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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2019_GR_00099 Kortrijk Xpo  - voordracht van 

bestuursmandaten - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

1 - 2019_GR_00099 - Kortrijk Xpo  - voordracht van bestuursmandaten - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de voordracht van bestuursmandaten voor Kortrijk Xpo.

Beschrijving
Aanleiding en context
Kortrijk Xpo is een cvba met als doel: alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met het ontwerp, de creatie, de organisatie en/of de uitbating van 
beurzen, conferenties, congressen, manifestaties en evenementen.
Kortrijk is geen aandeelhouder van Kortrijk Xpo, maar is concessiegeefster van het hallendomein 
ingevolge de concessieovereenkomst van 1 februari 1999 (en aanhangsels).

Argumentatie
Aangezien Kortrijk geen aandeelhouder is, heeft het geen vertegenwoordiging in de algemene 
vergadering.
Op grond van artikel 17 van de statuten worden twee leden van de Raad van Bestuur gekozen onder 
de kandidaten voorgedragen door de Stad Kortrijk.
Deze bestuurders worden als ontslagnemend beschouwd bij iedere vernieuwing van de 
gemeenteraad.
In tegenstelling tot de andere bestuursmandaten, die de duur van vier jaar niet te boven mogen gaan 
(tenzij herbenoeming), loopt het mandaat van de bestuurders voorgedragen door Kortrijk dus zes 
jaar.
Hoewel niet statutair bepaald, zijn dit traditioneel gemeenteraadsleden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
twee personen voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Kortrijk Xpo  voor een 
periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2025.

Bijlagen
- KX  statuten 31 maart 2016.pdf

2 2019_GR_00109 Vereniging van Vlaamse steden en 
gemeenten (VVSG) - voordracht van 
kandidaten voor de zes bestuurlijke 
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commissies - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad

2 - 2019_GR_00109 - Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) - voordracht van kandidaten voor de zes bestuurlijke commissies - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de voordracht van kandidaten voor de zes bestuurlijke commissies van de VVSG.

Beschrijving
Aanleiding en context
De VVSG nodigt kandidaten uit voor de algemene vergadering, voor de raad van bestuur en/of voor 
de zes bestuurlijke commissies.
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 maart 2019 tot de voordracht van een kandidaat-
bestuurder en de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
Het punt betreffende de bestuurlijke commissies was op dat moment nog niet aan de orde.
De beslissing hieromtrent was dan ook zonder voorwerp en zou in een latere gemeenteraadszitting 
hernomen worden.

Argumentatie
De VVSG start met zes bestuurlijke commissies, al moet de definitieve lijst nog worden vastgesteld 
door de nieuwe raad van bestuur na de algemene vergadering van juni 2019.

De thema’s waarrond de commissies zullen werken bouwen voort op de 9 strategische dossiers uit het 
memorandum van de VVSG. 
De bestuurscommissies behandelen de thema’s vanuit een transversale invalshoek en vormen de rode 
draad voor de belangenbehartiging vanuit de organisatie. 
Op termijn kunnen er ook ad hoc commissies komen, of kunnen bestuurlijke commissies worden 
ontdubbeld. 
De vergaderfrequentie is ongeveer 1 bijeenkomst per 2 maanden. 
Het streefcijfer voor het aantal leden van de bestuurlijke commissie is 16. 
Het gaat om politieke verkozenen en maximum vijf experten, dit om het co-creatieve beleidsproces 
niet louter vanuit de experten-invalshoek te voeden.

De zes bestuurlijke commissies die worden voorgesteld aan de raad van bestuur zijn:

1 Krachtig(e) besturen

Deze bestuurlijke commissie waakt over de bestuurlijke aspecten zoals financiën en personeel. Ze zal 
ook werken rond innovatief samenwerken met de andere overheden (Vlaams, federaal, Europees 
niveau), tussen gemeenten en OCMW’s (bv. de regio-samenwerking), samenwerken binnen de 
gemeente en het OCMW, en samenwerking met burgers en stakeholders/actoren (burgerparticipatie). 

2 Veilige gemeenten en steden

Deze bestuurlijke commissie behandelt thema’s zoals bestuurlijke handhaving, de relatie met de 
hulpverleningszones en de politiezones, en alle veiligheidsthema’s die belangrijk zijn vanuit het 
oogpunt van de burgemeester of de betrokken beleidsverantwoordelijken. Deze commissie legt actief 
verbindingen met de andere commissies, daar waar nodig en noodzakelijk (bv. brandveiligheid en 
kwaliteitsvolle omgeving, regio-samenwerking en krachtige besturen, veiligheid en samen-leven, …).

3 Samen-leven & Zorg voor elkaar
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Deze bestuurlijke commissie behandelt preventieve en curatieve aspecten van zorg en sociale cohesie 
op een brede en transversale wijze. Ze zoekt de verbinding tussen vraagstukken rond goed 
samenleven in een context van diversiteit, (de)radicalisering, het structureel terugdringen van 
armoede, sociale tewerkstelling, versterken van zorg, sociale aspecten van woonbeleid, enz.

4 Kwaliteitsvolle leefomgeving

Deze bestuurlijke commissie behandelt de volgende aspecten vanuit een brede focus: klimaat en 
energie, ruimtelijke verdichting en wonen, afval- en waterbeheer, linken met ondernemerschap en 
ruimtelijke ordening, duurzaamheid, fietsbeleid/fietsveiligheid en mobiliteit, luchtkwaliteit, enz.

5 Digitaal besturen

Deze bestuurlijke commissie gaat over de technologische revolutie die onze samenleving steeds meer 
beïnvloedt, maar die ook opportuniteiten biedt op het vlak van digitaal besturen. We hanteren een 
brede focus vanuit technologie, data, dienstverlening, smart cities, ondernemerschap en 
tewerkstelling, vanuit de quadruple helix of innovatief aanbesteden, administratieve vereenvoudiging 
vanuit procesvereenvoudiging en digitalisering, enz.

6 De gemeente in Europa en de wereld

Deze bestuurlijke commissie benadert de stedelijke of gemeentelijke context in het brede perspectief 
vanuit Europa en de wereld. Ook afstemming tussen Europese subsidielijnen en de lokale strategische 
keuzes komen in deze commissie aan bod. De commissie buigt zich eveneens over de afstemming 
vanuit de lokale besturen en de Vlaamse overheid rond internationale dossiers. De duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen hierbij een belangrijk kader. Deze commissie verwacht dat 
haar leden af en toe ook standpunten vanuit de Vlaamse lokale besturen verdedigen op een Europees 
of Internationaal forum. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Volgende personen voor te dragen voor de bestuurlijke commissies van de VVSG voor een periode die 
eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2025:

Bijlagen
- 20190130 - Nota oproep kandidaten Bestuursorganen VVSG.dotx

3 2019_GR_00110 Interlokale Vereniging “ILV Parkeren Regio 
Kortrijk” - Afgevaardigde in het 
beheerscomité - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 - 2019_GR_00110 - Interlokale Vereniging “ILV Parkeren Regio Kortrijk” - Afgevaardigde in het beheerscomité - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt het aanduiden van een afgevaardigde in het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging “ILV Parkeren Regio Kortrijk”.
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Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 8 juni 2015 goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 
ontwerptekst van overeenkomst tussen de gemeente Kuurne, de stad Kortrijk en AGB Parko tot 
oprichting van de Interlokale Vereniging "ILV Parkeren Regio Kortrijk".

Argumentatie
De interlokale vereniging heeft tot doel de samenwerking tussen de leden, bij de uitvoering van het 
lokale parkeerbeleid, te stimuleren en mede te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking 
beoogt de interlokale vereniging doelstellingen van algemeen belang na te streven door enerzijds, een 
verhoogde efficiëntie door schaalvergroting teneinde aldus bij te dragen tot een performant parkeer- 
en mobiliteitsbeleid en anderzijds een uniform systeem van parkeren en parkeertoezicht in de regio te 
bewerkstelligen.

Artikel 7 van de oprichtingsovereenkomst bepaalt dat de interlokale vereniging wordt beheerd door 
een beheerscomité.
Alle leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité.  
De afgevaardigden van de deelnemende gemeenten worden door de gemeenteraad aangewezen 
onder de gemeenteraadsleden. 
De afgevaardigden in het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een 
bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de leden om het mandaat van hun 
vertegenwoordiger in te trekken en een vervanger aan te duiden.
Na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt tot volledige vernieuwing van het 
beheerscomité overgegaan. 
In dat geval blijven de afgevaardigden in het beheerscomité in functie tot de leden tot hun vervanging 
zijn overgegaan.

Het beheerscomité vergadert minstens tweemaal per jaar :
- in okt-nov. voor het opstellen van de begroting en het programma van het volgende werkingsjaar
- in feb-maart voor het opstellen van het jaarverslag en de –rekening.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Een persoon aan te duiden als afgevaardigde en al dan niet een persoon aan te duiden als 
plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging “ILV Parkeren 
Regio Kortrijk” voor de periode van de huidige bestuurslegislatuur.

4 2019_GR_00104 Leiedal - Algemene vergadering van 28 mei 
2019 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

4 - 2019_GR_00104 - Leiedal - Algemene vergadering van 28 mei 2019 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Leiedal nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 28 mei 2019.
Op deze vergadering staan de verlenging van de statutaire termijn van Leiedal en de daaraan 
gekoppelde statutenwijziging  op de agenda.
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De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 22 februari 2019 heeft de raad van bestuur van Leiedal beslist om een voorstel tot 
statutenwijziging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Leiedal die zal doorgaan op 
dinsdag 28 mei 2019 om 17.00 uur in de Uzien in De Cassinastraat 10C te Deerlijk.

Eveneens op 22 februari heeft de raad van bestuur beslist om aan de gemeenteraden van de 
aangesloten gemeenten de vraag voor te leggen om zich uit te spreken over een verlenging van 
deelname aan Leiedal en dit tot en met 31 december 2035.

Conform artikel 55 van de statuten heeft de raad beslist om het voorstel tot statutaire verlenging ter 
bekrachtiging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 28 mei 2019.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Verslag over de activiteiten in 2018 
    1.1 Verslag van de raad van bestuur 
    1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming externe deskundigen 
5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal 
6. Statutenwijziging  
7. Varia

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

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 5: Verlenging statutaire termijn van Leiedal.
Dit wordt vertaald in agendapunt 6: Statutenwijziging

De termijn van Leiedal neemt een einde op 10/11/2019. 
In lijn met de bepalingen van Artikel 423 van het Decreet Lokaal Bestuur en Artikel 55 van de statuten 
van Leiedal, kan Leiedal voor maximaal achttien jaar worden verlengd.

