
11.1. De gebruiker wordt geacht de factuurvoorwaarden, zoals hierna vermeld, te kennen en te  

aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van een factuur. De hierna volgende voorwaar-
den zijn van strenge toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. 
 
1. Bij de aanvraag van een nieuw abonnement, dient het abonnement steeds bij afhaling vereffend te worden of 
indien een bestaand abonnement verlengd wordt, dient het steeds voorafgaand aan de verbruiksperiode betaald 
te worden. 
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2. Geweigerde facturen moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend toegestuurd wor-
den of per mail naar info@parko.be. Zonder terugzending binnen de acht dagen, worden onze facturen be-
schouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn belastingsver-
plichtingen. 

3. Bij het (tijdelijk) opzeggen van een abonnement, dient de gebruiker Parko agb steeds  
schriftelijk (bij voorkeur via e-mail naar info@parko.be) op de hoogte te stellen voor de 15e dag van de maand 
voorafgaand op de maand van (tijdelijk) opzeg 

4.Elk geschil naar aanleiding van onderhavig document dient beslecht te worden voor de rechtbanken van het 
arrondissement Kortrijk met uitsluiting van alle andere. 

5. In België zijn onze prijzen, behoudens andersduidende vermelding, exclusief BTW. Wij hebben het recht onze 
prijzen aan te passen indien er zich na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van 
één van de bestanddelen van onze kostprijs. 

6.Onze berekeningen zijn betaalbaar te Kortrijk, ten laatste op de vervaldag van de factuur en zonder korting, 
tenzij anders vermeld op de voorzijde. Parko agb behoudt zich het recht tot blokkeren van abonnementen of sta-
king van diensten bij ingebreke blijven van de betaling.  

7. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zullen er moratoire interesten aangerekend worden, volgens 
de wet van 2 augustus 2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van 15,00 euro. 

8. De facturen worden digitaal bezorgd op het e-mailadres opgegeven door de klant tenzij anders aangegeven 
door de klant. 

9. Bij opzeg temidden een aangerekende en/of verbruikte periode dient de volledige gefactureerde periode be-
taald te worden. 
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20:57 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:57 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:58 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
20:58 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:58 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
20:58 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
20:58 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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33 2018_GR_00318 AGB Parko. Het omvormen van 
voorbehouden parkeerplaatsen in de Oude 
Vestingsstraat. - Aanvullend 
verkeersreglement. - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het politiekantoor verdwijnt uit de Oude Vestingsstraat. Voor deze functie zijn er permanent 9 
plaatsen voorbehouden (deel Hagedissenstraat-Waterpoort). Nieuwe modaliteiten hiervoor dienen 
vastgelegd.

Argumentatie
In dit straatdeel zijn er nu in totaal 11 plaatsen. Twee hiervan zijn voorbehouden voor Shop&Go. Eén 
plaats wordt voorzien voor fietsstallingen (zichtbaarheidsproblemen kruispunt t.h.v. de 
Hagedissenstraat).

Dit straatdeel kent enerzijds een handelsfunctie (bakker, slotenmaker, café, pizzeria) doch ook een 
aanzienlijk aandeel woningen (rijwoningen, appartementen, studentenverblijf). In de toekomst wordt 
wellicht de woonfunctie versterkt (appartementen) doch is er nog geen duidelijkheid omtrent 
parkeeraanbod.
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Parko stelt voor de bestaande 9 voorbehouden parkeerplaatsen voor politie in de Oude Vestingsstraat 
te wijzigen naar 3  plaatsen max. 30 minuten gratis (verlengde huidige plaatsen) en 6 plaatsen voor 
te behouden voor bewoners (kant politie-gebouw).

Deze wijziging zou – qua timing -uitgevoerd worden in samenspraak met politie en dit na de logistieke 
verhuis van het volledige gebouw.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

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

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

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

 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.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

37 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, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. 
Waelkens.

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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Navolgend aanvullend verkeersreglement vast te stellen:

Artikel 1

§ 1. In de Oude Vestingsstraat worden 6 parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners in het 
straatdeel tussen Hagedissenstraat en het kruispunt Waterpoort, allen kant politiegebouw (pare zijde).

§ 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a + onderbord ‘bewoners’.

§ 3. De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginbord :      Oude Vestingsstraat nr. 8

Eindbord:         bestaand bord Oude Vestingsstraat nr 2

Artikel 2

§ 1. In de Oude Vestingsstraat kant onpare zijde worden 3 parkeerplaatsen P30 max 30 min parkeren 
van maandag t.e.m. zaterdag 9-19u t.h.v. huisnummers 3-7.

§ 2 Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
verkeersborden E9a met onderbord “max 30 min, van ma tot zat van 09 tot 19u ”(begin (smal wit 
onderbord Xa) en einde (smal wit onderbord Xb)).

§ 3. De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag en dit 
van 09u tot 19u

§ 4. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.

§ 5. Er wordt voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, geen 
uitzondering gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren’ P30.

Punt 2

Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 7 nov 2018.pdf
 Punt 5. - Straatparkeren. Oude Vestingsstraat. Wijzigen modaliteiten.pdf
 Punt 5. - bijlage - Aanvullend verkeersreglement.pdf

Raadscommissie 3
Bert Herrewyn
JC Tranzit
21:00 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
21:01 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
21:01 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
21:01 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
21:01 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
21:01 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
21:01 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
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34 2018_GR_00313 vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 
Jaaractieplan en Budget 2019 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 13 oktober 2014 de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota 
tussen de stad en vzw AjKo goed. Volgens de samenwerkingsovereenkomst moet vzw AjKo het 
jaaractieplan en het budget ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.

Argumentatie
De algemene vergadering van vzw AjKo keurde het jaaractieplan en het budget 2019 goed op 
maandag 15 november 2019. Het Jaaractieplan 2019 kadert in het strategisch meerjarenplan 2014-
2019 van de stad.

VZW AJKO - KORTRIJKS JEUGDWELZIJNSWERK

1. JAARACTEPLAN

Het jaaractieplan van vzw AjKo geeft richting aan waar we naartoe willen in 2019. Maar we willen 
vooral flexibel zijn. Samen met de kinderen en jongeren geven we invulling aan de vrije tijd. We 
blijven vooral vraaggericht werken, op maat van de kinderen en jongeren!

Met de verschillende werkingen proberen we op zo veel mogelijk plaatsen in de binnenstad aanwezig 
te zijn. We willen ook aandacht schenken aan de deelgemeenten. Waar nodig gaan we samen met 
partners op zoek naar wat vzw AjKo kan betekenen voor kinderen en jongeren, met aandacht voor de 
meest kwetsbare.

Missie vzw AjKo

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie 
van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit 
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wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en 
haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele 
maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van 
het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Doelstellingen vzw AjKo

De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de verschillende deelwerkingen van vzw AjKo. Het 
jaaractieplan geeft per deelwerking mee welke acties in 2019 zullen ondernomen worden.

