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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Aanpak 
corona-crisis in Kortrijk

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

1 2020_GR_00048 Samenstelling gemeenteraad - Einde verhindering van een 
gemeenteraadslid/voorzitter - Aktename

2 2020_GR_00049 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening 
van de burgemeester tot het digitaal houden en afgelasten van de 
vergaderingen van de bestuursorganen van de Stad en het OCMW - 
Bekrachtiging

3 2020_GR_00050 Corona - Debat

4 2020_GR_00054 GAS voor Coronavirus-maatregelen - Politieverordening houdende 
de tijdelijke toepassing van de gemeentelijke administratieve 
sancties op inbreuken bedoeld in artikel 187 van de Wet van 15 
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en meer in het bijzonder 
op de artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken - Goedkeuren

Arne Vandendriessche

5 2020_GR_00053 2019/1988 - Sportcentrum Lange Munte: bouwen kleedruimtes 
voor buitensporters - Voorwaarden en wijze van gunnen

Raadscommissie 2

Wout Maddens

6 2020_GR_00052 Vier Linden - Gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 9  - 
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Goedkeuren

7 2020_GR_00051 2019/01043 - Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, zaak van de 
wegen - Goedkeuren

Aanvullende punten

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 'Kortrijk 
cadeaubon'

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 
Uitbreiden coronapremie

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 
Schrappen en bevriezen lokale taksen

Mondelinge vragen

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Lancering 5G-netwerk in Kortrijk.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Iftar-maaltijden voor afhaling.
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Aanpak 
corona-crisis in Kortrijk
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
5 april 2020 9:52

Toelichting:
Dit punt wordt samen behandeld met punt 3: Corona – Debat.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft aan Vlaams Belang bevestigd dat “de algemene 
principes uit het decreet over het lokaal bestuur: termijn van oproeping, inzage in dossiers, 
tegensprekelijke debat en openbaarheid van toepassing blijven” tijdens de corona-crisis.

Om het coronavirus te stoppen, hebben de verschillende overheden in dit land een aantal 
maatregelen uitgevaardigd. De gevolgen van de corona-dreiging zijn te voelen tot in de 
straten van onze stad en onze deelgemeenten. Dat mag niet verwonderen want net daar 
bevindt zich het fijnmazig netwerk van handel, sport, ontspanning, cultuur en sociale omgang.

De corona-crisis moet aanleiding geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de 
burgemeester en schepenen en de respectievelijke politieke fracties. Vlaams Belang wil de 
burgemeester en schepencollege ondervragen over de manier waarop zij de dreiging hebben 
aangepakt en over de maatregelen die zijn hebben genomen en nog zullen moeten nemen:

1)   Onze Horeca, kleinhandel en kmo 

Er werden een aantal maatregelen genomen die zelfstandigen die getroffen worden door de 
corona-crisis, moeten helpen. Deze zullen echter niet volstaan om de zware financiële 
gevolgen en zelfs falingen uit te sluiten.

a)    Stad Kortrijk werkte een premiereglement uit waardoor restaurants en cafés die recht 
hebben op 4.000 euro van de Vlaamse Overheid bijkomend 1.000 euro kunnen ontvangen. 
Dat is een goede zaak. Maar ondertussen moesten heel wat meer handelszaken de deuren 
sluiten. Zal deze maatregel worden uitgebreid?

b)    Een groep nachtwinkeluitbaters probeert de overheden te dwingen om nu ook alle 
nachtwinkels te sluiten. In Aalst heeft burgemeester D’Haese (N-VA) zestien 
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burgemeestersbesluiten genomen om de vergunningen van nachtwinkels op Aalsters 
grondgebied op te schorten. Kan een dergelijke maatregel in Kortrijk worden overwogen?

2)   Onze communicatie

In crisissituaties is communicatie bijzonder belangrijk.

a)    De burgemeester en schepenen hebben op een aantal momenten persberichten verstuurd 
en persconferenties georganiseerd. Hoe wordt de crisiscommunicatie zelf geëvalueerd door 
het stadsbestuur?

b)    Niet iedereen is digitaal te bereiken. Op welke manieren communiceert het stadsbestuur 
met de inwoners van onze stad over de corona-dreiging? Welke aandacht wordt besteed aan 
het bereiken van inwoners die niet (goed) vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen?

3)   Onze veiligheid

Als gevolg van de corona-dreiging wordt onze politie belast met extra toezichtstaken.

a)    Hoe gaat onze lokale politie daar mee om? Betekent dit een extra belasting voor het 
korps? Dienen er als gevolg van deze nieuwe taken, al dan niet samen met afwezigheid door 
ziekte van collega's, door politiepersoneel extra uren te worden gewerkt?

b)    Op basis van richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad heeft de federale overheid een 
reeks maatregelen opgelegd om de verspreiding van het corona-virus in te dijken. Het 
samenscholingsverbod, de verplichte sluiting van horecazaken en het verbod op het maken 
van niet-essentiële verplaatsingen zijn enkele in het oog springende maatregelen. In de media 
duiken echter berichten op over burgers die zich niet aan deze maatregelen houden:

i)      Zijn er in onze stad zulke inbreuken vastgesteld op deze maatregelen? Indien ja, om 
welke inbreuken gaat het precies en om hoeveel inbreuken gaat het telkens?

ii)    Zijn er bij de stedelijke diensten al meldingen van inwoners binnengekomen over 
dergelijke inbreuken? Indien ja, om hoeveel meldingen gaat het en waarover juist?

iii)   Hoe gaat de stad in dat geval om met deze meldingen? Welke stappen worden hierbij 
ondernomen?