Op 15/12/1998 werd door de BAV bepaald dat de duurtijd van Leiedal zou lopen tot mei 2020. 
Dit hield in dat de verlenging door de raden van de vennoten zou worden besproken in jaar twee van 
de gemeentelijke legislatuur en na voorlegging van het beleidsplan 2020-2025.

Evenwel, de goedkeuring van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) uit 2001 
limiteerde deze periode tot 10/11/2019.

Gezien de verlenging enkel kan worden beslist op de laatste algemene vergadering voor het einde van 
de termijn (Artikel 55 §2), impliceert dit dat de verlenging wordt behandeld op de Algemene 
Vergadering van 28 mei 2019.

Dit houdt in dat de verlenging aan de gemeenteraden wordt voorgelegd in het eerste jaar van de 
nieuwe legislatuur. 
Het is decretaal (en statutair) niet mogelijk dit eerder (2018) of later (2020) te doen. 
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Gezien de duurtijd van de verlenging decretaal (en statutair) beperkt is tot maximaal 18 jaar, zal 
dezelfde timing zich voordoen over drie legislaturen.

Vandaar wordt voorgesteld om de duur van de verlenging te beperken tot zestien jaar plus 51 dagen 
en dit tot en met 31 december 2035. 
Dit houdt in dat de behandeling van een volgende verlenging in jaar 5 van de legislatuur kan 
gebeuren én dat het de Buitengewone Algemene Vergadering van december is die zich over de 
toekomstige verlenging kan uitspreken.

De procedure voor de verlenging wordt geregeld in Artikel 55 van de statuten en Artikel 423 van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

 Het artikel stelt dat de laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de termijn kan 
beslissen tot de verlenging. 
Dit dient te gebeuren op verzoek van een meerderheid van het aantal deelnemers (zeven) en 
drievierde van het aantal deelnemende gemeenten (tien).

 De Algemene Vergadering dient de verlenging goed te keuren met een drievierde 
meerderheid van het aantal stemmen. 
Op de situatie van vandaag is dit 60.880 aandelen, zodat een drievierde meerderheid 
neerkomt op 45.660 stemmen.
Kortrijk heeft 16.480 aandelen/stemmen (27,07%).

 De gemeenten dienen hun beslissing om lid te blijven van Leiedal te bepalen aan de hand van 
een (intern) onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende 
beheervormen reëel aanbieden. 
Ter ondersteuning kan Leiedal een dossier overmaken aan de gemeentebesturen.

Artikel 55 van de statuten en Artikel 425 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt ook de procedure 
indien een deelnemer wenst uit te treden.

 De deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en 
houden op deel uit te maken van Leiedal op het einde van het jaar waarin tot de verlenging is 
beslist door de algemene vergadering.

De verlenging van Leiedal wordt vertaald in een statutenwijziging, meebepaald Artikel 6 §1.
Het nieuwe artikel wordt (wijziging en aanvulling in het vet):
Leiedal werd opgericht in negentienhonderd zestig voor een termijn van twintig jaar, die een aanvang 
nam op de dag van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij besluit 
van de buitengewone algemene vergadering van vier maart negentienhonderd tachtig werd de duur 
verlengd tot het jaar tweeduizend. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien 
december negentienhonderd achtennegentig werd de duur verlengd tot de maand mei van het jaar 
tweeduizend twintig. Ingevolge het decreet van zes juli tweeduizend en een houdende de 
intergemeentelijke samenwerking wordt werd deze periode beperkt tot tien november 
tweeduizend negentien. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 
achtentwintig mei tweeduizend negentien wordt de duur verlengd tot en met eenendertig 
december van het jaar tweeduizend vijfendertig.

Er zijn vier verplichte inhoudelijke elementen in het Decreet Lokaal Bestuur die nog dienen te worden 
vertaald in de statutenwijziging:
1. Aanpassing statuten inzake oprichting en participaties
2. Aanpassing procedure inzake publicatie besluitenlijst
3. Bijkomstige opdracht van de Algemene Vergadering inzake het opstellen van een Code van Goed 
Bestuur
4. Rapporteringen aan de gemeenteraad
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Verder zijn er nog technische aanpassingen in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur.
De statuten van Leiedal verwijzen op verschillende plaatsen naar de betrokken artikels van het 
Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking. 
Vermits dit decreet nu deel uitmaakt van het Decreet Lokaal Bestuur, dienen ook hier de verwijzingen 
te worden gewijzigd.

Toelichting bij deze statutenwijzigingen, alsmede een vergelijkende tabel met de bestaande artikelen, 
wijzigingen en nieuwe teksten zijn opgenomen in bijlage.

De statutenwijziging van 28 mei 2019 is de tweede van drie geplande statutenwijzigingen (de eerste 
dateert van de buitengewone algemene vergadering op 18 december 2018). 
Voor de statutenwijziging van 10 december 2019 worden volgende elementen behandeld:
Aanpassing van de roulatie bestuurders zonder stemrecht, waaronder opname van stad Wervik 
(Bijlage 2 van de statuten);
- (desgewenst) Aanpassing Artikel 14 (plafond bijdrage);
- (desgewenst) Aanpassing doelstelling Leiedal in kader Beleidsplan 2020-2025 en
- (desgevallend) Aanpassingen (dan wel vereenvoudigingen) aan de statuten in functie van de 
verlenging, waaronder eventuele toetredingen of uittredingen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 de heer Koen Byttebier aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal voor een periode die eindigt na de 
eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal 
van 28 mei 2019 met als agendapunten:

1. Verslag over de activiteiten in 2018 
    1.1 Verslag van de raad van bestuur 
    1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming externe deskundigen 
5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal 
6. Statutenwijziging  
7. Varia

Punt 2
Verder lid te blijven en de verlenging aan te vragen van de intercommunale Leiedal voor een nieuwe 
termijn tot en met 31 december 2035.

Punt 3
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging, met inbegrip van de 
termijnsverlenging tot en met 31 december 2035.
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Punt 4
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- Statuten Leiedal per 18-12-1018.pdf
- 20190222 - Uitnodigingsbrief - KOR.pdf
- 20190222 Bijlage 1 - Agenda AV 28-05-2019 +.pdf
- 20190222 Bijlage 2 - Verlenging - Toelichtingsnota +.pdf
- 20190222 Bijlage 3 - Verlenging - Visietekst Leiedal 2035.pdf
- 20190222 Bijlage 4 - Verlenging - Evaluatie en besprekingen 2017-2018.pdf
- 20190222 Bijlage 6 - Statutenwijziging - Toelichtingsnota bij ontwerp.pdf
- 20190222 Bijlage 7 - Statutenwijziging - Ontwerp.pdf
- Bijlage 11 - Jaarverslag en Jaarrekening 2018.pdf
- Bijlage 12 - Verslag commissaris Leiedal JR2018.pdf
- Leiedal advies MAT 29042019 - revbn.pdf

5 2019_GR_00106 Imog - Algemene vergadering van 21 mei 
2019  - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

5 - 2019_GR_00106 - Imog - Algemene vergadering van 21 mei 2019  - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Imog nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 21 mei 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 21 maart 2019 nodigt Imog Kortrijk uit voor haar Algemene Vergadering, die plaats 
vindt op dinsdag 21 mei 2019 om 18.30 uur in de Raadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie, 
Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke.

Argumentatie
De agenda werd opgesteld als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7  Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht  commissaris-revisor
9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35  jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia
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De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 (punt 6) de heer Wout Maddens aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Imog voor een periode die eindigt 
na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Geert Hillaert
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Imog 
van 19 maart 2019 met als agendapunten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7  Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht  commissaris-revisor
9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35  jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger, zijnde de heer Wout Maddens die alle stemmen toegewezen 
krijgt, op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing 
moet worden genomen goed te keuren.

Bijlagen
- Jaarverslag 2018.pdf
- Activiteitenverslag 2018.pdf
- uitnodiging.pdf
- toelichting agenda.pdf
- afsprakennota uitzendarbeid.pdf

6 2019_GR_00108 Psilon - Algemene vergadering van 18 juni 
2019 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

6 - 2019_GR_00108 - Psilon - Algemene vergadering van 18 juni 2019 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol
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Beknopte samenvatting
Psilon nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 18 juni 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 11 april 2019 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de Intercommunale Psilon op 18 juni 2019.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2018:
    1.1. Verslag van de raad van bestuur
    1.2. Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Kennisname evaluatieverslag 2013-2018
5. Vaststelling bedrag presentievergoeding raad van bestuur

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

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 de heer Mohamed Ahouna aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon voor een periode die eindigt na de 
eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Geert Hillaert
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Psilon van 18 
juni 2019.

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

Bijlagen
- 20180619 gecoördineerde statuten - derde statutenwijziging goedgekeurd MB 25-09-2018.pdf
- 20190411 b uitnodiging AV.pdf
- Jaarrekening 2018.pdf
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- Psilon_evaluatierapport_2013-2018_definitief_LR(5).pdf
- Psilon_jaarverslag_2018.pdf
- voorstel presentievergoeding 2019-2024.pdf
- 20190327 verslag commissaris.pdf

7 2019_GR_00098 Zefier - Algemene vergadering van 13 juni 
2019 - Bepalen mandaat vertegenwoordiger 

7 - 2019_GR_00098 - Zefier - Algemene vergadering van 13 juni 2019 - Bepalen mandaat vertegenwoordiger 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Zefier nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar buitengewone algemene vergadering op 13 juni 
2019.
De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene 
vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 18 maart 2019 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Zefier op 13 juni 2019.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 maart 2019 de heer Frank De Laere aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en geen persoon aan te duiden als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Zefier voor een periode die 
eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Frank De Laere
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Punt 1
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
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- uitnodiging.pdf
- 1.1-ZF-jaarverslag_2017-2018.pdf
- 2.1-Verslag_van_de_commissaris-revisor_over_het_boekjaar_2017-2018.pdf
- 3.1-ZF-jaarrekening_2017-2018.pdf
- 3.2-ZF-resultaten_per_rekeningsector_en_per_vennoot.pdf
- 3.3-ZF-detail_van_de_balans_per_31_december_2018.pdf
- 3.4-ZF-rekeningstaat_per_vennoot.pdf
- 5.0-ZF-AV-TB-201906135 - statutaire benoemingen.pdf

Arne Vandendriessche

Aankoop
8 2019_GR_00096 2019/1944 - Raamovereenkomst preventief 

onderhoud, herstellingen en extra 
dienstverlening voor alle HVAC installaties 
van het stedelijk patrimonium 2019-2023 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

8 - 2019_GR_00096 - 2019/1944 - Raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Deze nota bespreekt de vaststelling van voorwaarden en de wijze van gunning voor de opdracht 
raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening van alle HVAC 
installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023.