DEELWERKINGEN

BOOTHUIS

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 12 en de 25 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar 
o Woensdag van 18u – 21u
o Vrijdag vanaf 18u30
o Zaterdag: 1x per maand

 Vakantieperiode 
o Woensdag vanaf 18u 
o Vrijdag vanaf 18u30
o Extra activiteiten

Concrete actiepunten

1. Werking door en voor jongeren
2. Inbedding in de buurt - Venning
3. Locatie van de boot

BUURTSPORT

Doelpubliek

 Kinderen en jongeren tussen 6 en 12 jaar
o Dinsdagavond voetbal voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
o Donderdagavond voetbal voor jongeren vanaf 16 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar
o Dinsdag van 12u – 13u en van 16u tot 18u
o Woensdag van 13u – 18u
o Donderdag van 12u – 13u en van 16u – 19u30
o Vrijdag van 12u – 13u en van 15u30 – 18u
o Zaterdag van 13u – 17u
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 Vakantieperiode 
o Maandag van 14u - 18u
o Dinsdag van 14u – 18u
o Woensdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u
o Vrijdag van 14u – 18u
o Zaterdag van 14u – 18u (niet in de zomervakantie)

Concrete actiepunten

1. Vernieuwende activiteiten
2. Bijscholing, opleiding en vorming voor de buurtsportmedewerkers

DE KLEINE K

Doelpubliek

 kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

Werkingsmomenten

 woensdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30

Concrete actiepunten

1. Uitbouwen van een creatieve en kwalitatieve werking op maat van kinderen

2. Inzetten op bekendheid van de werking

3. Uitbouwen van een sterke groep vrijwilligers

4. Een goeie samenwerking met (Kortrijkse) partners (verder) uitbouwen

't AJKOT
 
Doelpubliek

 jongeren vanaf 12 jaar

Werkingsmomenten

 Schooljaar
o woensdag van 12u30 tot 18u
o vrijdag van 15u30 tot 18u
o zaterdag van 14u tot 17u (tweewekelijks)

 Vakantieperiode
o maandag van 14u tot 18u
o woensdag van 14u tot 18u
o vrijdag van 14u tot 18u
o bijkomende activiteiten wanneer nodig
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Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking via vindplaatsgericht werken
2. Aanbod op maat verder uitwerken 

JENGA

Doelpubliek

 Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar
 Jongeren hebben vaak een andere culturele achtergrond

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Donderdag van 17u – 19u: voetbal
o Vrijdag van 19u tot 22u

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 19u tot 22u
o Vrijdag van 19u tot 22u
o Extra activiteiten op vraag van de jongeren

Concrete actiepunten

1. Blijvende bekendmaking van de werking en vindplaatsgericht werken
2. Noden en behoeften van de jongeren blijven analyseren en een aanbod op maat verder 

uitwerken
3. Jongeren stimuleren om engagementen op te nemen binnen de werking

JEUGDWERK BISSEGEM

Doelpubliek

 Bestaande groep
o Jongeren tussen de 16 en de 25 jaar

 Nieuwe groep
o Doelgroep leren kennen via vindplaatsgericht werk, grondige analyse (vooronderzoek)

Werkingsmomenten

 Op vraag van de bestaande groep
 Vindplaatsgericht werken

Concrete actiepunten

1. Vooronderzoek en analyse grondig uitvoeren
2. Contacten leggen en vertrouwensrelaties opbouwen
3. Toekomst: locatie
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MEISJESWERKING

Doelpubliek

 Meisjes tussen 12 en 25 jaar
 Meisjes hebben vaak een andere culturele achtergrond

Werkingsmomenten

 Schooljaar (vaste werking)
o Woensdag van 14u – 18u: activiteit en instuif
o Vrijdag vanaf 16u30: instuif
o Zaterdag: Tweewekelijks activiteit

 Vakantieperiode (vaste werking)
o Dinsdag van 14u – 18u
o Donderdag van 14u – 18u

Concrete actiepunten

1. Verdere ontwikkeling van de werking
2. Leeftijden
3. Ontwikkelen van de locatie
4. Sporttraject

 

PRETMOBIEL

Doelpubliek

 Kinderen tussen 3 en 12 jaar
 Kinderen uit de buurt
 Kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergrond en uit kansarme gezinnen
 Ouders, gezinnen…

Werkingsmomenten

 Vakantieperiode 
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 17u tijdens schoolvakanties
o Van maandag tot vrijdag van 14u – 18u tijdens de zomervakantie
o Elke week in een ander park of op een andere plaats in Kortrijk

Concrete actiepunten

1. Logistieke voorbereiding
2. Animatoren
3. Activiteiten
4. Aandachtspunten Pretmobiel 2019

VINDPLAATSGERICHT WERKEN

 Vindplaatsgerichte acties
 Pretbakfiets
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 Pretcamionette

 

PROJECTEN

1. AjKo on tour

2. Traveltime

3. Jeugd onderneemt en financiert (JOEF)

4. Tapas

5. Roots

6. Zomerschool

7. Inspelen op opportuniteiten

 

ORGANISATIENIVEAU

a. Communicatie

b. Locaties

c. Team

d. Vrijwilligers en stagiairs

e. Netwerking

f. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

g. Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

2. BUDGET 2019

De werkingstoelage voor vzw AjKo bedraagt € 51.904 in 2019.

In 2019 krijgt vzw AjKo een toelage van €12.000 van het OCMW Kortrijk voor de verdere uitbouw van 
de kleine K.

Totaal budget: € 63.904

Het budget 2019 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2019 is financieel in evenwicht. 

Juridische grond
De wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
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De bepalingen van het gemeentedecreet

De statuten van de vzw, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad

De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

De afsprakennota tussen de stad kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

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

Motivering
FA voldoende

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven. | Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en 
kinderen door vzw Ajko.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2019 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 goed te keuren.

Het budget 2019 sluit budgettair neutraal af. Het budget 2019 is financieel in evenwicht.

Bijlagen
 Jaaractieplan 2019 vzw AjKo.pdf
 vzw AjKo Budget 2019 def.pdf
 Verslag AV vzw AjKo november 2018.pdf

An Vandersteene
Sport
35 - 2018_GR_00315 - VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren

35 2018_GR_00315 VZW Sportplus - Jaaractieplan en budget 
2019 - Goedkeuren
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaaractieplan en het budget 2019 goed op 
7/10/2018.

Budget

Items 2019 met duidelijke financiële impact:
- het jaarlijks insteekbedrag € 90.000 aan Lago om zwemactiviteiten te organiseren in het nieuwe 
zwembadcomplex;
- de inkomsten van recreatieve zwembadproducten vallen volledig weg : € 30.000
- traject Sport Na School: Juntos

Het budget 2019 van vzw Sportplus sluit budgettair af met een verlies van €45.000 dat opgevangen 
wordt door het onttrekken van €35.000 aan de reserves en €10.000 aan het sportfonds. Hierdoor is er 
geen over te dragen winst of verlies.
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Jaaractieplan

Het JaarActiePlan situeert zich binnen beleidsdoelstelling 9 van het strategisch MeerJarenPlan - Stad 
Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 9: een stad met veel goesting en ambiance.

Actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de stad.

Actie 9.5.4: Activeren van een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd sport- en 
bewegingsaanbod.

'Door een permanent streven naar vernieuwing en verruiming van het sport- en bewegingsaanbod 
een zo breed mogelijk publiek sensibiliseren en stimuleren tot een actieve sportparticipatie in de 
meest kwalitatieve omstandigheden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en 
mensen in een kwetsbare positie.'