4)   Onze ouderen

Sociaal contact is zeer belangrijk voor het welzijn van iedereen, maar vooral voor onze 
ouderen. Neemt het stadsbestuur initiatieven om onze kwetsbare ouderen te ondersteunen? Zo 
ja, welke?

5)   Onze ziekenhuizen en woonzorgcentra (Zorg Kortrijk)

Onze zorgmedewerkers plooien zich dubbel in de thuiszorg, kinderopvang, maaltijdbedeling 
en niet in het minst ook in de woonzorgcentra.

a)    Op donderdag 2 april 2020 verspreidde het stadsbestuur een persbericht waarin wordt 
gesteld dat elke bewoner of personeelslid met symptomen vanaf nu wordt getest. Dat volstaat 
echter niet. Omdat de testen van de overheid uitblijven, zijn tal van woonzorgcentra op eigen 
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initiatief begonnen met het testen van álle bewoners en personeel. Kan een dergelijke aanpak 
in Kortrijk worden overwogen?

b)    Er zijn ook tekorten aan beschermingsmateriaal voor ons zorgpersoneel. Had Zorg 
Kortrijk een eigen voorraad? Zijn er tekorten geweest? Wat was de kwaliteit van de 
beschermingsmaterialen; werd deze getest? Graag specifiek ook ingaan op de chirurgische en 
respiratoire maskers (FFP1, FFP2, FFP3).

c)    Het is geen probleem dat gezinnen zich willen beschermen met een kleine voorraad 
handgels en zelfs enkele mondmaskers. Daaraan is echter veel nood in onze ziekenhuizen, 
woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen. Wordt vastgesteld dat zulke producten tegen hoge 
winst te koop worden aangeboden, dan dient de burgemeester de verkoper daarop aan te 
spreken en desnoods met alle mogelijke wettelijke middelen in te grijpen. Werden zulke 
praktijken al vastgesteld?

d)    Welke bijkomende maatregelen namen burgemeester en stadsbestuur intussen ter 
bescherming van het personeel en de patiënten en bewoners van ziekenhuizen en 
verzorgingsinstellingen in onze stad?

6)   Onze hulpbehoevenden

Mediaberichten over een toename van het aantal mensen dat komt aankloppen bij het 
OCMW. Een belangrijk deel van deze groep zou bestaan uit mensen die in het verleden geen 
contact hadden met het OCMW, maar die nu wel met tal van vragen zitten. Tijdelijk 
werklozen zouden daartoe behoren.

a)    Is er bij het OCMW van onze stad reeds een stijging van het aantal vragen om hulp 
vastgesteld sinds de start van de verscherpte corona-maatregelen?

b)    Zo ja, om welk soort vragen gaat het dan? Graag een overzicht daarvan met het aantal 
vragen per thema.

c)    In welke gevallen wordt aan die nieuwe groep van cliënten hulp geboden, in welke 
gevallen wordt hulp geweigerd? Worden er specifieke corona-criteria gehanteerd?

d)    De Kortrijkse nachtopvang voor daklozen werkt met een identificatie bij het 
inbelsysteem. Kortrijk zet daklozen met corona in quarantaine in de zorgflats van het vroegere 
Akkerwinde in de Sint-Denijseweg. Gebeurt daar ook een identificatie? Zo ja, welke aanpak 
wordt dan gehanteerd als corona (of symptomen ervan) worden vastgesteld bij mensen die 
niet beschikken over geldige papieren? Waar worden mensen zonder geldige papieren 
gehuisvest?

7)   Onze verenigingen en sportclubs

De maatregelen rond het coronavirus werpen uiteraard heel wat vragen op bij onze 
verenigingen en sportclubs.

a)    Maakt het stadsbestuur budget vrij om verenigingen die geplande activiteiten afgelast 
zien als gevolg van de coronacrisis, te ondersteunen?
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b)    Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat voor verplichte annuleringen van 
stadsinfrastructuur geen kosten worden aangerekend en dat de huur wordt terugbetaald voor 
de periode dat vb. de sporthal niet kan worden gebruikt.

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Bestuurszaken

1 2020_GR_00048 Samenstelling gemeenteraad - Einde verhindering van een 
gemeenteraadslid/voorzitter - Aktename

Beknopte samenvatting

Mevrouw Tiene Castelein werd bij gemeenteraadsbesluit van 3 januari 2019 geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid voor Team Burgemeester. In dezelfde zitting werd zij verkozen verklaard als 
voorzitter van de gemeenteraad.