Beschrijving
Aanleiding en context
Kortrijk beheert 100+ technische HVAC-installaties (beter gekend als stookplaatsen) voor het volledige 
patrimonium samen.

De huidige overeenkomst voor het preventief onderhoud en herstellingen loopt ten einde. Voor de 
continuïteit van de dienstverlening, stelt de aankoopdienst voor, in samenspraak met de 
gebouwendienst om een nieuwe prijsvraag uit te schrijven.

Bij de opmaak van deze prijsvraag werd rekening gehouden voor een kwalitatieve dienstverlening op 
vlak van :

 mogelijkheid tot het uitvoering van 24/7 herstellen van stookplaatsen
 een jaarlijks, grondig preventief onderhoud
 administratieve ondersteuning op vlak van wettelijke attesten en planning

Er wordt gewerkt met het principe van een vaste HVAC-ploeg, die ter beschikking wordt gesteld door 
de dienstverlener aan Kortrijk, die de bekwaamheid heeft om deze opdracht kwalitatief te kunnen 
uitvoeren.

Argumentatie
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra 
dienstverlening voor alle HVAC installaties van het stedelijk patrimonium” werd een bestek met nr. 
2019/1944 opgesteld door de aankoopdienst.
 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Gelet op de raming zal de opdracht Europees bekendgemaakt worden.

Deze raamovereenkomst is opgemaakt als aankoopcentrale voor volgende entiteiten:

 Stad Kortrijk
 OCMW Kortrijk
 Alle huidige en toekomstige autonome gemeentebedrijven
 Alle huidige en toekomstige stedelijke vzw’s
 Alle huidige en toekomstige OCMW-gerelateerde vzw’s
 Politiezone VLAS
 Hulpverleningszone FLUVIA

Dit laat toe om gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst, het lopende contract van diverse 
besturen, te integreren in deze alomvattende raamovereenkomst.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden voor de volledige vier jaar, mede door het opstellen van deze overeenkomst 
als aankoopcentrale. Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze 
raamovereenkomst geen financiële bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen, zoals beschreven in het 
bestek. 

Per deelopdracht zal een kostenraming kunnen gemaakt worden en zal voorgelegd worden aan de 
desbetreffende raden.

In deze prijsvraag zijn onmiddellijk 2 deelopdrachten meegegeven, namelijk:

deelopdracht 1 : onderhoud HVAC voor het patrimonium van de stad Kortrijk

voor een geraamd bedrag van 510.500,00 euro (eBTW) ofwel 614.705,00 euro (iBTW) voor een 
periode van 4 jaar, te boeken op volgende budgetsleutel 2019 en volgende jaren/0119-
01/6103010/CBS-GBS

deelopdracht 2 : opstellen van een verwarmingsaudit voor de stad Kortrijk
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voor een geraamd bedrag van 37.500,00 euro (eBTW) ofwel 45.375,00 euro (iBTW) voor een 
periode van 4 jaar, te boeken op volgende budgetsleutel 2019 en volgende jaren/0119-
01/6103010/CBS-GBS

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen, zoals beschreven in het bestek met nr. 2019/1944 voor de opdracht 
“Raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC 
installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023”, opgesteld door de aankoopdienst, in 
samenwerking met de gebouwendienst.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. De opdracht zal Europees bekend 
gemaakt worden.

Bijlagen
- 20191944_2019_04_02_Bestek - Model 3P.doc

Kelly Detavernier

Strategische coördinatie
9 2019_GR_00097 Organisatiebeheersing (vroeger interne 

controle) - Jaarlijkse rapportering (april 2018 
- december 2018) - Aktename

9 - 2019_GR_00097 - Organisatiebeheersing (vroeger interne controle) - Jaarlijkse rapportering (april 2018 - december 2018) - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
Huidige nota legt de jaarlijkse rapportering van de organisatiebeheersing (interne controle) voor van 
stad Kortrijk voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2018.

Beschrijving
Aanleiding en context
Organisatiebeheersing (interne controle) is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen 
zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van doelstellingen, de naleving van 
wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het 
efficiënt en economisch gebruik van de middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen 
van fraude.

Een situering van het begrip organisatiebeheersing (interne controle) in het wetgevend kader is 
bijgevoegd als bijlage.

Argumentatie
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Bij huidige rapportering wordt er voor het laatst vertrokken van de risico-analyse die in juni 2015 bij 
de stad Kortrijk werd uitgevoerd. Op basis van deze risico-analyse en het opnieuw behalen van het 
Iip-label (2014) waarbij het personeelsbeleid van de stad Kortrijk werd getoetst aan de Iip-standaard, 
wordt er enerzijds gerapporteerd op basis van de vooruitgang van deze interne verbetertrajecten en 
anderzijds op basis van andere acties in het kader van de kwalitatieve uitbouw van de organisatie.

De 4 prioritaire verbetertrajecten zijn: "Aandacht voor teams en leidinggevenden", "Interne 
communicatie", "Projectmanagement" en Dienstverlening".  Drie van de vier van deze 
verbetertrajecten ("Aandacht voor teams en leidinggevenden", "interne communicatie" en 
"projectmanagement ") werden nav de vorige jaarlijkse rapportering afgesloten.

Bij het afsluiten van deze trajecten werd meegegeven dat het aangewezen is om nieuwe 
verbetertrajecten op te starten in het kader van de integratie stad en OCMW. Vooraleer deze nieuwe 
verbetertrajecten op te starten zal er in het najaar van 2019 vooreerst een gemeenschappelijke 
organisatiebrede risico-analyse bij stad en OCMW worden uitgevoerd, van waaruit de aan te pakken 
prioriteiten door het managementteam zullen worden bepaald.

Het jaarverslag mbt de jaarlijkse rapportering (1 april 2018 - 31 december 2018) is toegevoegd als 
formele bijlage. 

Hieronder volgt de inhoudstafel.

A.1. Voortgangsrapportering op basis van de 6 dimensies van interne controle

A.1. Rapportering van de prioritaire interne verbetertrajecten

A.1.1. Invoering Decreet Lokaal Bestuur - stappenplan

A2. Andere acties in het kader van de kwalitatieve uitbouw van de organisatie

A.2.1. Het bereiken van de doelstellingen

A.2.1.1. Invoering Decreet Lokaal Bestuur

A.2.1.2. Voortgangsrapportage van de beleidsrapportage

A.2.1.3. Opmaak omgevingsanalyse en inspiratienota

A.2.2. Naleving van wetgeving en procedures

A.2.2.1. Informatieveiligheidsbeleid

A.2.3. De beschikbaarheid van betrouwbare informatie

A.2.4. Het efficiënt en economisch gebruik van de middelen

A.2.4.1. Interne dienstverlening

A.2.4.2. Informatiebeheer

A.2.4.3. Vrijwilligerswerk

A.2.5. De bescherming van de activa

A.2.6. Het voorkomen van fraude
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B. Verslaggeving van uitgevoerde audits en inspecties

B.1. Overzicht uitgevoerde inspecties in de voorbije periode

B.2. Overzicht van audits uitgevoerd in de voorbije periode

C. Planning 2019-2020

C.1. Geïntegreerde aanpak organisatiebeheersingssysteem stad en OCMW

C.2. Verdere opvolging audits

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
neemt akte van de jaarlijkse rapportering van de organisatiebeheersing (vroeger interne controle), 
periode 1 april 2018- 31 december 2018.

Bijlagen
- Jaaroverzicht interne controle 20190411.pdf

Financiën
10 2019_GR_00113 Campus Kortrijk Weide- DBFMO 

overeenkomst NV S&R - borgstelling voor 
lening  NV S&R voor de realisatie nieuw 
zwembadcomplex Kortrijk - aanpassing 
aflossingstabel

10 - 2019_GR_00113 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - borgstelling voor lening  NV S&R voor de realisatie nieuw zwembadcomplex Kortrijk - aanpassing aflossingstabel

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
In gemeenteraadszitting  van  14 nov 2016 werd beslist dat de stad zich borg stelt voor het bedrag 
van 32.176.175 euro tegenover Belfius tot zekerheid en voldoening van de verplichtingen van de nv 
S&R onder het deel zwembadcomplex Kortrijk.

In de gemeenteraad van 12 november 2018 werd een bijkomende borg van 1.011.460 euro beslist. 
De totale waarborg voor de stad bedraagt aldus 33.187.635 euro.

In de nacht van 26 op 27 februari 2019 was er een hevige brand in de glijbaantoren van het nieuwe 
zwembad. Daardoor kon het zwembad niet op de voorziene datum worden opengesteld voor het 
publiek.

Deze nota regelt de aanpassing in het aflossingsritme van de oorspronkelijke lening.

Beschrijving
Aanleiding en context



19/44 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad 
Kortrijk, gemeente Zwevegem en de NV S&R voor de realisatie van een nieuw zwembadcomplex 
Kortrijk en een nieuw zwembadcomplex Zwevegem.

De DBFMO-overeenkomst en de bijlagen werden reeds goedgekeurd in de GR in zitting van 25 januari 
2016 punt 26.

De DBFMO-overeenkomst voorziet onder meer onder artikel 2.3 van deel 2 en 2.3 van deel 3 in de 
vereiste van het verlenen van een waarborg teneinde S&R toe te laten de nodige bankfinanciering te 
verkrijgen voor de realisatie van het project.

De S&R Kortrijk-Zwevegem NV zal voor de financiering van het zwembadcomplex Kortrijk een lening 
aangaan met een looptijd van 30 jaar bij Belfius. De borgstelling door de stad werd reeds 
goedgekeurd in GR van 14 nov 2016 en 12 november 2018.