Onder deze Actie 9.5.4. wordt het JaarActiePlan van de vzw Sportplus geconcretiseerd:

DS1: Het organiseren van kwalitatieve sport- en bewegingsactiviteiten op maat van de niet 
georganiseerde sporter.
DS2: Bewaken van een dynamische, kwaliteitsvolle werking.
DS3: Opzetten en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl.
DS4: Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingstrategie.
DS5: Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport.

 

Accenten voor 2019

- Juntos: Het aanbod sport na school voor leerlingen van het 5de, 6de leerjaar en 1ste en 2de 
secundair verder uitbouwen in participatie met jongeren.

- Inspelen op de situatie waarbij extra schoolinfrastructuur gebruikt kan worden na de schooluren.

- Experimenteren met nieuwe 'verantwoorde' tendensen en digitale extra's opnemen in de reguliere 
werking en in functie van light communities (gaming, outdoortools, apps en E-sports)

- Inspelen op en integreren van innovatieve initiatieven van bedrijven, scholen, budalab, barco en 
andere stadsdiensten.

- Evalueren van de impact van de uitpasstrategie 'sport' en deze bijsturen.

- Samen met Sportwerk Vlaanderen en andere jobaanbieders op zoek gaan naar 
tewerkstellingsmogelijkheden op maat van sollicitanten. Hiervoor een actieve aanwervingspolitiek 
voeren.

- Meewerken aan de ontwikkeling van een stads- bewegingsscan door Howest Kortrijk/Brugge i.f.v. 
project vital cities.

- Zelf opleidingen organiseren.

- Sport@work verankeren en uitbouwen.
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- Inspelen op acties, trajecten, projecten zoals Roots, Walk for dementia, Kortrijk Loopt, Fortniteday, 
Levensloop, Autovrije zondag en andere initiatieven, ...

- Een actievere rol spelen bij overlegmomenten rond 'het beweegvriendelijker maken van het 
openbaar domein'

- Verder ondersteunen/optimaliseren van het concept inzamelactie t.v.v. kledijfonds.

- Sensibiliseringscampagne/incentives/events/ reguliere werking versterken met  specifiek 
promomateriaal o.a. flyers, adverteermogelijkheden, informatiefolders, gadgets, stedelijke 
communicatiemiddelen dit op specifieke tijdstippen en via de beste kanalen voor het doelpubliek.

- Een vernieuwde brede communicatie voeren voor het totaalpakket zwemaanbod in de Kortrijkse 
zwembaden.

- Raamcontract om sportevents te coveren (foto en film).

- Een aangepaste communicatie hanteren: naar jongeren via sociale media als marketinginstrument, 
naar specifieke doelgroepen die enkel een lichte en rustige activiteit aankunnen, naar maatschappelijk 
kwetsbaren, ...

- Maatschappelijke kwetsbaren toeleiden tot het sportaanbod door in te breken op spreekmomenten 
in scholen, verenigingen, praattafels, ...

- Meewerken aan de ontwikkeling van een vrijetijdsportaal.

- Lesgevers digitale hulpmiddelen nog uitgebreider doen gebruiken i.f.v. een vlottere communicatie en 
ter ondersteuning van hun educatieve en administratieve opdracht. Inscannen van sportkaarten met 
QR code i.f.v. bijhouden aanwezigheden.

- De mogelijkheid onderzoeken om een nieuwe website te creëren met meer flexibiliteit op vlak van 
communicatie met een look and feel die sterker aanspreekt bij de diverse doelgroepen.

- Tool ontwikkelen om de openbare ruimte waar bewegen en sporten mogelijk is transparant in kaart 
te brengen.

- Intensiever voeden van de sociale media door gesloten facebookgroepencommunities te creëren die 
zichzelf in stand houden. 

- Sport@kortrijk, G-sport@kortrijk en vechtsportdag organiseren in samenwerking met 
sportverenigingen. 

- Clubs sensibiliseren tot het opnemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, informeren en 
stimuleren tot blijvende deelname aan de uitpas.

- De duurzaamheidsgedachte meenemen bij aankoop gadgets, drank evenementen, drankfonteinen 
en clubs sensibiliseren. 

- ...

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
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- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2019 van de vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
Het budget van vzw sportplus goed te keuren. Het budget 2019 van de vzw Sportplus sluit budgettair 
af met een verlies van €45.000  dat opgevangen wordt door een onttrekking aan de reserves van 
€35.000 en een onttrekking aan het sportfonds van €10.000. Hierdoor is er geen over te dragen winst 
of verlies. 

Bijlagen
 Jaaractieplan 2019.pdf
 Verslag Algemene Vergadering.pdf
 Budget Sportplus vzw 2019.pdf

Cultuur- en Muziekcentrum
36 - 2018_GR_00321 -  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren

36 2018_GR_00321  vzw Cultuurcentrum Kortrijk - 
Jaaractieplan en budget 2019 - 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, 
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raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaarplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaaractieplan en het budget 
2019 goed op 25 oktober 2018.

1. Jaaractieplan

Het jaaractieplan voorziet 4 strategische doelstellingen.

Strategische doelstelling 1: Cultuurcentrum Kortrijk realiseert cultuurbeleving en -participatie voor de 
ruime regio via de eigen artistieke werking

Strategische doelstelling 2: Cultuurcentrum Kortrijk ondersteunt amateurkunsten, verenigingsleven en 
receptieve gebruikers

Strategische doelstelling 3: Muziekcentrum Track neemt de regisseursrol op om Kortrijk Muziekstad te 
realiseren

Strategische doelstelling 4: Cultuurcentrum Kortrijk versterkt Kortrijk als dynamische en creatieve stad 
& regio

2. Budget

Het budget sluit budgettair af met een verlies van € 92.741,36. Dit verlies wordt opgevangen door het 
gecumuleerd resultaat van vorig jaar waardoor het budget financieel in evenwicht komt via een 
terugname van de liquiditeiten.
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Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 105.793,99. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of 
verlies.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
FA volstaat

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's
Een stad die beweegt, durft en verandert
Een stad die betaalbaar is
Een stadsbestuur dat transparant en sober is
Een stad die onderneemt en deelt
Een stad die verenigt en verbindt

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaaractieplan 2019 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, dat budgettair afsluit met een verlies van € 
92.741,36 goed te keuren. Dit verlies wordt echter opgevangen door het gecumuleerd budgettair 
resultaat van vorig jaar waardoor het budget financeel in evenwicht komt.
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Boekhoudkundig sluit het budget af met een verlies van € 105.793,99. Dit verlies wordt opgevangen 
door terugname van de reserves uit vorige jaren. Daardoor is er geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
 20181025 verslag algemene vergadering vzw Cultuurcentrum Kortrijk.pdf
 Budget 2019 vzw CK 13112018.pdf
 jaaractieplan 2019 vzw Cultuurcentrum.pdf

Musea en Erfgoed
37 - 2018_GR_00316 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren

37 2018_GR_00316 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - 
Jaaractieplan en budget 2019 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst maakt de vereniging een jaarplan en een 
budget op.

Het jaaractieplan en budget worden jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad 
voorgelegd. 
Dit gebeurt ten laatste tijdens een gemeenteraadszitting in de loop van de maand december van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat.

Argumentatie
De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaaractieplan en het 
budget 2019 goed op 18 oktober 2018.

