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Vraag nr. 1 van  Wouter Vermeersch en Jacques Demeersseman van  
6 december 2019 
 
Meerjarenplan: investeringsprojecten volgens bevoegdheidsverdeling 

 
Nu het meerjarenplan 2020 - 2025 bekend is, zouden wij graag willen kennis nemen van de 
deelbudgetten toegewezen aan de Burgemeester en de onderscheiden Schepenen. Maar dan 

geventileerd over hun respectievelijke bevoegdheden, ten einde deze nu en zeker in de toekomst te 

toetsen aan de realisatie ervan. 
Kortrijk investeert 291.171.291 euro bruto en 215.0026.857 euro netto over de periode 2020 - 2025. 

Graag hadden wij deze investeringsbedragen (bruto en netto) uitgesplitst willen zien conform de 
bevoegdheden en de respectievelijke verantwoordelijke schepenen 

(zie: https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2019-01/BSV-Bevoegdheden-versie190107.pdf). 

Wellicht kunnen een beperkt aantal investeringen niet toegewezen worden aan een specifieke 
bevoegdheid, c..q. schepen. In dat geval kunnen deze bedragen worden toegevoegd aan een post 

"Algemeen". Bijvoorbeeld de investeringen inzake "SIB aankopen Algemene diensten" moeten 
wellicht worden aangemerkt als "Algemeen". 

Graag een zo gedetailleerd mogelijke uitsplitsing van de bruto- en netto-investeringen 

 
Antwoord 
 
De schepenen werken, net zoals de medewerkers, niet afzonderlijk maar in team en vanuit te 
bereiken ambities (= BSV Beste Stad van Vlaanderen), waardoor een investeringsproject bijna nooit 

onder de bevoegdheid van 1 schepen valt. Gewoon omdat we niet ‘in hokjes’ denken en werken.  
Een goed voorbeeld daarvan zijn ook onze programma’s waarbij het de bedoeling is om met die 4 

lijnen rekening te houden in àlles wat we doen (sociale toets, klimaattoets, is alles kindvriendelijk?, is 

alles i.f.v. beter samenleven?). 
 

Hierbij nog voorbeelden : 
 

De vernieuwing van de Schouwburg : is zowel een project van de schepen van cultuur, maar zal 
begeleid worden door team gebouwen (bevoegdheid schepen van Economie en Sport waaronder ook 

facility valt) en we zullen rekening houden met de toegankelijkheid (bevoegdheid van de schepen van 

Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed) en als er een loket is zal de schepen van 
Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt mee betrokken worden. 

 
Bouw van Zorgcampus St Jozef : valt onder Zorg en dus de bevoegdheid van de schepen van Sociale 

Zaken, Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed, maar als we de laatste IT-toepassingen willen 

doorvoeren ook bevoegdheid van de burgemeester en als er info aan de medewerkers nodig is zal de 
schepen van Modern en Nieuw Bestuur tussenkomen (bevoegdheid personeel). Voor de groene 

omgevingsaanleg zal de schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren instaan, net 
zoals de schepen van Mobiliteit en Openbare Werken dat zal doen voor de mobiliteitstoets. 

 
 

 



 

Verdere aanpak van de Leieboorden als stadsvernieuwingsproject : de schepen van Bouwen, Wonen 

en Stadsvernieuwingsprojecten, maar we gaan dat niet doen zonder rekening te houden met de 
mobiliteit, de omgeving, de impact op onze inwoners, toeristen, handel en horeca…Dus ook hier 

inbreng van diverse schepenen nodig. 
 

We verwijzen trouwens ook naar de 3 ambities van onze stadsorganisatie : 

  
KORTRIJK kiest voor op en top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. 

KORTRIJK is een stad waar iedereen meetelt. 

KORTRIJK is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet 
van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Dat is waar we allen samen voor gaan. Discussies over bevoegdheden zijn achterhaald. 

 
 
 

Vraag nr. 2 van Wouter Vermeersch van 18 november 2019 
 

Kortrijk United Cricket Club 

 
De Kortrijkse sportvereniging 'Kortrijk United Cricket Club' kreeg een aanzienlijke ondersteuning 
vanuit de stad: een nieuw cricketveld op de terreinen van sportcampus Lange Munte. In het 

persbericht wordt een kostprijs geciteerd van € 28.500. 
 

- Is de € 28.500 de enige en eenmalige ondersteuning van 'Kortrijk United Cricket Club'? Krijgt 
deze sportvereniging rechtstreeks of onrechtstreeks nog middelen van Stad Kortrijk? Of heeft de stad 

kennis van andere subsidiestromen naar de club? 