In de nacht van 26 op 27 februari was er een hevige brand in de glijbaantoren van het nieuwe 
zwembad. Daardoor kon het zwembad niet opengesteld worden voor het publiek op de voorziene 
datum.

Argumentatie
Tengevolge van de brand werd door S&R de vraag gesteld aan de stad om als borgverstrekker van 
het bouwkrediet akkoord te gaan met het uitstellen van een aantal kapitaalschijven (4 kwartalen) en 
de terugbetaling ervan te spreiden over de volledige exploitatieperiode. Dit zou geen invloed hebben 
op het rentepercentage.

Daaropvolgend werden onderhandelingen gestart tussen vertegenwoordigers van de stad en van S&R. 
Daarin werd beslist principieel akkoord te gaan met het uitstel van 4 kwartalen voor de betaling van 
de kapitaalaflossingen door S&R aan Belfius. De aflossingen van het eerste jaar worden dan gespreid 
over de overige 29 jaar.

De indicatieve aflossingstabel wordt als bijlage toegevoegd aan de nota.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor het totaal bedrag van 
33.187.635 euro volgens de nieuwe aflossingstabel in bijlage waarbij de eerste kapitaalaflossing start 
na 4 kwartalen en het kapitaal wordt afgelost over de volgende 29 jaar.

Bijlagen
- 20190418 SR KZ aanpassing aflossing indicatief.xlsx

Deeltijds kunstonderwijs
11 2019_GR_00094 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe 

cluster met de unieke optie muziekproductie 
in de vierde graad en de kortlopende 
studierichting specialisatie.  - Goedkeuren
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11 - 2019_GR_00094 - Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de kortlopende studierichting specialisatie.  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Francis Vandichel

Beknopte samenvatting
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs is het aangewezen dat het Stedelijk 
Conservatorium een nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie opricht.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanvraag nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de kortlopende 
studierichting specialisatie.

Argumentatie
In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dient zich de mogelijkheid aan om een 
nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de kortlopende 
studierichting specialisatie op te richten. Het stedelijk Conservatorium van Kortrijk wil graag de 
mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO biedt, volop aanwenden om het lesaanbod te 
moderniseren en beter af te stemmen op de wensen van de leerlingen. Voor de muziekafdeling wil de 
school graag een uitbreiding van de opties bekomen door het aanbieden van een opleiding 
Muziekproductie.

Het vernieuwd muziekcentrum Track* vormt het ideale kader voor het ontwikkelen van een 
studierichting Muziekproductie. Het muziekcentrum organiseert regelmatig workshops en korte 
lessenreeksen Muziekproductie.

Juridische grond
Omzendbrief Dko/2018/02 houdende programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het 
deeltijds kunstonderwijs.   omzendbrief Programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het 
deeltijds kunstonderwijs.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs d.d. 9 maart 2018   https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de 
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds 
kunstonderwijs (organisatiebesluit)   https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/0901355780233de8

Besluit
Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie vanaf 1 september 2019 in het Stedelijk Conservatorium en dit 
in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs in voege sedert 1 september 2018.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata-onderwijs.vlaanderen.be%2Fedulex%2Fdocument.aspx%3Fdocid%3D15137&data=02%7C01%7C%7C47b656421e13409cb4d008d6a17c4711%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C636873953762241684&sdata=gfpHZwAbFtuLJM1qI5GFQHjcdPgxR5g%2BWAd1m6kr%2FMI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata-onderwijs.vlaanderen.be%2Fedulex%2Fdocument.aspx%3Fdocid%3D15137&data=02%7C01%7C%7C47b656421e13409cb4d008d6a17c4711%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C636873953762241684&sdata=gfpHZwAbFtuLJM1qI5GFQHjcdPgxR5g%2BWAd1m6kr%2FMI%3D&reserved=0
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780233de8
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780233de8
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Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
12 2019_GR_00103 Leiedal - Verslag en toelichting

12 - 2019_GR_00103 - Leiedal - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 schepenen Wout Maddens en Philippe De 
Coene voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Leiedal voor een periode die 
eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2025.

Zij werden door de algemene vergadering in zitting van 28 maart 2019 benoemd als bestuurder van 
Leiedal.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Wout Maddens in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

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

13 2019_GR_00107 Psilon - Verslag en toelichting
13 - 2019_GR_00107 - Psilon - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 gemeenteraadsvoorzitster Tiene Castelein 
voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Psilon voor een periode die eindigt na 
de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.
Zij werd door de algemene vergadering in zitting van 26 maart 2019 benoemd als bestuurder.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven in de openbare vergadering van de raadscommissie.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Psilon.

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
14 2019_GR_00112 2018/00818 - aanleg nieuwe wegenis, zaak 

van de wegen - Weigering
14 - 2019_GR_00112 - 2018/00818 - aanleg nieuwe wegenis, zaak van de wegen - Weigering

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
MEVACOM SERVICES heeft een omgevingsvergunning voor de aanleg van een ontsluitingsweg 
aangevraagd. 

De werken omvatten de aanleg van riolering en een doodlopende weg. De 'zaak van de wegen' moet 
conform artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen: 

 Aanleg wegenis
 Aanleg van DWA en RWA
 Vastleggen nieuwe rooilijnen
 De nodige grondoverdrachten

De effectieve ontwikkeling van de aanpalende gronden zit niet vervat in de aanvraag.

Het betreft een particuliere investering, voor de uitvoering van deze werken is geen stadsbijdrage 
vereist.

Beschrijving
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Aanleiding en context
1. Aanleiding en context

Administratieve ligging:

Kadastrale ligging:

De aanvraag voorziet de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg richting het momenteel onbebouwde 
gebied tussen de Markebeek, Kloosterstraat en Marktstraat. De effectieve ontwikkeling van de 
aanpalende gronden zit niet vervat in de aanvraag.

Huidige situatie:

De wegenis wordt voorzien op een onbebouwd terrein en sluit aan op de wegenis (in aanleg) ikv de 
recente verkaveling Kloosterstraat-Marktstraat (MAR 138).

Aangevraagde situatie:

De werken bestaan uit het voorzien van riolering en de aanleg van nieuwe wegenis.

Het typeprofiel uit de voorgaande fase (in aanleg) wordt aangehouden en doorgetrokken, waardoor 
een ruimtelijke continuïteit nagestreefd wordt. De weg krijgt bijgevolg een profielbreedte van 12m, 
waarvan 4,8m rijweg (dubbelrichting) in betonstraatstenen. Aanliggend worden afwisselend 
parkeervakken en groenzones/plantvakken en van doorgaand verkeer afgescheiden voetpaden 
voorzien. 

 

2. Zaak van de wegen

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de wegenis- en rioleringswerken moet de 
zaak van de wegen goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door MEVACOM SERVICES. De stad is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen, na kennisname van eventuele bezwaren in de corresponderende vergunningsaanvraag.

 

3. Openbaar onderzoek

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

Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van 
toepassing en moest de aanvraag ikv de omgevingsvergunningsaanvraag openbaar gemaakt worden 
van 17/12/2018 tot 16/01/2019.

Resultaat: er werden 27 bezwaren ingediend. 

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

Opportuniteit: bebouwing vs. open ruimte

 Voorliggende aanvraag is een voorafname op een verdere bebouwing van dit binnengebied 
tot ‘woonwijk’

 Een groot deel van de bestaande open ruimte werd de laatste jaren reeds volgebouwd, als 
alle beschikbare gronden bebouwd worden, dreigen de laatste resten open ruimte te 
verdwijnen

 Nood aan open ruimte met diverse functies in de nabijheid van het dorpscentrum van Marke: 
het voorliggende gebied is ideaal gelegen om te ontwikkelen als een openbare zone

 Het gebied ligt innen mogelijk overstromingsgevoelig gebied door de nabijheid van de 
Markebeek. Het is dan ook niet aangewezen deze percelen te bebouwen

 Uit de demografische verwachtingen blijkt dat een overaanbod aan woningen gerealiseerd zal 
worden. Momenteel zijn reeds tal van verkavelingen en meergezinswoningen in realisatie in 
Marke. 

 De bebouwingsmogelijkheden uit het BPA (zone voor groepswoningbouw) zijn achterhaald. 
Ondertussen zijn zowel bij de Vlaamse Overheid als bij het stadsbestuur nieuwe inzichten 
gegroeid.

 Mobiliteit

 Een mobiliteitsstudie waaruit de verwachte verkeersgeneratie en de overeenstemming met de 
aangevraagde aard, de breedte en traject van de weg blijkt, ontbreekt

 De verkeersdruk in de Kloosterstraat zal verder toenemen, wat de leefbaarheid in de straat en 
bij uitbreiding in het centrum van Marke verder zal belasten. Verdere luchtvervuiling en 
geluidshinder valt te verwachten.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft de bezwaarschriften behandeld en als volgt 
geëvalueerd:

 Voorliggende aanvraag voorziet louter de aanleg van een ontsluitingsweg en spreekt zich niet 
uit over de effectieve bebouwing en inrichting van het binnengebied tot woonproject. Met 
opportuniteitskritiek van bezwaarindieners rond de eventuele bebouwing, het vrijhouden van 
het gebied of de behoefte aan bijkomend woonaanbod kan bijgevolg in het kader van deze 
aanvraag geen rekening gehouden.

 Uit de indicatieve inrichtingsstudie (cfr. de verantwoordingsnota) blijkt de intentie om het 
gebied te ontsluiten en nadien effectief te ontwikkelen. 
Zoals ook blijkt uit de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening, de mobiliteitsimpact en 
het advies van het team Planning & openbaar domein, is deze globale inrichtingsstudie te 
vaag om een degelijke inschatting te maken van enerzijds de aangevraagde infrastructuur 
(uitrusting) en anderzijds de mogelijke effecten op de mobiliteit. 

De bezwaren zijn ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond.

Argumentatie
4. Bespreking project

De zaak van de wegen omvat volgende onderdelen:

 Aanleg wegenis
 Aanleg van DWA en RWA
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 Vastleggen nieuwe rooilijnen
 De nodige grondoverdrachten

Mobiliteit:

De nieuwe weg wordt voorzien als de toekomstige hoofdontsluiting waarop een aantal ‘projectzones’, 
met ondergeschikte wegenis op zullen aansluiten. In het aanvraagdossier (verantwoordingsnota) zit 
enkel een afbeelding van een indicatieve inrichting + algemene beschrijving van de aanpalende 
gronden. De nota vermeld expliciet dat dit slechts een suggestie inhoudt van een mogelijke invulling 
met een gewenste densiteit van ca. 25wo/ha.