1. Jaaractieplan
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De vzw Stedelijke Musea Kortrijk heeft onderstaande opdracht:

 het verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten (zowel tijdelijk als permanent) van 
objecten die verband houden met de (kunst)geschiedenis van de regio Kortrijk (=basisfuncties 
van een museum)

 het ontwikkelen van een aantrekkelijke en gevarieerde publiekswerking rond kunst en erfgoed 
voor een ruim publiek met focus op Kortrijk en de regio met bijzondere aandacht voor 
kinderen, jonge gezinnen en mensen in een kwetsbare positie (=regionale functie, reguliere 
werking)

 het ontwikkelen van projecten die ook bezoekers van buiten de regio naar Kortrijk kunnen 
brengen (= bovenregionale functie, projectmatige werking)

De vzw Stedelijke Musea van Kortrijk werkt hiervoor vanuit twee musea (Kortrijk1302/museum X en 
Texture) en een tentoonstellingsbeleid rond hedendaagse beeldende kunst (Bubox).

De opdracht van de vzw kadert in het cultuurbeleid van de stad Kortrijk dat voor 2019 een aantal 
prioritaire projecten en thema's heeft vastgelegd waarvan de volgende door de musea worden 
opgenomen.

 Vrije tijd voor kinderen en jongeren (S1)
 Vrije tijd voor en door iedereen (S2)
 Kwaliteitsvolle en duurzame beleving van de publieke ruimte.  Minder gekende plekken 

worden in de kijker gezet. (S3)
 Cultuureducatie en (jong) lokaal talent (S4)

2. Budget

 Het budget 2019 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Budgettair sluit het budget 2019 af met een totaal van € 596.239 aan inkomsten en € 592.639 aan 
uitgaven.
Het batig saldo van € 3.600 gaat naar afschrijvingen investeringen 2018 en eerder. Daardoor is er 
geen over te dragen winst of verlies.

 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 19 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad.

Financiële informatie
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Geen visum noodzakelijk

Motivering
FA volstaat

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaaractieplan 2019 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
Het budget 2019 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Budgettair sluit het budget 2019 af met een totaal van € 596.239 aan inkomsten en € 592.639 aan 
uitgaven.
Het batig saldo van € 3.600 gaat naar afschrijvingen investeringen 2018 en eerder. Daardoor is er 
geen over te dragen winst of verlies.

Bijlagen
 Jaaractieplan 2019
 Verslag RVB-AV 18 oktober 2018
 Definitieve begroting 2019 idj.xlsx

38 - 2018_GR_00283 - Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en Korenboutpad - principiële goedkeuring

38 2018_GR_00283 Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, 
Beekjufferstraat en Korenboutpad - 
principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 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 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de nieuwe verkaveling aan de Oogststraat in Heule, moeten namen gekozen worden voor twee 
straten en een pad. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 22 augustus 2018 en 
stelt de namen Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en Korenboutpad voor.

Argumentatie
De nieuwe verkaveling sluit aan bij vroegere verkavelingen, waar aan de straten namen werden 
gegeven van waterdieren uit de poel in die wijk (Salamanderstraat, Kikkerstraat, Stekelbaarsstraat, 
Waterjufferstraat en Lantaarntjesstraat). Er werd gezocht naar gelijkaardige namen, meerbepaald in 
de orde van de libellen :  Spinkernaalde (familie van echte libellen, orde van libellen), Beekjuffer 
(familie van juffers, orde van libellen) en Korenbout (familie van echte libellen, orde van libellen).

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad dient een advies uit te 
spreken. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

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.

Punt 1
Principieel, voor de nieuwe verkaveling aan de Oogststraat (Heule), volgende namen te geven: 

1) De straat die van de Oogststraat vertrekt en zuidwestelijk loopt langs de Stekelbaarsstraat: 
Spinkernaaldestraat

 2) De straat die van de Oogststraat vertrekt en zuidwestelijk loopt tot aan de Salamanderstraat: 
Beekjufferstraat

 3) Het pad dat parallel met de Oogststraat deze verkaveling doorkruist: Korenboutpad.
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Bijlagen
 20180825 verslag commissie voor straatnaamgeving
 VK oogststraat- voorstel Commissie aan  College.docx

21:16 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
21:17 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
21:17 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
21:18 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
21:18 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
21:18 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
21:18 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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39 2018_GR_00284 Straatnaamgeving - Koffiebranderij en 
Vijfhoek - principiële goedkeuring
Verdaagd

Philippe De Coene
OCMW - Bestuur en organisatie
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Er is de behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2018, vastgesteld in 
OCMW-raad van 23 november 2017 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 11 december 2017.

Argumentatie
De budgetwijziging 2018 gaat uit van een resultaatsverbetering ten opzichte van het initieel budget 
2018 en deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
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1. Wijziging doelstellingennota 2018

De beleidsdoelstellingen en actieplannen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd. Met deze 
budgetwijziging worden 5 nieuwe acties toegevoegd, waarvan er 4 financieel opgevolgd worden (zie 
‘F’ in laatste kolom). Eén bestaande actie (deeleconomie) wordt voortaan ook financieel opgevolgd. 

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2018  
 Invoeren KMI - Kortrijks Menswaardig Inkomen F

 Circulaire stad (verzetten van Food Act) F

3. Een stad die 
onderneemt en 
deelt

 Brugfiguur werk (outreachend werken met gezinnen met een 
lage werkintensiteit) F

5. Een stad die 
betaalbaar is

 Kortrijkse Huurgarantieregeling om voor kwetsbare huurders de 
toegang tot de private huurmarkt te verhogen F

8. Een stad die 
verenigt en 
verbindt

 Deeleconomie: de deelfabriek
F

10. Een stadsbestuur 
dat transparant & 
sober is

 Opvolging audit debiteurenbeheer
 

 2. Wijziging investeringsbudget 2018

Overeenkomstig de BBC-regelgeving omvat de budgetwijziging voor de investeringen niet alleen de 
wijzigingen in het lopend jaar, maar ook de wijzigingen in de volledige planningsperiode 2014-2020.

De investeringsuitgaven 2014-2020 stijgen met afgerond 630.000 EUR tot een totaal van 70.314.197 
EUR. De toename van de investeringssubsidies ligt in dezelfde grootteorde (+ 680.000 EUR) tot een 
nieuw totaal van 16.462.567 EUR. De grootste wijziging situeert zich op vlak van verkopen of 
desinvesteringen, die met afgerond 8,2 mio EUR toenemen. Gezien uitgaven en subsidies elkaar 
ongeveer compenseren, is dit bedrag meteen ook de verbetering op vlak van het netto-
investeringsbudget 2014-2020 in vergelijking met de raming van vorig jaar. Dat nettobedrag 2014-
2020 daalt van 31.599.737 EUR tot 23.337.948 EUR.

De toename van de investeringsuitgaven (+ 630.000 EUR) is de resultante van verschillende 
bewegingen:

-      De transactiekredieten van de projecten Sint-Jozef en Klooster schuiven naar achter, waardoor 
het bedrag voorzien in de periode 2014-2020 daalt.

-      Er is een nieuw bedrag ingeschreven voor de deelfabriek (evenals een subsidie) en de 
herinrichting van Buda 27 voor de huisvesting van de ondersteunende diensten.