- Deze uitgave lijkt op het eerste zicht hoog voor één specifieke sportvereniging. 
Vele sportverenigingen in onze stad smeken om meer middelen en investeringen. Kregen andere 

sportverenigingen in deze of voorgaande legislatuur gelijkaardige ondersteuning? Zo ja, graag een 
aantal voorbeelden van sportverenigingen met naamvermelding van de vereniging en het totaal 

bedrag van de ondersteuning/investering. 

 
 
Antwoord 
 
‘Kortrijk United Cricket Club’ heeft nog nooit een subsidieaanvraag ingediend. Er is ook nog nooit een 

toelage uitbetaald ten gunste van deze club. De club kreeg noch rechtstreeks noch onrechtstreeks 
middelen vanuit de stad Kortrijk. 

Indien ‘Kortrijk United Cricket Club’ vanaf 2020 wel subsidie zou aanvragen dan zal dit volgens het 
door de gemeenteraad goedgekeurde reglement verlopen zoals dit voor alle Kortrijkse sportclubs het 

geval is. In elk geval zullen we hen op de hoogte stellen dat zij wel degelijk in aanmerking kunnen 
komen voor subsidies. Bedankt om dit ter sprake te brengen.  

 

‘Kortrijk United Cricket Club’ bestaat reeds verschillende jaren maar er was geen locatie waar, op een 
veilige manier, cricket kon gespeeld worden. De cricketpitch werd gelegd tussen 2 voetbalvelden 

waardoor het geheel door zowel de cricketclub, als door voetbalclubs, de frisbeeclub, de hockeyclub… 
gebruikt wordt. Ook de (sport)scholen zijn actief op deze terreinen. 

Deze combinatie is ideaal omdat het voetbalseizoen en het cricketseizoen niet volledig in dezelfde 

periode van het jaar vallen. Met andere woorden deze velden worden zeker niet exclusief aan 1 club 
toegewezen. 

 
Voorbeelden van belangrijke investeringen die werden/worden uitgevoerd en zich richten op één 

specifieke sportdiscipline. Deze terreinen worden echter nooit bestemd voor exclusief gebruik door 1 
club. 

 



Vorige Legislatuur: 

 

Project Investering Club die er voornamelijk 

gebruik van maakt 

Kunstgrasveld SC 

Olympiadeplein Marke 

650.000€ KFC Marke 

Gymhal SC Wembley 200.000€ KTVK 

 

Deze Legislatuur gepland: 

 

Project Investering Club die er voornamelijk 

gebruik van maakt 

Kunstgrasveld NS Heule 650.000€ NS Heule 

Kunstgrasveld KFC Aalbeke 650.000€ KFC Aalbeke 

Kunstgrasveld WS Bellegem 650.000€ WS Bellegem 

Kunstgrasveld SC Ter Biezen 

Bissegem 
650.000€ KRC Bissegem 

Kunstgrasveld SV Kortrijk 650.000€ SV Kortrijk 

   

 

 

Vraag nr. 3 van Wouter Vermeersch van 10 december 2019 
 

Terugbetaling abonnement openbaar vervoer door asielzoekers 

 
Graag hadden wij vernomen hoeveel vervoersabonnementen (VG-abonnement, eventueel andere) 

bestemd voor asielzoekers in 2018 en 2019 door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

van onze stad/door onze stad ten laste werden genomen ? 
 

Concreet: 
- Hoeveel vervoersabonnementen werden in 2018 en 2019 in eerste instantie door het OCMW / de 

stad betaald? 
- Over welk bedrag spreken we dan telkens? 

- Hoeveel daarvan werd door de asielzoekers intussen terugbetaald? 
 
Antwoord 
 
- Hoeveel vervoersabonnementen werden in 2018 en 2019 in eerste instantie door het OCMW / de  

  stad betaald? 

 
Enkel voor de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief neemt het OCMW, via de subsidie van Fedasil, 

deze kosten ten laste. In 2019 werd voor 11 gezinnen (36 personen) de lijnabonnementen ten laste 
genomen. Voor 2018 hebben wij geen lijst meer beschikbaar maar de cijfers zullen in dezelfde orde 

van grootte liggen. 

 
- Over welk bedrag spreken we dan telkens? 

 
44 euro per VG-abonnement; 

 
- Hoeveel daarvan werd door de asielzoekers intussen terugbetaald?  

 

Mensen die in het Lokaal Opvanginitiatief verblijven krijgen geen uitkering maar genieten materiële 
hulp (bed – bad – brood). Op basis van de kwaliteitsnormen van Fedasil zijn we verplicht om vanuit 

de subsidie van Fedasil te voorzien in lijnabonnementen voor de bewoners van het Lokaal 
Opvanginitiatief. Bij weigering of erkenning van de asielzoeker is deze tussenkomst niet meer van 

toepassing.   