Het betreft geen uitgewerkt inrichtingsplan of verkavelingsontwerp. Er is geen zicht op de te 
verwachten mobiliteitseffecten van de gesuggereerde inrichting. Een mobiliteitsstudie voor de 
globaliteit van de ontwikkeling is noodzakelijk.

Op basis van deze gegevens is het niet mogelijk de ontworpen wegenis te beoordelen op kwaliteit, 
uitrusting en omvang. De wensen en eisen ten aanzien van de wegenis kunnen betrekking hebben op 
zaken als afmetingen van de wegenis, inritconstructies naar percelen of aanliggende wegenis, 
groenvoorziening, fietsvoorzieningen, parkeerfaciliteiten, materiaalkeuze, fundering (bijv. ten behoeve 
van bepaald verkeer), etc. en zijn afhankelijk van de ontwikkeling waarvoor zij aangelegd moet 
worden. Er is in voorliggende aanvraag geen zicht op de mogelijke toekomstige verkeersgeneratie en 
de mate waarop de nieuwe weg en de omgeving geschikt is deze functie op te nemen.

Dit blijkt ook uit het ongunstig advies van het team planning & openbaar domein

Omgevingsaanleg:

De werken bestaan uit het voorzien van riolering en de aanleg van nieuwe wegenis. Deze 
infrastructuurwerken sluiten aan op een bestaande weg die momenteel in functie van de verkaveling 
MAR 138 aangelegd wordt en vormt door de inrichting en materialisatie een verderzetting van de fase 
die momenteel in uitvoering is.

Op basis van de aangeleverde gegevens is het niet duidelijk hoe de vuilwaterriool afwatert of waar 
deze aansluit, gravitair of via een pompput. Een uitgewerkt rioleringsplan ontbreekt en moet 
opgemaakt worden vooraleer de voorziene werken uitgevoerd kunnen worden.

5. Adviezen:

 Het advies van kortrijk - beheer & openbaar domein afgeleverd op 21/01/2019 is volledig 
gunstig: 

Het team Beheer Openbaar Domein heeft geen opmerkingen bij de voorgelegde 
vergunningsaanvraag.

 Het advies van kortrijk - planning & openbaar domein afgeleverd op 15/02/2019 is ongunstig:

Riolering

Op basis van de aangeleverde gegevens is het niet duidelijk hoe de vuilwaterriool afwatert of waar 
deze aansluit, gravitair of via een pompput.

Zolang er geen uitgewerkt rioleringsplan wordt voorgelegd kan er geen vergunning worden verleend.

Mobiliteit
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Aangezien er nog geen definitief plan is voor de invulling van de aanliggende gronden en percelen 
naar bewoning of activiteiten toe, is het onmogelijk om de wegenis te beoordelen op voldoende 
kwaliteit en omvang. De toekomstig te ontwikkelen activiteiten zijn dusdanig verweven met de 
benodigde wegenis voor deze activiteiten dat dergelijke zaken niet los van elkaar beoordeeld of 
aangevraagd kunnen worden. Pas wanneer er een gedegen plan is voor de te ontwikkelen activiteiten, 
kan berekend worden welke verkeersgeneratie die ontwikkeling met zich meebrengt. Afhankelijk 
daarvan wordt bepaald welke wensen of eisen er gesteld worden aan de wegenis en of de verwachte 
intensiteiten gedragen kunnen worden door deze nieuwe wegenis en de reeds bestaande wegenis in 
de omgeving. De wensen en eisen ten aanzien van de wegenis kan betrekking hebben op zaken als 
afmetingen van de wegenis, inritconstructies naar percelen of aanliggende wegenis, groenvoorziening, 
fietsvoorzieningen, parkeerfaciliteiten, materiaalkeuze, fundering (bijv. ten behoeve van bepaald 
verkeer), etc. Het is niet mogelijk om goede wegenis aan te leggen en een optimale ruimtelijke 
ordening te bewerkstelligen zonder kennis te hebben van toekomstige, aangrenzende ontwikkelingen, 
die afhankelijk zijn van deze wegenis. Enkel een integraal plan kan als geheel beoordeeld worden. 
Vanuit mobiliteit wordt daarom negatief geadviseerd op de vergunningsaanvraag/ wordt deze als 
onvolledig gezien.

RUP

De aanvraag betreft het aanleggen van een ontsluitingsweg kaderend binnen het BPA nr. 77 
‘Marktstraat’, in een zone voor wegenis. Het aanvullende voorschrift horende bij deze zone (C14) stelt 
dat de aanleg van het openbaar domein in een globaal inplantingsplan gedetailleerd dient te worden 
uitgetekend. Daar de aanvraag zich echter beperkt tot de aanleg van wegenis en er in de 
beschrijvende nota slechts sprake is van een indicatieve globale inrichtingsstudie, is de haalbaarheid 
en finaliteit van voorliggende aanvraag onzeker. M.a.w. is het niet duidelijk wat er concreet zal 
ontsloten worden en of de ontsluitingsweg hiermee verenigbaar is. Bijgevolg wordt de aanvraag voor 
de aanleg van wegenis negatief beoordeeld.

Dit advies wordt gevolgd:

 Het advies van vlaamse milieumaatschappij - watertoets@vmm.be afgeleverd op 17/12/2018 
is geen advies vereist.

De VMM afdeling Operationeel Waterbeheer is bijgevolg niet bevoegd om in het kader van de 
watertoets advies te geven over dit dossier.

 Het advies van provincie west-vlaanderen - provinciale dienst waterlopen werd niet tijdig 
aangeleverd. 

Er zal aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

6. Conclusie:

De gemeenteraad concludeert dat het dossier onvoldoende duidelijk uitgewerkt is om te beoordelen of 
deze ontsluitingsweg geschikt is voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling zoals weergegeven in 
de indicatieve inrichtingstudie.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de omgevingsvergunningsaanvraag. Het behoort evenwel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 
een beslissing te nemen over de zaak van de wegen.

De zaak van de wegen kan omwille van bovenbeschreven onduidelijkheden op vlak van kwaliteit, 
uitrusting en omvang van de aangevraagde wegenis en het ontbreken van een mobiliteitsstudie die de 
impact op het bestaande wegennet in kaart brengt niet worden goedgekeurd.
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Juridische grond
Omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit

Besluit
Punt 1
Het verslag van de omgevingsambtenaar bij te treden en zich eigen te maken: 

1. Inzake het openbaar onderzoek 

de bezwaren ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond te verklaren

2. Inzake de omgevingsvergunningsaanvraag

te weigeren 

Bijlagen

AGB SOK
15 2019_GR_00111 AGB SOK - project Zwevegemsestraat - 

projectgebied Mercurius - verkoop aan Effect 
vzw - verkoop aan Nikè bvba - instellen 
erfdienstbaarheid - vervroegd genot en 
overdracht van risico - Goedkeuren

15 - 2019_GR_00111 - AGB SOK - project Zwevegemsestraat - projectgebied Mercurius - verkoop aan Effect vzw - verkoop aan Nikè bvba - instellen erfdienstbaarheid - vervroegd genot en overdracht van risico - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ben Mertens

Beknopte samenvatting
Voor de verkoop van het projectgebied Mercurius wordt goedkeuring gevraagd voor de definitieve 
vastlegging van de contouren van lot 1 en lot 2, voor de toevoeging van een erfdienstbaarheid op het 
lot 2 (Zwevegemsestraat deel 19-21-23-25-27) ten voordele van lot 1 (Zwevegemsestraat 29-31), 
alsook voor de toevoeging van een bepaling inzake vervroegd genot en overdracht van risico in de 
overeenkomst van verkoop van lot 1 ter bescherming van de rechten van Stad Kortrijk als verkoper.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO), goedgekeurd door de gemeenteraad op 
12 oktober 2015, werd aan AGB SOK het proces- en projectmanagement opgedragen voor het project 
Zwevegemestraat.

Op 11 september 2017 keurde de gemeenteraad de invulling goed voor het project 
Zwevegemsestraat. Voor het deelgebied Mercurius betrof de goedgekeurde planinvulling het 
volgende:
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-        Een afzonderlijk kavel (Zwevegemsestraat 21-27) voor de kinderopvang (in 2 lagen) (op het 
opmetingsplan Lot 2);

Voor dit kavel was er een intentieovereenkomst met vzw Effect.

-        Een afzonderlijk kavel (Zwevegemsestraat 29-31) voor 6 grondgebonden gezinswoningen met 
tuin en een beluikwoning (op het opmetingsplan Lot 1).

Hiervoor werd een verkoopdossier goedgekeurd.

Voor lot 2 (te verkopen door Effect vzw voor de kinderopvang) werd een bijzondere motivering 
opgemaakt, waardoor een onderhandse verkoop aan vzw Effect mogelijk werd. De verkoop zou 
plaatsvinden op basis van een standaard ontwerp grondakte, een marktconforme prijs en een 
voorbehoud voor wat betreft het verkrijgen van VIPA-subsidie door vzw Effect.

Lot 1 (voor de 6 grondgebonden gezinswoningen met tuin en een beluikwoning) werd te koop 
aangeboden via een verkoopprocedure. Hiervoor werd op 11 september 2017 een verkoopdossier 
goedgekeurd. De verkoopprocedure resulteerde in een beslissing van de gemeenteraad dd. 4 
december 2017 betreffende de goedkeuring van de verkoop van de betreffende grond aan Nikè bvba 
tegen de verkoopprijs van 275.000 euro en conform de voorwaarden goedgekeurd in voormelde 
gemeenteraadszitting.

In de concrete uitwerking van voormelde plannen en planinvulling voor wat betreft het projectdeel 
Mercurius, werd – vanwege de weerstand van de bewoners van het Sint-Janshof – de noodzaak 
vastgesteld het ontwerp aan te passen door een onderdoorgang te maken naar de Zwevegemsestraat, 
en dus een erfdienstbaarheid van doorgang te realiseren op lot 2, het kavel voor de kinderopvang, en 
dit ten voordele van lot 1, het kavel voor de grondgebonden woningen en beluikwoning. Meer bepaald 
werd een recht van doorgang overeengekomen, zoals vastgesteld op de definitieve plannen in bijlage. 
Aangezien die erfdienstbaarheid nog niet werd voorzien in de eerdere teksten die ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad werden voorgelegd, wordt bij deze de goedkeuring gevraagd van de 
overeenkomsten in bijlage.