-      De ramingen van de projecten Bellegem, Begijnhof en het ICT-budget verhogen.

De toename van de investeringssubsidies (+680.000 EUR) is eveneens de resultante van 
tegengestelde bewegingen:

-      Als gevolg van de gewijzigde uitgavenplanning, dalen ook de verwachte subsidies in de periode 
2014-2020 voor de projecten St-Jozef en Klooster.
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-      Nieuwe subsidies t.o.v. vorig jaar hebben betrekking op de deelfabriek (dossier ingediend) en 
Pand Gheysens (effectief verworven).

De grote toename op vlak van desinvesteringen (+8,2 mio EUR) wordt voor drie kwart verklaard door 
één verkoopsdossier, i.c. de Havenkaai. Ook bij diverse andere verkopen (b.v. Handboogstraat, 
boerderijen, gronden…) werd meer gerealiseerd dan geraamd of wordt de raming bijgestuurd op basis 
van officiële schattingsverslagen. Dat verklaart het resterende kwart van de toename.

 3. Wijziging exploitatiebudget  en autofinancieringsmarge 2018

Met de voorziene budgetwijziging blijft de gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.959.270 EUR.

De voor 2018 gebudgetteerde exploitatie-uitgaven verhogen van 64.762.685 EUR naar 65.482.516 
EUR, hetzij een toename van 1,1%. De exploitatie-ontvangsten vermeerderen met 1,6% in de 
budgetwijziging van 66.125.362 EUR naar 67.197.923 EUR. Dit resulteert in een toename van 
het exploitatie-overschot met ruim 350.000 EUR, wat in de budgetwijziging 2018 uitkomt op een 
positief exploitatiesaldo van 1.715.406 EUR.

Het exploitatiebudget min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge op. De AFM 
verbetert met afgerond 380.000 EUR, met name van -253.646 EUR in het initieel budget 2018 naar 
+126.959 EUR in de budgetwijziging 2018.

 Belangrijke verklarende elementen hiervoor zijn o.a.:

 Een verwachte daling van de netto-steun: de steun-uitgaven werden licht onderschat in het 
initiële budget 2018, maar de steun-subsidies nog meer.

 Het aantal leerwerknemers ligt lager dan voorzien was in het initiële budget 2018.
 De index 2018 is een kwartaal later gekomen dan verwacht bij opmaak van het budget.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Eerdere beslissingen:

 Vaststelling budget 2018 in zitting OCMW-raad van 23 november 2017.
 Goedkeuring budget 2018 in zitting Gemeenteraad van 11 december 2017.
 Advies van Managementteam OCMW op 4 oktober 2018.
 Voorafgaand advies van College van Burgemeester en Schepenen op 29 oktober 2018.
 Vaststelling budgetwijziging 2018 in zitting OCMW-raad van 15 november 2018.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 270 van het OCMW-decreet van 19 december 2008.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

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

1 onthouding : C. Waelkens.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
De OCMW-budgetwijziging 2018, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 15 november 
2018, goed te keuren.

De budgetwijziging heeft volgende kerncijfers: 

 
2018 initieel 

budget wijziging 2018 
budgetwijziging

Gemeentelijke bijdrage 12.959.270 0 12.959.270
Exploitatiebudget (B-A) 1.362.677 352.729 1.715.406
   A. Uitgaven 64.762.685 668.331 65.431.016
   B. Ontvangsten 66.125.362 1.021.061 67.146.423
Investeringsbudget (B-A) -4.299.853 3.328.517 -971.336
   A. Uitgaven 18.009.316 -715.612 17.293.704
   B. Ontvangsten 13.709.463 2.612.905 16.322.368
Autofinancieringsmarge -253.646 380.605 126.959

Bijlagen
 OCMW Budgetwijziging 2018
 OCMW Budgetwijziging 2018 en budget 2019_voorafgaand advies CBS
 OCMW Budgetwijziging 2018 en budget 2019_MAT 181004
 Besluit OCMW-raad - Budgetwijziging 2018.pdf
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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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
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Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Er is behoefte tot aanpassing van de budgetcijfers 2019 opgenomen in het lopend meerjarenplan, 
vastgesteld in OCMW-raad van 23 november 2017 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 11 
december 2017.

Argumentatie
Het budget 2019 gaat uit van een resultaatsverbetering t.o.v. het lopend meerjarenplan en wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 

1. De doelstellingennota 2019

In 2019 worden geen nieuwe acties toegevoegd. Wel worden er 14 acties afgesloten omdat het 
project afgelopen is of omdat de actie gerealiseerd is.

2. Het investeringsbudget 2019

De transactiekredieten voor de investeringsuitgaven bedragen 14.876.198 EUR in 2019. De verhoging 
t.o.v. het bedrag geraamd vorig jaar wordt verklaard door enerzijds het doorschuiven van kredieten 
uit 2018 (b.v. voor Begijnhof en Bellegem), anderzijds door de nieuwe projecten Deelfabriek en Buda 
25/27 (ondersteunende diensten). Anderzijds schuiven ook enkele kredieten die vorig jaar voorzien 
waren in 2019 (gedeeltelijk) door naar de toekomst. Dat is b.v. het geval voor de projecten St.-Jozef 
en Klooster. 

De totale investeringsontvangsten voor 2019 bedragen 9.819.477 EUR, zijnde desinvesteringen ten 
bedrage van 4.994.740 EUR en investeringssubsidies voor de som van 4.824.737 EUR. Op de 
desinvesteringsplanning staat een combinatie van bouwgrond, hoevegebouwen en landbouwgrond. 
Een aantal desinvesteringen zijn vooruitgeschoven vanuit 2018.

3. Exploitatiebudget en AFM 2019

Voornaamste werkhypotheses bij de opmaak van het exploitatiebudget 2019: 

-      Geen index meer in 2019 (die van 2018 werkt wel nog verder door)

-      Steun & activering:

 Toename leefloon met 3%, equivalent leefloon met 7%, subsidiepercentage steun is 
gemiddelde van de voorbije 3 jaar. 

 Toevoegen ramingen voor Kortrijks Menswaardig Inkomen (KMI) en Huurgarantiefonds
 Assumptie aantal leerwerknemers 2019 = 125 VTE.
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-      Nieuwe gebouwen en exploitatiegevolgen

 Volksrestaurant: na financiële evaluatie opstart behoud assumptie budgetneutrale exploitatie 
(na opleg steun voor kortingstarieven).

 Budgetneutrale uitbreiding kinderopvang boven restaurant t.g.v. betere subsidiëring.
 Opening Bellegem voorzien medio 2019. Toepassing infrastructuurforfait. 

-      Personeel: Geen uitbreiding op eigen kost, enkel als er financiering tegenover staat (m.u.v. derde 
ronde maaltijddienst).

Bij toepassing van deze assumpties en andere gekende wijzigingen verhoogt de gebudgetteerde AFM 
in 2019 met bijna 100.000 EUR, i.c. van 3.244 EUR in het lopend meerjarenplan tot 102.197 EUR in 
het nieuw budget 2019. 

