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OPENBARE ZITTING
Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Helga Kints: Beperkte Interpellatie: 
vaccinatie en opvolging
IR 1 - Interpellatie van raadslid Helga Kints: Beperkte Interpellatie: vaccinatie en opvolging

Indiener(s):
Kints Helga

Toelichting:
Beste gemeenteraad, 

 Er is op dit moment één wettelijk verplichte vaccinatie en dat is deze voor polio (kinderverlamming). 
De wet van toepassing is het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966. Een oude wet dus. 

 Die wet stelt dat elk kind vóór de leeftijd van 18 maanden moet worden ingeënt, tenzij dit omwille 
van medische redenen dit niet kan. De ouders of de voogd moeten dit bewijzen aan de hand van een 
vaccinatiebewijs dat zij binnen de 15 dagen moeten bezorgen aan het gemeentebestuur.

 Dat maakt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente en voor de burgemeester: 

 Hij moet een lijst opstellen en bijhouden van de kinderen die aan de verplichte inenting zijn 
onderworpen.

 Hij wijst de ouders of de voogd op hun verplichtingen aangaande dit vaccin.
 Hij houdt eveneens toezicht op de naleving van die verplichting en deelt de 

gezondheidsinspecteur de vastgestelde nalatigheden mee.

 Indien de verplichte vaccinatie niet wordt uitgevoerd, is de burgemeester en de gemeente dus 
verantwoordelijk om de (federale) gezondheidsinspecteur op de hoogte te brengen. Deze laatste 
houdt het toezicht op de poliovaccinatie. (https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-
van-de-gezondheidszorg/dringende-hulpverlening/risicobeheer/de#specifieke) Die kan hiervoor een 
geldboete en zelfs een gevangenisstraf voor vorderen. 

 Het is een oude verplichting, maar niet zonder reden. Polio is een verschrikkelijke ziekte en het niet 
inenten van een kind tegen deze ziekte, omwille van welke reden ook, is een onaanvaardbare 
nalatigheid. 

 

Mijn vraag is dan ook: 

1. Houdt de gemeente op dit moment al zo’n lijst bij en zijn er cijfers van hoeveel kinderen er 
geboren worden en hoeveel inentingsbewijzen er ingediend werden? 

2. Kan de gemeente helpen om de ouders aan deze verplichting te herinneren, eventueel door 
na een bepaalde tijd na de aangifte van een geboorte een herinnering te sturen naar de 
ouders die nog geen bewijs opstuurden of hebben bezorgd?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Situatie in Brandweerzone Fluvia
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Situatie in Brandweerzone Fluvia

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/dringende-hulpverlening/risicobeheer/de#specifieke
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/dringende-hulpverlening/risicobeheer/de#specifieke
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Toelichting:
Sinds een aantal jaren zijn er problemen binnen de hulpverleningszone Fluvia. Onlangs gingen een 
deel van de brandweermannen en -vrouwen over tot een staking. Hoewel eerder tijdens een 
hoorzitting in de Kortrijkse Gemeenteraad moest blijken dat er 'geen probleem is' en 'niets aan de 
hand was', blijft het ongenoegen sluimeren. Daarom deze vragen:

- Wat zijn de problemen die voor het ongenoegen zorgen?

- welke stappen werden reeds gezet?

- Hoe zullen de problemen in de toekomst aangepakt worden?

Graag een debat ten gronde en niet opnieuw een goed nieuws show dat er geen enkel probleem is.

IR 3 Interpellatie van raadslid Liesbet Maddens: Beperkte Interpellatie: 
comfort in stembureaus
IR 3 - Interpellatie van raadslid Liesbet Maddens: Beperkte Interpellatie: comfort in stembureaus

Indiener(s):
Maddens Liesbet

Toelichting:
Beste voorzitter,

We hebben er recent verkiezingen opzitten, wat de Kortrijkzaan weer massaal op de been bracht om 
te gaan stemmen in 73 stembureaus verspreid over de stad. Dit is steeds een drukke gebeurtenis en 
niet altijd op maat van iedereen. Zo is het niet evident voor ouderen om te gaan stemmen en zijn de 
faciliteiten in de stembureaus ook niet altijd op hen afgestemd. In sommige kantoren zoals de 
Academie was het vaak heel warm en was er een gebrek aan zitplaatsen of drinkwater voor oudere, 
minder mobiele burgers. Dat brengt me tot twee concrete vragen voor de bevoegde schepen:

o Is er een mogelijkheid om kiesbureaus te organiseren in woon- en zorgcentra zodat ouderen 
zich minder ver hoeven te verplaatsen?

o Kan de toestand in de stembureaus verbeterd worden zodat het vaak lange wachten iets 
aangenamer wordt gemaakt door middel van onder meer zitplaatsen en drinkwater? 

IR 4 Interpellatie van raadslid Liesbet Maddens: Beperkte Interpellatie: 
Insectvriendelijke planten en bloemenweides
IR 4 - Interpellatie van raadslid Liesbet Maddens: Beperkte Interpellatie: Insectvriendelijke planten en bloemenweides

Indiener(s):
Maddens Liesbet

Toelichting:
Beste,

Van 2 tot 9 juni was het de Week van de Bij. Ook voor N-VA zijn bijen geen bijzaak. Net als vlinders 
en andere insecten zijn bijen onmisbare schakels in de natuur. In het BSV is de ambitie geuit om de 
stad te zijn met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling. Ik heb volgende 
vragen voor de bevoegde schepen:

o    Wat zijn de concrete plannen om insectvriendelijke planten en bloemen aan te leggen?

o    Kunnen we bijvoorbeeld bermen of middenbermen met een geringe biodiversiteitswaarde gaan 
omvormen tot kleine bloemenweides?
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IR 5 Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie: 
Cannabisautomaten
IR 5 - Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie: Cannabisautomaten

Indiener(s):
Dejaegher Philippe

Toelichting:
Beste,

Twee weken geleden was er onduidelijkheid in de berichtgeving omtrent de eventuele komst van 
cannabisautomaten naar onze stad. Als arts maak ik me hierover zorgen: druggebruik dient niet 
gepromoot te worden, zelfs niet als het gaat over softdrugs waar je niet high van zou kunnen worden. 
Onze partij is tegen de legalisering van drugs, we dienen als stad ook de perceptie te vermijden dat 
cannabis of andere softdrugs goede producten zijn. Ik heb volgende vragen voor de burgemeester:

o    Wat is het wettelijk kader hierrond?

o    Zullen er binnenkort cannabisautomaten op openbaar domein te zien zijn?