Er werd ook een precad-dossier ingediend met een weergave van de definitieve contouren van de 
twee betrokken loten.

Bovendien wordt voor lot 1 gevraagd om aan de kopers van deze kavels vervroegd genot en risico te 
verlenen voor wat betreft de aan te kopen onroerende goederen. Dit vervroegd genot en overdracht 
van risico is nodig omwille van de timing van de slopingswerken die worden uitgevoerd op de 
betrokken percelen van lot 1, alvorens de akte van verkoop van het onroerend goed is verleden. 

Argumentatie
Aan het AGB SOK werd het proces- en projectmanagement opgedragen voor het project 
Zwevegemestraat (PSO goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 oktober 2015). In de concrete 
uitwerking van voormelde plannen en planinvulling voor wat betreft het projectdeel Mercurius, werd 
de noodzaak vastgesteld van een erfdienstbaarheid te realiseren op lot 2, het terrein van de 
kinderopvang, en dit ten voordele van de grondgebonden woningen en beluikwoning op lot 1.

De kopers van beide percelen zijn overeengekomen om een erfdienstbaarheid van doorgang te 
installeren op het terrein Zwevegemsestraat 27, deel van lot 2, aangrenzend aan lot 1, om op die 
manier de doorgang mogelijk te maken naar de achterliggende tuinen van de grondgebonden 
woningen, voorzien op lot 1. Aangezien die erfdienstbaarheid nog niet werd voorzien in de eerdere 
teksten die ter goedkeuring aan de gemeenteraad werden voorgelegd, wordt bij deze de goedkeuring 
gevraagd van de overeenkomsten in bijlage.
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Bovendien wordt voor lot 1 gevraagd om aan de koper vervroegd genot en risico te verlenen voor wat 
betreft de aan te kopen onroerende goederen. Anders dan voor lot 2 – waarvoor is bepaald dat de 
grond bouwrijp wordt geleverd – dienen de sloopwerken op lot 1 te worden uitgevoerd door de koper 
van het betrokken perceel. De koper heeft hiervoor dezelfde aannemer aangesteld die ook de 
sloopwerken voor lot 2 zal uitvoeren. De timing van deze slopingswerken is zeer strikt en zal gebeuren 
voorafgaandelijk aan de eigenlijke ondertekening van de akte van verkoop van het betrokken perceel. 
Ter bescherming van de rechten van Stad Kortrijk als verkoper is daarvoor een bepaling inzake 
vervroegd genot en overdracht van risico nodig voor lot 1.

Juridische grond
In de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en AGB SOK is voorzien dat AGB SOK in opdracht van 
Stad Kortrijk stadseigendommen kan vermarkten.

In de projectgebonden samenwerkingsovereenkomst (PSO), goedgekeurd door de gemeenteraad op 
12 oktober 2015, werd aan AGB SOK het proces- en projectmanagement opgedragen voor het project 
“Zwevegemestraat”.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
Advies is voldoende

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Punt 1
goedkeuring van de definitieve contouren van lot 1 en lot 2, zoals vastgelegd in het precad-dossier

Punt 2
goedkeuring van de akte van verkoop tussen Stad Kortrijk en vzw Effect voor de verkoop van lot 2

Punt 3
goedkeuring van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen Stad Kortrijk en Niké bvba betreffende 
lot 1, en opmaak van een verkoopakte overeenkomstig de bepalingen van de onderhandse 
overeenkomst

Bijlagen
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 1 - akte verkoop aan vzw Effect.pdf
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 2 - onderhandse overeenkomst aan Niké bvba.pdf
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 3 - dossier precadastratie.pdf



30/44 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 4 - bouwplan met aanduiding erfdienstbaarheid.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
16 2019_GR_00095 Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) - 

Overeenkomst - Goedkeuren
16 - 2019_GR_00095 - Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) - Overeenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Laurence Singier

Beknopte samenvatting
De stad Kortrijk wenst toe te treden tot AWIS, de overeenkomst voor het uitwisselen van gegevens 
dient hiervoor goedgekeurd te worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde in samenspraak met de rioolbeheerders en de 
gemeenten het afvalwaterinformatiesysteem (AWIS). Dit systeem bevat alle relevante informatie 
omtrent de saneringsinfrastructuur en riolering en vormt ook de basis voor de verdere uitbouw ervan. 
Het digitaliseren van de informatiestromen en het bouwen van klantvriendelijke instrumenten hebben 
hierin, als uitvoering van het Vlaams beleid, als doel de interactie tussen lokale besturen en de VMM 
te bevorderen. Het delen van informatie tussen lokale bestuursniveaus, rioolbeheerders en de VMM 
vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Argumentatie
De eerste stap in de realisatie van een gebiedsdekkende rioolinventaris kreeg vorm in AWIS. In 
samenspraak met de sector bouwde de Vlaamse Milieumaatschappij hiervoor de webapplicatie: 
rioolinventaris.vmm.be.  

De samenwerking bij de opmaak van de rioolinventaris werd in overleg als volgt vastgelegd :

 rioolbeheerders en lokale besturen beheren de rioolinventaris voor hun grondgebied;
 de Vlaamse Milieumaatschappij zorgt voor de grensoverschrijdende koppeling van deze 

netwerken van de partners tot één gebiedsdekkende referentierioolinventaris voor 
Vlaanderen. Grensoverschrijdend doelt hier zowel op de koppeling tussen netwerken van 
verschillende gemeenten en rioolbeheerders als op de koppeling tussen gemeentelijke en 
bovengemeentelijkeinfrastructuurdelen.

Hiertoe werd een afsprakenkader voor de aanlevering en bijhouding van de informatie vastgelegd. De 
gegevensdeling in het kader van de rioolinventaris tussen VMM en Kortrijk moet nu concreet gemaakt 
worden. Een eerste stap hiervoor bestaat in het ondertekenen van de overeenkomst in bijlage. Nadien 
zal in samenspraak met de betreffende diensten bekeken worden hoe deze uitwisseling kan worden 
opgestart. 

Stad Kortrijk neemt vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst de aanlevering en de bijwerking 
van Infrastructuurgegevens op zich die betrekking hebben op het grondgebied van Stad Kortrijk. 
Kortrijk zal de infrastructuurgegevens aanleveren en/of bijwerken tegen de voorwaarden zoals in deze 
overeenkomst worden bepaald.

VMM zal vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst de infrastructuurgegevens samenbrengen, 
optimaliseren en verrijken en hiervoor AWIS als een efficiënt informatiesysteem ontwikkelen en 
beheren en openstellen voor Kortrijk tegen de voorwaarden zoals in de overeenkomst worden 
bepaald.
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Verbintenissen van de Partijen  

Waarborgen van Stad Kortrijk 

Stad Kortrijk waarborgt naar beste vermogen  

(i) dat de infrastructuurgegevens zullen worden verstrekt en bijgewerkt zodat AWIS op correcte en 
actuele wijze de status van de rioleringen en bijhorende onderdelen van de 
afvalwatersaneringsinfrastructuur op grondgebied van Stad Kortrijk kan weergeven;

(ii) dat de aanlevering en bijhouding zal verricht worden in overeenstemming met de 
overeengekomen vereisten en specificaties

(iii) dat hij naar best weten over alle rechten, competenties, goedkeuringen, vergunningen, licenties 
en toelatingen beschikt om de Infrastructuurgegevens te leveren en de samenwerking met de VMM 
aan te gaan;

(iv) dat hij de Infrastructuurgegevens zal aanleveren conform de overeengekomen tijdschema's, tenzij 
er sprake is van overmacht;

(v) dat hij iedere wijziging in zijn huidig of toekomstig werkingsgebied onverwijld schriftelijk aan de 
VMM zal meedelen;

(vi) dat hij loyaal zal samenwerken om de continuïteit van AWIS, als rioleringsdatabank niet in het 
gedrang te laten komen en dit met respect voor het bestaand wettelijk en contractueel kader. 

Waarborgen van de VMM 

De VMM waarborgt naar beste vermogen

(i) dat zij alle redelijke middelen in haar bereik – dus exclusief de invoerapparatuur en 
communicatieverbindingen op de locatie van de Gegevenspartner -zal leveren in de vorm vansoftware, 
interfaces, handleidingen en ondersteuning aan de gegevenspartner om de aanlevering en bijwerking 
van de Infrastructuurgegevens in AWIS op adequate wijze te faciliteren; 

(ii) dat zij de door de gegevenspartner ingevoerde en/of bijgewerkte infrastructuurgegevens verder 
zal aanvullen en verrijken met gegevens waarover zij zelf beschikt of zal beschikken; 

(iii) dat zij, zodra de door de gegevenspartner ingevoerde en bijgewerkte infrastructuurgegevens, haar 
daartoe in staat stelt, de door de gegevenspartner ingevoerde en/of bijgewerkte 
Infrastructuurgegevens zal aanwenden om aan de gegevenspartner relevante informatie te 
verschaffen, bijvoorbeeld over aansluitingsconflicten, knelpunten, en andere mogelijke issues; 

(iv) dat zij, zodra de door de gegevenspartner ingevoerde en bijgewerkte infrastructuurgegevens haar 
daartoe in staat stelt, deze gegevens verder ook zal aanwenden voor het ontwikkelen van 
toepassingen ten dienste van de gegevenspartner, onder meer voor dossieropvolging, vermindering 
van de rapporteringslast of andere functies; 

(v) dat zij ervoor zal zorgen dat de gegevenspartner tijdens de duur van de overeenkomst toegang 
heeft tot de infrastructuurgegevens opgenomen in AWIS conform de voorwaarden en beperkingen 
omschreven in deze overeenkomst en haar bijlagen; 

(vi) dat zij op loyale wijze zal samenwerken met de vertegenwoordigers van de gegevenspartner in de 
overleggroep en alles in het werk zal stellen om de doelstellingen van AWIS te realiseren. 
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Waarborgen van alle partijen  

Partijen waarborgen dat zij AWIS niet zullen gebruiken voor doeleinden waarover geen contractuele 
afspraak bestaat of waarvoor er geen wettelijke basis bestaat op moment van het gebruik.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
De overeenkomst voor uitwisseling van digitale geografische gegevens tussen de stad Kortrijk en de 
Vlaamse Milieumaatschappij goed te keuren.