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Eerdere beslissingen:

 Vaststelling meerjarenplan 2014-2020 in zitting OCMW-raad van 23 november 2017.
 Goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 in zitting Gemeenteraad van 11 december 2017.
 Advies van Managementteam OCMW op 4 oktober 2018.
 Voorafgaand advies van College van Burgemeester en Schepenen op 29 oktober 2018.
 Vaststelling budget 2019 in zitting OCMW-raad van 15 november 2018.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 270 van het OCMW-decreet van 19 december 2008.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

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

1 nee-stem : C. Waelkens.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
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Het OCMW-budget 2019, zoals vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 15 november 2018, 
goed te keuren.

Het budget heeft volgende kerncijfers:

 2019
uit lopend MJP wijziging nieuw budget 

2019
Gemeentelijke bijdrage 13.760.558 0 13.760.558
Exploitatiebudget (B-A) 1.906.024 16.943 1.922.967
   A. Uitgaven 65.822.379 877.571 66.699.950
   B. Ontvangsten 67.728.403 894.514 68.622.917
Investeringsbudget (B-A) -6.481.771 1.425.050 -5.056.721
   A. Uitgaven 11.683.749 3.192.449 14.876.198
   B. Ontvangsten 5.201.978 4.617.499 9.819.477
Autofinancieringsmarge 3.244 98.952 102.196

Bijlagen
 Budget 2019
 OCMW Budgetwijziging 2018 en budget 2019_voorafgaand advies CBS
 OCMW Budgetwijziging 2018 en budget 2019_MAT 181004
 Besluit OCMW-raad Budget 2019.pdf

42 - 2018_GR_00319 - Audio - Meerjarenplan 2015-2022 - Budget 2019

42 2018_GR_00319 Audio - Meerjarenplan 2015-2022 - 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, 
raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten



215/225 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 2017_CBS_03098 - Audio - Meerjarenplan 2015-2021 - Budget 2018

Aanleiding en context
Per e-mail van 16 november 2018 bezorgt Audio de stad haar gewijzigd meerjarenplan 2015-2022, 
alsmede het budget 2019.
Audio verzoekt deze respectievelijk ter goedkeuring en ter kennisname aan de gemeenteraad voor te 
leggen.

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

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

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt dat het meerjarenplan ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen :
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt voorts:
"De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende het 
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. 
In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. 
Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van 
het meerjarenplan."

De gemeenteraad besliste in zitting van 13 november 2017 het gewijzigde meerjarenplan 2015-2020 
van de vereniging Audio goed te keuren.

Thans worden de premisses die aan de basis liggen van het meerjarenplan herzien op basis van de 
actuele visie over de activiteiten en de eraan verbonden geraamde kosten en opbrengsten, waardoor 
het gewijzigde meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd.

Artikel 150 van het OCMW-Decreet bepaalt dat als een budget past binnen het meerjarenplan, de 
gemeenteraad er kennis van neemt.
Gezien het budget 2018 past binnen het meerjarenplan volstaat dat de gemeenteraad kennis neemt 
van het budget.

Deze materie wordt tevens omschreven in omzendbrief BB 2013/6.

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
het gewijzigde meerjarenplan 2015-2022 van de vereniging Audio goed te keuren.

Punt 2
kennis te nemen van het budget 2019 van de vereniging Audio.

Bijlagen
 Mail van Audio van 16 november 2018.pdf
 Audio Budget 2019
 Audio MJP 2015-2022
 Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
 statuten Audio.pdf

Aanvullende punten
21:29 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
af- en aanvoerroutes klei-ontginning Rollegem

IR 1 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: af- en aanvoerroutes klei-ontginning Rollegem

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Op 13 februari 2018 kregen de inwoners van diverse straten in Rollegem, waaronder de 
Schreiboomstraat, een brief van de stad Kortrijk. Wienerberger zou vanaf midden 2019 via hun 
straten de klei uit de nieuwe groeve in Bellegem naar Moeskroen afvoeren.

 De bewoners uit de Schreiboomstraat hebben hiertegen met succes een bezwaarschrift ingediend. 
Kostenplaatje voor de bewoners: bijna 8.000 euro aan gerechtskosten en advocaten.

 Ondertussen is het windstil rond dit dossier met betrekking tot de afvoerroute die nu wel gevolgd zal 
worden terwijl bij de toekenning van de milieuvergunning in 2013 allerlei voorwaarden - en in het 
bijzonder die rond de afvoerroute - werden opgelegd alvorens Wienerberger met de ontginning mocht 
beginnen. 

Ondertussen zijn de werken reeds opgestart maar is er nog steeds veel onduidelijkheid over welke 
afvoerroute er nu zal gevolgd worden. 

Vragen: 

 * welke afvoerroute zal er nu gevolgd worden en hoe en wanneer zullen de bewoners hiervan op de 
hoogte gebracht worden?

* Aangezien de werken reeds zijn opgestart, mogen we er dan vanuit gaan dat men gaat voor het 
vergunde tracé, nl. het tracé door de dorpskernen?
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen 
Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: De 
onverwijlde invoering van de betonstop 

IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: De onverwijlde invoering van de betonstop 

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Op aangeven van de Vlaamse bouwmeester besliste de Vlaamse Regering om een betonstop in te 
voeren vanaf 2040. Daarop communiceerde de stad 2 jaar terug (2/12/16) dat er in Kortrijk al een 
betonstop in voege is.

Wie de gemeenteraad volgt weet dat er sinds die aankondiging al vele tientallen ha open ruimte 
volgebouwd werden. Bijna maandelijks legt de stadscoalitie klassieke verkavelingsdossiers voor aan de 
Gemeenteraad. De hoogste tijd dus om de betonstop echt te beslissen.

Daarom stelt Groen Kortrijk voor om met de Gemeenteraad het volgende te beslissen:

1. Er komt een onmiddellijke invoering van  de betonstop.

2. Elke m² open ruimte die nog wordt aangesneden om te bebouwen wordt gecompenseerd.

3. Om voor deze gebieden onmiddellijk te beslissen dat er geen bebouwing kan komen:

 Site VETEX
 De reservatiestrook N50c + de aansluitende gebieden
 De gronden die palen aan de site Wembley
 Het binnengebied Marke (De  zone  tussen Marktstraat en Markebekepad – Kloosterstraat)
 De reservatistrook N328 + de aansluitende gebieden

Mijn vragen:

1. Hoe komt het dat er ondanks de aangekondigde betonstop toch nog steeds massaal verkaveld 
werd en wordt in onze stad?

2. Hoe komt het dat er voornamelijk klassiek verkaveld wordt?
3. Kan de stadscoalitie akkoord gaan om dit voorstel van beslissing goed te keuren en indien dat 

niet het geval zou zijn waarom niet? En hoe strookt dat met de aankondigingspolitiek?
4. Zijn er bepaalde van de voorgestelde gebieden waar de stadscoalitie wel bewoning mogelijk 

ziet?
5. Zijn er gebieden  die de stad zelf wil toevoegen als zeker niet te bebouwen?

Voorstel :

Gelet op:

-          Het voornemen van de Vlaamse regering om een betonstop in te voeren.

-          De ambities in het plan nieuw Kortrijk.
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Beslist de Gemeenteraad van Kortrijk:

1. Er komt een onmiddellijke invoering van  de betonstop.

2. Elke m² open ruimte die nog wordt aangesneden om te bebouwen wordt gecompenseerd.

3. Om voor deze gebieden onmiddellijk te beslissen dat er geen bebouwing kan komen:

 Site VETEX
 De reservatiestrook N50c + de aansluitende gebieden
 De gronden die palen aan de site Wembley
 Het binnengebied Marke (De  zone  tussen Marktstraat en Markebekepad – Kloosterstraat)
 De reservatistrook N328 + de aansluitende gebieden

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van de raadslid Mattias Vandemaele 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.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Mattias Vandemaele, waaraan 38 
raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja-stemmen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, 
R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, D. Wemel, M. Vandemaele.

22 nee-stemmen : M. Ahouna, W. Allijns, K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, S. Demeyer, K. 
Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts, L. Maddens, W. Maddens, P. Roosen, R. 
Scherpereel, M. Seynaeve, V. Van Quickenborne, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. Verduyn, I. 
Verschaete, A. Weydts, S. You-Ala.

1 onthouding : C. Waelkens.

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

21:36 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: 
Motie m.b.t. de aansluiting van de A19 op de R8

IR 3 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Motie m.b.t. de aansluiting van de A19 op de R8

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Een aantal uitwisselingsbewegingen op het knooppunt A19-R8 verloopt momenteel gelijkgronds en 
wordt met verkeerslichten geregeld. Agentschap Wegen en Verkeer heeft reeds jarenlang de intentie 
om de verkeerswisselaar her in te richten zodat alle bewegingen tussen de R8 en A19 ongelijkgronds 
kunnen verlopen, via een zogenaamde ‘trompetaansluiting’.

Over dit dossier wordt al gesproken sinds 2001. Het MER-rapport voor dit dossier werd goedgekeurd 
in 2011. Hierin wordt gesteld dat deze aanpassing noodzakelijk is om de verkeersveiligheid en de 
doorstroming te verhogen. Er is sprake van een slechte toestand die nog zal vergroot worden door 
ontwikkelingen in de omgeving. Dit gaat onder andere over de uitbreiding van de industriezone 
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Gullegem-Moorsele, wat ondertussen al enkele jaren realiteit is. De verkeersongevallen die er geregeld 
gebeuren en de filevorming tijdens de spitsuren tonen de noodzaak ook in de praktijk aan.

In de periode dat er sprake was van de komst van woonwarenhuis Ikea naar het nabijgelegen gebied 
‘Ter Biest’ werd de uitvoering van deze werken aangekondigd en budgettair voorzien, om te starten 
eind 2018. Volgens de officiële communicatie was deze timing louter toeval en waren beide dossiers 
niet aan elkaar gekoppeld. Ondertussen heeft Ikea geen plannen meer in dit gebied. Recent werd 
vastgesteld dat deze timing op de website van het agentschap aangepast werd naar eind 2019.

Vanuit de lange voorgeschiedenis van dit dossier en de knelpunten die dagdagelijks op het terrein 
zichtbaar zijn wil de gemeenteraad de bezorgdheid uitdrukken om de uitvoering van dit dossier geen 
verdere vertraging te laten oplopen.

BESLUIT

Artikel 1

De gemeenteraad vraagt aan het agentschap Wegen en Verkeer om de uitvoering van dit dossier 
geen verdere vertraging te laten oplopen en de huidige timing (start in 2019) aan te houden.

Artikel 2

De gemeenteraad vraagt aan het Agenschap Wegen en Verkeer om de bevoegde 
gemeentelijke/stedelijke diensten op de hoogte te houden van de verschillende stappen in de 
uitvoering van het dossier en een gezamenlijk communicatietraject op te maken.

Antwoord
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 IR3) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over de motie ingediend door raadslid Mattias Vandemaele, 
waaraan 37 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, F. Verhenne, A. Cnudde, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete.

1 onthouding : C. Waelkens.

De motie is bijgevolg goedgekeurd.

Mondelinge vragen
21:39 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
21:40 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Verlichting fietspaden 
Stade in Heule en Jaagpad Bissegem.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Verlichting fietspaden Stade in Heule en Jaagpad Bissegem.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
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Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt aandacht voor de verlichting langs de fietspaden. Zo is er geen verlichting 
langs de Stade in Heule en het Jaagpad in Bissegem.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er wel degelijk aandacht besteed wordt aan deze verlichting. Het 
is wel steeds een afweging tussen het functionele en het ecologische. Zo wordt er op het nieuw stuk 
fietspad tussen het Bruyningpad en het AZ Groeninge gewerkt met groen licht. 
Wat betreft Stade, ligt de doorsteek op de terreinen van de Stad, waardoor het niet mogelijk is om 
aan te koppelen op het openbaar verlichtingsnet. Via dienst facility wordt nagegaan of het niet 
mogelijk is om minimale verlichting te voorzien door aan te sluiten op het elektriciteitsnet van de 
Stade zelf.
Wat betreft het Jaagpad in Bissegem wordt nogmaals aangedrongen bij de Vlaamse Waterweg.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Werken Hugo 
Verriestlaan.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Werken Hugo Verriestlaan.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt wanneer de werken doorgaan aan het kruispunt Hugo Verriestlaan.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er op 11 december een bewonersvergadering doorgaat, waarop 
ook de aannemer aanwezig zal zijn. Daarop zal de timing meegedeeld worden.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Promoten van de app 
EHBO via de website.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Promoten van de app EHBO via de website.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vraagt om de app EHBO te promoten via de website of het stadsmagazine.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat daarvoor het nodige kan gedaan worden na verdere 
informatie ontvangen te hebben van het raadslid.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Aandacht voor 
problematiek landelijke wegen, in het bijzonder in het zuiden van 
Kortrijk.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Aandacht voor problematiek landelijke wegen, in het bijzonder in het zuiden van Kortrijk.

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
Toelichting:
Raadslid Filiep Santy vraagt aandacht voor de problematiek van de landelijke wegen, in het bijzonder 
in het zuiden van Kortrijk. Zo is het herstel van de Talpenhoekstraat nog steeds niet gebeurd en 
takelen andere straten jaar na jaar af, zoals Steenstraat en Moeskroensestraat. Het raadslid doet de 
suggestie om de bewoners via wijkbudgetten de prioritair aan te pakken straten te laten vaststellen.
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Schepen Axel Weydts dankt voor de suggestie.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Aankoop of verkoop 
stedelijk patrimonium.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Aankoop of verkoop stedelijk patrimonium.

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
Toelichting:
Raadslid Filiep Santy suggereert om bij aankoop of verkoop van stedelijk patrimonium steeds de 
potenties te bekijken en te kaderen in een masterplan, zoals bij verkoop oud gemeentehuis of 
brandweerkazerne, zodat men niet volledig afhankelijk is van private ontwikkelaars.

Schepen Axel Weydts dankt voor de suggestie.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Gevaarlijke 
situatie fietsers in de omgeving van de kluifrotonde.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Gevaarlijke situatie fietsers in de omgeving van de kluifrotonde.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele wijst op de gevaarlijke situatie voor de fietsers in de omgeving van de 
kluifrotonde en de werken aldaar.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij vorige week daaromtrent is tussengekomen op de stuurgroep 
stationsomgeving. Binnenkort wordt voorzien in een afgescheiden fietspad in de Zandstraat, zodat de 
situatie nog beter wordt dan voorheen.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Realisatie garageweg 
Zeger Van Heulestraat.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Realisatie garageweg Zeger Van Heulestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie vraagt om verder werk te maken van de realisatie van de garageweg Zeger Van 
Heulestraat.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat er volgende week een laatste technische vergadering is om 
daar tot een oplossing te komen.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Budget brug Zeger 
Van Heulestraat.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Budget brug Zeger Van Heulestraat.