Bijlagen
- Overeenkomst_AWIS

17 2019_GR_00100 Bruyningpad - Beheersoverdracht van het 
Vlaamse Gewest aan de stad Kortrijk van het 
Bruyningpad fase 2 - Goedkeuren

17 - 2019_GR_00100 - Bruyningpad - Beheersoverdracht van het Vlaamse Gewest aan de stad Kortrijk van het Bruyningpad fase 2 - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
De Stad kreeg van het Vlaamse Gewest de vraag tot overdracht van een gedeelte van het 
Bruyningpad. Het betreft hier meer bepaald het gedeelte gelegen tussen de Bruyningstraat en de 
aansluiting met het eco-veloduct. De twee (fiets)bruggen op dit wegvak (over de R8 en de E17) 
blijven in eigendom van het Vlaams Gewest, maar het beheer van de bovenbouw wordt overdragen 
aan de stad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Deze nota werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van 10/09/2018 punt 14. Doordat de 
beschrijving van het over te dragen deel onduidelijk was, werd nu beslist om de nota opnieuw in de 
gemeenteraad te brengen.

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

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

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
de overdracht naar de stad Kortrijk van het fietspad Bruyningpad gelegen van de fietsbrug over de 
E17 tot het rondpunt aan de Bruyningstraat zoals weergegeven op het overzichtsplan in bijlage en in 
detail op plan 1M3D8J G 106901 04 goed te keuren.

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

Bijlagen
- 1M3D8JG10690104.pdf
- overeenkomst beheer van Bruyningpad op twee bruggen.pdf
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18 2019_GR_00114 Mobiliteit - Fietszone binnenstad Kortrijk - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement

18 - 2019_GR_00114 - Mobiliteit - Fietszone binnenstad Kortrijk - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van een fietszone in de binnenstad van Kortrijk 
wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het bestuursakkoord 2019-2024 van de nieuwe beleidsploeg neemt de fietszone in de binnenstad op 
als belangrijk onderdeel van haar streven naar de meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van 
Vlaanderen.

Uit het akkoord: ‘Er komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum (inclusief het winkel- 
wandelgebied) maar er komen er ook in de deelgemeenten zoals in Marke, Heule, Heule-Watermolen 
en Bissegem. Om de fietszone aan te geven, maken we werk van duidelijke markeringen zoals rode 
lopers en fietslogo’s op de straat’.

Argumentatie
De teams BOD en POD werkten intussen een concept en retroplanning uit voor de fietszone voor de 
binnenstad. Dit werd voorgelegd aan het coalitieoverleg van 18 maart 2019. De presentatie hiervan is 
opgenomen als bijlage van deze nota. Onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden of 
onvoorziene omstandigheden wordt de fietszone in de 2e week van juli geopend.

Het concept omvat: 
• Een geografische afbakening van de fietszone, die rekening houdt met de bestaande woonerven, de 
Grote Markt, en het winkel-wandelgebied
• Een voorstel van signalisatie, zowel de wettelijk verplichte signalisatie als de facultatieve
• Een fysieke uitwerking van de fietszone, met als basiselementen de rode vlakken ter hoogte van de 
belangrijkste toegangen van de fietszone en fietsemblemen op de belangrijkste 
  assen
• Een concept voor de Rijselsestraat, die als dubbelrichtingsstraat met markeringen heringericht 
wordt. Hierdoor versmalt de rijweg en is het inhaalverbod dat eigen is aan een fietsstraat 
  (of -zone) beter te handhaven. 
• Een retroplanning, waarbij een deel van de werken door eigen diensten wordt uitgevoerd en een 
deel via aanbesteding door een aannemer.
• Een aanzet van communicatieplan

Aan het college wordt gevraagd het aanvullend reglement in verband met het invoeren van een 
fietszone in de binnenstad van Kortrijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 

De fietszone omvat volgende straten (zie ook plan in bijlage)
Budastraat, Dam, Damkaai tussen Broelkaai en Dam, Plein tussen Gentsestraat en Groeningestraat 
(exclusief het deeltje basisschoolomgeving), Houtmarkt (rijweg), Groeningestraat, Onze-Lieve-
Vrouwstraat, Guido Gezellestraat, Reepkaai, Schuddevisstraat, Kasteelkaai, Dolfijnkaai, Belfaststraat 
tussen Pres. Rooseveltplein en Kasteelkaai, Oude Kasteelstraat, Vismarkt, Kasteelstraat, Heilige-
Geeststraat, Ramen, Sint-Michielsplein, Papenstraat, Rijselsestraat, Oude Vestingsstraat, 
Hagedissenstraat, Jan Palfijnstraat, Waterpoort, Zakske, Stationsstraat, Havermarkt, Graanmarkt, 
Burgemeester Reynaertstraat, Sint-Jorisstraat (20m voor kruispunt met Schouwburgplein); 
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Schouwburgplein (rijweg tussen Doorniksestraat en Sint-Jorisstraat), Doorniksestraat, Grote Markt 
(rijweg tussen Graanmarkt en stadhuis en rijweg tussen Rijselsestraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat), 
Leiestraat, Leiebrug, Konventstraat, Pieter de Cockelaerestraat, Kapittelstraat,  Begijnhofstraat, Deken 
Zegerplein, Vlasmarkt (rijweg tussen Wijngaardstraat en Doorniksestraat), Tuinstraat, Keer der 
Vlamingenstraat, Vlamingenstraat. 

Bestaande woonerven binnen de R36, de voetgangerszone en de zone met parkeer-en stilstandverbod 
op de Grote Markt maken in principe geen deel uit van de fietszone. De bestaande woonerven en de 
voetgangerszone bieden sowieso nog een verregaandere bescherming voor de trage weggebruikers 
(20km/u of stapvoets, voetgangers voorrang). 

Wettelijkheid fietszone
De bestaande wettelijke borden F111 (begin fietsstraat) en F113 (einde fietsstraat) maken de 
afbakening van een geheel van fietsstraten eigenlijk op vandaag al mogelijk, gewoon door het feit dat 
er een begin- en eindebord beschikbaar is, dat niet telkens moet herhaald worden aan elk kruispunt 
tussen aanpalende fietsstraten. 
Intussen werd een wetsontwerp waarbij de fietszone zal worden geregeld, goedgekeurd door de 
Kamer (zie bijlage van deze nota). De teksten hiervan zijn al beschikbaar maar nog niet gepubliceerd 
in het staatsblad. Vanaf de publicatie van de wettekst in het Staatsblad zal er, ingeval van meerdere 
fietsstraten, een zonebord moeten worden gebruikt. Dus de afbeelding van het bord F111 (begin 
fietsstraat), zonder het woord “fietsstraat”,  geplaatst op een wit rechthoekig bord met daarboven de 
vermelding "zone".

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 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van de fietszone in de binnenstad als volgt 
vast te stellen:
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Artikel 1:
§1. In Kortrijk wordt in volgende straten een fietszone ingevoerd: 
De fietszone omvat volgende straten: 
Budastraat, Dam, Damkaai tussen Broelkaai en Dam, Plein tussen Gentsestraat en Groeningestraat 
(exclusief het deeltje basisschoolomgeving), Houtmarkt (rijweg), Groeningestraat, Onze-Lieve-
Vrouwstraat, Guido Gezellestraat, Reepkaai, Schuddevisstraat, Kasteelkaai, Dolfijnkaai, Belfaststraat 
tussen Pres. Rooseveltplein en Kasteelkaai, Oude Kasteelstraat, Vismarkt, Kasteelstraat, Heilige-
Geeststraat, Ramen, Sint-Michielsplein, Papenstraat, Rijselsestraat, Oude Vestingsstraat, 
Hagedissenstraat, Jan Palfijnstraat, Waterpoort, Zakske, Stationsstraat, Havermarkt, Graanmarkt, 
Burgemeester Reynaertstraat, Sint-Jorisstraat (20m voor kruispunt met Schouwburgplein); 
Schouwburgplein (rijweg tussen Doorniksestraat en Sint-Jorisstraat), Doorniksestraat, Grote Markt 
(rijweg tussen Graanmarkt en stadhuis en rijweg tussen Rijselsestraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat), 
Leiestraat, Leiebrug, Konventstraat, Pieter de Cockelaerestraat, Kapittelstraat,  Begijnhofstraat, Deken 
Zegerplein, Vlasmarkt (rijweg tussen Wijngaardstraat en Doorniksestraat), Tuinstraat, Keer der 
Vlamingenstraat, Vlamingenstraat.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door een zonebord met 
daarin de afbeelding van het bord F111 - begin van de fietsstraat en F113 - einde van de fietsstraat 
(= met schuine zwarte streep door het volledige zonebord). Deze worden op volgende locaties 
aangebracht:

Budastraat, ter hoogte van Ijzerkaai;
Dam, ter hoogte van Ijzerkaai;
Parking Broeltorens, ter hoogte van de uitrit van de parking met de Dam;
Dam ter hoogte van de Damkaai;
Guido Gezellepad ter hoogte van de Broeltorens;
Benoits Poortje ter hoogte van de Groeningestraat;
Plein ter hoogte van de Kleine Leiestraat;
Plein (kant ’t Fort) ter hoogte van de Gentsestraat;
Plein (kant Houtmarkt) ter hoogte van Plein/Kleine Leiestraat;
Houtmarkt ter hoogte van Plein;
Boerenhol ter hoogte van de Begijnhofpark;
Vlamingenstraat, zowel ter hoogte van de Spoorweglaan als ter hoogte van de Wijngaardstraat; 
Keer der Vlamingenstraat ter hoogte van de Spoorweglaan; 
Tuinstraat zowel ter hoogte van de Spoorweglaan als ter hoogte van de Wijngaardstraat; 
Doorniksestraat ter hoogte van Vlasmarkt; 
Sint-Jorisstraat, 20m vòòr het kruispunt met het Schouwburgplein; 
Burgemeester Reynaertstraat ter hoogte van het Stationsplein; 
Stationsstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Stationsplein; 
Jan Palfijnstraat ter hoogte van de Koning Albertstraat; 
Oude-Vestingsstraat ter hoogte van de Koning Albertstraat; 
Rijselsestraat ter hoogte van het Louis Robbeplein; 
Louis Verweestraat ter hoogte van de Rijselsestraat; 
Oude Kasteelstraat ter hoogte van het President Rooseveltplein; 
Belfaststraat ter hoogte van het President Rooseveltplein; 
Kasteelkaai ter hoogte van het kruispunt met de Kasteelbrug; 
De Grote Markt ter hoogte van de grenzen van de parkeer- en stilstandsverbodszone.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan het Vlaams Huis Voor Verkeersveiligheid.
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Bijlagen
- 8-4-2019 - cbs-beslissing - BOD Markeringen fietszone 2019.pdf

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
19 2019_GR_00105 Imog - Verslag en toelichting

19 - 2019_GR_00105 - Imog - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 schepenen Kelly Detavernier, Bert Herrewyn 
en Ruth Vandenberghe voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Imog voor een 
periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2025.
Zij werden allen door de algemene vergadering in zitting van 19 maart 2019 aangesteld als bestuurder 
van Imog.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Ruth Vandenberghe in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

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

Axel Ronse

Musea en Erfgoed
20 2019_GR_00101 Straatnaamgeving - Prinsestraat - principiële 

goedkeuring - Goedkeuren
20 - 2019_GR_00101 - Straatnaamgeving - Prinsestraat - principiële goedkeuring - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard Pauwels



40/44 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beknopte samenvatting
Voor een nieuwe woonstraat in Marke, tussen de Keizerstraat en de Kardinaalstraat, moet een naam 
gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 19 maart 2019 en stelt de 
naam Prinsestraat voor.