Behandeld
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Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie vraagt hoe het mogelijk is dat de uitgaven in het budget voor de brug van de 
Zeger Van Heulestraat dalen terwijl er meerwerken te verwachten zijn.

Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat ze dit zal nagaan en een schriftelijk antwoord zal bezorgen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Statistieken mbt 
verkeersongevallen.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Statistieken mbt verkeersongevallen.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens vraagt om de statistieken met betrekking tot de verkeersongevallen aan de 
overweg Moorseelsestraat te bezorgen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat deze statistieken reeds werden opgevraagd maar nog niet 
ontvangen. Hij zal zijn vraag herhalen.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Stand- en 
plaatsrechten opgenomen in het retributiereglement.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Stand- en plaatsrechten opgenomen in het retributiereglement.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens wijst erop dat in het retributiereglement de stand- en plaatsrechten in de Vier 
Linden verder opgenomen zijn. Hij vraagt of dit betekent dat de KGM verder doorgaat in Vier Linden.

Schepen Rudolf Scherpereel antwoordt dat de Stad momenteel wacht op een voorstel met betrekking 
tot een beheersmodel van de handelaars.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Bekendmaking fuiven van jeugdverenigingen in 2019.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bekendmaking fuiven van jeugdverenigingen in 2019.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker meldt dat de jeugdverenigingen in 2019 voor de bekendmaking van 
hun fuiven niet langer meer gebruik kunnen maken van de borden. Vlaggen zijn evenwel geen goed 
alternatief voor deze doelgroep.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat het aanvankelijk de bedoeling was om het gebruik van de 
borden stop te zetten vanaf half 2018, maar dat het gebruik van de borden verlengd werd in 
afwachting van een alternatief.
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Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat het gebruik van de borden langs de 
gewestwegen wel niet meer kan; langs de stedelijke wegen blijft het mogelijk in afwachting van een 
alternatief.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Activiteiten in het 
kader van de Warmste Week.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Activiteiten in het kader van de Warmste Week.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt of er activiteiten georganiseerd worden door de stad in het kader van de 
Warmste Week.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat er verschillende activiteiten georganiseerd 
worden door personeelsleden van de Stad. Dit kan gevolgd worden via facebook, Youtube, Twitter, ...

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Prikborden 
Conservatorium.

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Prikborden Conservatorium.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn vraagt extra inspanningen om ervoor te zorgen dat het Conservatorium kan 
beschikken over prikborden.

Schepen Arne Vandendriessche antwoordt dat hij dit laat bekijken.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Afscheid en 
bedanking.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Afscheid en bedanking.

Behandeld
Indiener(s):
Marc Lemaitre
Toelichting:
Raadslid Marc Lemaitre spreekt een afscheidswoord uit, dankt daarbij de voorzitter van de 
gemeenteraad, en wenst de nieuwe gemeenteraad veel succes toe.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne dankt de gemeenteraadsleden voor de voorbije legislatuur, 
en ook in het bijzonder de voorzitter van de gemeenteraad omwille van zijn deskundigheid, evenwicht 
en vele geduld, alsook voor zijn ingrepen op het procedureverloop waardoor de zittingen op een 
efficiënte manier konden verlopen. Verder richt de burgemeester een afscheidswoord naar elk van de 
raadsleden die de raad verlaten.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker geeft een terugblik en een vooruitblik, waarbij centraal staat de 
Kortrijkse burger gelukkig maken op en in zijn stad, waaraan zowel meerderheid als oppositie 
samenwerken.
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Raadslid Mattias Vandemaele geeft een suggestie om het de volgende 6 jaar nog beter te doen :
- maximale openheid met betrekking tot het verkrijgen van documenten en van ondersteuning;
- samenwerking tussen oppositie en meerderheid (participatief model)
- oproep aan alle democratische partijen om samen te werken tegen extreem rechtse ideeën.

Voorzitter Piet Lombaerts dankt voor de samenwerking en wenst veel succes voor de komende 
legislatuur.

BESLOTEN ZITTING
Raadscommissie 3
Arne Vandendriessche
OCMW - Personeelsdienst
22:25 De voorzitter opent de besloten zitting
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43 2018_GR_00314 decretale graden - Definitieve benoeming 
"Algemeen Directeur" 
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 Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 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 Lieven Lybeer, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00087 - Decreet Lokaal Bestuur - Van rechtswege aanstelling algemeen directeur en 
financieel directeur - Aktename

Aanleiding en context
Algemeen directeur Nathalie Desmet verlaat de zitting voor dit punt en wordt vervangen door het 
jongste raadslid.

De OCMW-raad besliste in zitting van 16 maart 2017 om de functie van OCMW-secretaris vacant te 
verklaren en deze voltijds statutair in te vullen bij werving. De selectieprocedure gebeurde door 
Poolstok, die op haar beurt het erkend selectiebureau Search & Selection Gent aanstelde voor het 
uitvoeren van de selectie en het assessment center.
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Nathalie Desmet slaagde voor de selectie en werd in zitting van 13 juli 2017 benoemd tot OCMW-
secretaris met een proeftijd van 12 maanden ingaande op 1 november 2017 en eindigend op 31 
oktober 2018.

Tijdens de proeftijd vond een evaluatietraject plaats op basis van artikel 11 van het 
evaluatiereglement decretale graden, opgenomen in de rechtspositieregeling.

Argumentatie
In de gemeenteraad van 16 april 2018 werd Nathalie Desmet conform het decreet Lokaal Bestuur van 
rechtswege aangesteld als algemeen directeur voor Stad en OCMW Kortrijk. Conform het decreet 
Lokaal Bestuur werd de evaluatieprocedure decretale graden op proef verder gezet door de nieuwe 
bevoegde overheid, zijnde de evaluatiecommissie van de Stad (leden CBS + voorzitter 
gemeenteraad), maar volgens de procedureregels van het OCMW.

Nathalie Desmet werd gunstig geëvalueerd door het evaluatiecomité en heeft met goed gevolg de 
proeftijd volbracht. Tijdens het evaluatiegesprek op 19 november 2018 werd het evaluatieresultaat 
door het evaluatiecomité meegedeeld, toegelicht en besproken.

Conform artikel 41 van de RPR wordt Nathalie Desmet vast aangesteld als algemeen directeur uiterlijk 
binnen twee maanden na afloop van de proefperiode. De vaste aanstelling gaat in op de datum 
waarop de proeftijd is verstreken.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Rechtspositiebesluit Personeel

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Mevrouw Nathalie Desmet definitief te benoemen in de functie van "Algemeen directeur" met ingang 
op de datum waarop de proeftijd is verstreken, zijnde 1 november 2018.

Bijlagen
 Rapport_DesmetNathalie definitief.pdf
 BENOEMING NATHALIE DESMET - RAAD 13 juli 2017.doc

10 december 2018 22:30 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Algemeen directeur De Voorzitter
N. DESMET P. LOMBAERTS