De gemeenteraad dient eerst een principiële goedkeuring te geven. Daarna moet een openbaar 
onderzoek uitgevoerd worden en advies gevraagd worden aan de cultuurraad, alvorens de 
namen definitief toegekend kunnen worden.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de nieuwe woonstraat in Marke, tussen de Keizerstraat en de Kardinaalstraat, moet een naam 
gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 19 maart 2019 en stelt de 
naam Prinsestraat voor.

Argumentatie
De nieuwe straat sluit aan bij de Keizerstraat en de Kardinaalstraat, beide genoemd naar herbergen in 
de omgeving. De Prinse is de naam van een verdwenen café op de hoek van de Torkonjestraat, 
Hellestraat en Kardinaalstraat, deze naam zou dus mooi aansluiten bij de namen van voornoemde 
straten (Keizer - Kardinaal - Prinse).

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 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
Principieel, de nieuwe straat tussen de Keizerstraat en de Kardinaalstraat in Marke, volgende naam te 
geven: Prinsestraat.

Bijlagen

21 2019_GR_00102 Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, 
Beekjufferstraat en Korenboutpad - 
definitieve goedkeuring - Goedkeuren



41/44 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

21 - 2019_GR_00102 - Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en Korenboutpad - definitieve goedkeuring - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor de nieuwe verkaveling aan de Oogststraat in Heule, moeten namen gekozen worden voor twee 
straten en een pad. De straatnaamcommissie  stelde de namen 
Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en Korenboutpad voor. De gemeenteraad gaf in december zijn 
principiële goedkeuring. Na  openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad, kunnen de 
namen definitief toegekend worden.

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 
stelde 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.

De GR gaf principiële goedkeuring in zitting van 10 december 2018. Het openbaar onderzoek van 13 
februari tot 13 maart leverde geen bezwaren op. De cultuurraad gaf gunstig advies. Bijgevolg 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 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
Definitief, 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
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 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.

Bijlagen
- 20180825 verslag commissie voor straatnaamgeving
- VK oogststraat- voorstel Commissie aan  College.docx

Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Voorstel tot beslissing: een boombeschermingsplan bij elke 
nieuwe omgevingsvergunning.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Voorstel tot beslissing: een boombeschermingsplan bij elke nieuwe omgevingsvergunning.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De afgelopen jaren werden heel wat omgevingsvergunningen afgeleverd. Er werd dan ook heel wat 
verkaveld, gebouwd en verbouwd in Kortrijk. Vaak waren de bomen de eerste slachtoffers van deze 
bouwdrift. Bovendien gebeurde dit vaak onnodig. Doordat bomen gebruikt werden als plek om 
bouwmaterialen tegen te stockeren bvb, of doordat af te voeren aarde op de boomwortels wordt 
gestort, waardoor bomen stilletjes afsterven.

Dat hoeft niet zo te zijn. Door het verplicht laten opmaken van een boombeschermingsplan bij elke 
omgevingsvergunning kunnen we er voor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen om 
bomen te bewaren op plekken waar er in de toekomst gebouwd, verbouwd of verkaveld wordt.

Daarom stelt de Groen fractie het volgende voor.

De gemeenteraad beslist:

1. Een boombeschermingsplan als verplicht onderdeel van elke omgevingsvergunning in Kortrijk op te 
nemen.

2. Dat een boombeschermingsplan wordt opgemaakt door een erkende firma, deskundig in 
boomverzorging in functie van aanwezige en te behouden bomen. Dit plan bevat de concrete 
maatregelen en visualisatie van de bescherming en monitoring van bomen voor, tijdens en na de 
bouwwerkzaamheden, zodat de bomen ook na de werken optimaal kunnen voortgroeien.

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: 
Kleuters met hoofddoek in stadscommunicatie
IR 2 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: Kleuters met hoofddoek in stadscommunicatie

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Met ontzetting heeft Vlaams Belang vastgesteld dat het stadsbestuur kleuters met hoofddoek opvoert 
op de voorpagina's van stadskranten. Twee voorpagina's in bijlage bij dit bericht. Hierdoor wordt een 
radicale en vrouwonvriendelijke interpretatie van de islam verspreid. Dit vraagt om een grondig 
politiek debat, vandaar deze uitgebreide interpellatie. Vlaams Belang vraagt de voorzitster ook om een 
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beleidsdebat waarbij experten op de gemeenteraadszitting worden uitgenodigd die deze complexe en 
gevoelige materie kunnen toelichten aan de beleidsmakers en uitleggen waarom dit soort 
communicatie een verkeerd signaal geeft aan de Kortrijkse samenleving. 

De Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Daria Safai (N-VA) stelt dat de hoofddoek wordt 
opgelegd aan kinderen. “Het is geen vrije keuze. Als ik meisjes van zes jaar zie met een hoofddoek, 
dan vraag ik mij echt af hoe ze dat zelf hebben kunnen beslissen? Het wordt je opgelegd en je leeft 
ermee leven." (1) Toenmalige staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageerde nog 
erg verontwaardigd over foto’s van kleuters met een hoofddoek die de Milli Görüs-afdeling van Genk 
op haar Facebook heeft staan. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) liet de vzw’s 
doorlichten door Staatsveiligheid. (2)

Hendrik Bogaert (CD&V) verraste (en shockeerde) vriend en vijand door te pleiten voor een algemeen 
hoofddoekenverbod, overal in de openbare ruimte dus. Want, zo zegt Bogaert, we bevinden ons op 
een “kantelpunt” waarbij de samenleving door “sub- gemeenschappen” dreigt te verbrokkelen: 
“Mensen gaan volgens hun religie in een wijk wonen. Dat begint zich te concentreren.”(3)

De Vlaamse onderzoeksjournaliste Hind Fraihi pleit eveneens voor een algemeen hoofddoekenverbod 
tot een bepaalde leeftijd. Misschien, aldus Fraihi, “is het (...) een idee om van het dragen van een 
hoofddoek iets te maken waarvoor je pas op latere leeftijd kan kiezen, weloverwogen en goed 
doordacht. We stellen leeftijdslimieten in voor autorijden, tattoos en alcohol drinken. Zaken die enige 
maturiteit, vaardigheden en kennis vergen vooraleer men er veilig en bewust mee kan omgaan. Een 
leeftijdsgrens kan de angel van de dwang uit de keuze voor de hidjab halen en een groep van beter 
gei?nformeerde, zelfbewuste moslima’s cree?ren.”(4)

Ook Serap Güler, de staatssecretaris van Integratie in Noordrijn-Westfalen, pleit voor een verbod op 
hoofddoekjes bij jonge meisjes, want “kinderen mogen niet worden geseksualiseerd”. (5)

De islamitische hoofddoek is een (anti-)seksueel instrument. Vrome moslims vinden namelijk dat 
zowel gehuwde vrouwen als ongehuwde meisjes vanaf de puberteit – om hun (familie)eer te 
beschermen – zichzelf dienen te bedekken om niet de lust op te wekken van mannelijke 
toeschouwers. “En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun 
geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun 
sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun 
echtgenoten […]”, zo dicteert Soera An-Noer (Het Licht), vers 31 in de Koran.

 

(1) Darya Safai (N-VA): “De hoofddoek wordt kinderen opgelegd”, vrt.be, 28 februari 2018

(2) Zuhal Demir (N-VA) verontwaardigd over Facebookfoto’s van Milli Görüs in Genk, 
hbvl.be, hbvl.be, 19 september 2018.

(3) Hendrik Bogaert (CD&V) pleit voor hoofddoekenverbod, vrt.be, 18 december 2017.

(4) Keuzevrijheid, Tijd.be, 1 februari 2018

(5) Habe ein Problem damit, Kinder durch ein Kopftuch zu sexualisieren, Welt.de, 14 april 2018

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie:  
Aalbeke - gebruik oude brandweerkazerne
IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie:  Aalbeke - gebruik oude brandweerkazerne
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Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Aalbeekse verenigingen die willen petanque spelen konden daarvoor tot nu terecht op een domein in 
de Bergstraat.  Gezien de eigenaar van de gronden reeds enige tijd geleden overleden is en de 
gebouwen binnenkort verkocht worden, dreigt men vanaf augustus 2019 op straat te staan. OKRA 
Aalbeke opperde daarom de suggestie om de petanquebanen in de toekomst een onderkomen te 
doen vinden in de oude brandweerkazerne in de Bergstraat.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Hoe ver staat de stad met het herhuisvesten van de petanquevelden in Aalbeke? Zal er een 
oplossing zijn voor augustus 2019, wanneer de huidige speelvelden verloren gaan?

2. Hoe staat het stadsbestuur tegenover de suggestie om de petanquevelden onder te brengen 
in de oude brandweerkazerne?  Wat zijn de voor- en nadelen?  Wat zijn de eventuele 
obstakels om dit te realiseren?  Welk prijskaartje is hier desgevallend aan verbonden?

3. Zijn er eventueel andere plannen en ambities met betrekking tot de oude brandweerkazerne 
die voorgaande suggestie doorkruisen?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

woensdag 24 april 2019