Ten gevolge van haar zwangerschap was Tiene Castelein verhinderd als raadslid en als voorzitter. 
Daarvan werd akte genomen in de gemeenteraadszitting van 13 januari 2020. Ter vervanging werd 
Dieter D'Alwein als gemeenteraadslid en Wouter Allijns als voorzitter aangeduid en dit zolang de 
verhindering van Tiene Castelein duurt.

Op 6 april 2020 is er een einde gekomen aan de periode van verhindering van Tiene Castelein. Het 
komt aan de gemeenteraad toe om hiervan akte te nemen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikels 7 en 14 van het decreet lokaal bestuur.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
akte te nemen van de beëindiging van de verhindering van Tiene Castelein als gemeenteraadslid en 
als voorzitter van de gemeenteraad.

Bijlagen

- proces-verbaal gemeenteraadsverkiezingen.pdf
- einde verhindering Tiene Castelein.pdf

2 2020_GR_00049 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening 
van de burgemeester tot het digitaal houden en afgelasten van 
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de vergaderingen van de bestuursorganen van de Stad en het 
OCMW - Bekrachtiging

Beknopte samenvatting

In het kader van maatregelen in strijd tegen het coronavirus heeft de burgemeester op 1 april 2020 
een politieverordening uitgevaardigd tot het digitaal houden en afgelasten van de vergaderingen van 
de bestuursorganen van de Stad en het OCMW. Conform artikel 134§1 van de gemeentewet wordt 
deze politieverordening op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Er wordt in het bijzonder verwezen naar artikel 134§1 nieuwe gemeentewet en artikel 63 van het 
decreet lokaal bestuur.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De politieverordening van de burgemeester, d.d. 1 april 2020 tot het digitaal houden en afgelasten 
van de vergaderingen van de bestuursorganen van Stad en OCMW, dit in de strijd tegen het 
coronavirus (COVID 19) te bekrachtigen.

Bijlagen

- politieverordening tot digitaal houden en afgelasten van vergaderingen van bestuursorganen 
01.04.2020 getekend.pdf

- oproep provinciegouverneur tot virtueel vergaderen van de raden 01.04.2020.pdf

3 2020_GR_00050 Corona - Debat

Beknopte samenvatting

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een debat te houden rond alle vragen die met 
Corona verband houden.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Een debat te houden rond alle vragen die met Corona verband houden.
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Het debat is integraal terug te vinden in de livestream op de website van de stad Kortrijk.

GAS

4 2020_GR_00054 GAS voor Coronavirus-maatregelen - Politieverordening 
houdende de tijdelijke toepassing van de gemeentelijke 
administratieve sancties op inbreuken bedoeld in artikel 187 
van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en 
meer in het bijzonder op de artikelen 1, 5 en 8 van het 
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken - Goedkeuren

Afgevoerd

Arne Vandendriessche

Gebouwen

5 2020_GR_00053 2019/1988 - Sportcentrum Lange Munte: bouwen kleedruimtes 
voor buitensporters - Voorwaarden en wijze van gunnen

Beknopte samenvatting

Dit dossier legt het ontwerp voor van het bouwen van kleedruimte voor buitensporters in het 
sportcentrum Lange Munte te Kortrijk.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
ST/2020/74201 Sportcentra en openlucht/2210007/6.2.3 Sportcampus Lange Munte krijgt Nieuwe 
kleedkamers: 835.611,92 euro (inclusief 21 % btw)

ST/2021/74201 Sportcentra en openlucht/2210007/6.2.3 Sportcampus Lange Munte krijgt Nieuwe 
kleedkamers: 1.671.225,38 euro (inclusief 21 % btw)

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor het bouwen van kleedruimtes voor buitensporters in het 
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sportcentrum Lange Munte te Kortrijk, volgens het bestek nr 2019/1988 opgesteld door de ontwerper, 
de heer Philippe De Berlangeer van bvba GAFPA Bureau voor Architectuur en Stedenbouw, 
Nieuwevaart 118, Bus A/102 te Gent.

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

Bijlagen

- inplantingsplan.pdf
- G1712 AB 200312 lastenboek export.pdf
- S18 0325_Bestek.pdf
- 180-203_EL_BESTEK_TD_2020-03-13.pdf
- 180-203_HVAC_BESTEK_TD_2020-03-12.pdf
- 180-203_SAN_BESTEK_TD_2020-03-12.pdf
- V&G-plan Lange Munte.pdf
- 20191988_Raming.xlsx
- 20191988_2020_03_25_Bestek - Model 3P.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen

6 2020_GR_00052 Vier Linden - Gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 9  - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting

De gemeenteraad heeft in zitting van 10 februari 2020 de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 
9 voorlopig vastgesteld. Deze gedeeltelijke verplaatsing is noodzakelijk ifv het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het depot BOD - Vier Linden.

Over deze beslissing werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 februari 2020 tot en met 
13 maart 2020. Er werd 1 bezwaar ingediend. 

Met voorliggende nota wordt de voorgestelde gedeeltelijke verplaatsing een tweede keer voorgelegd 
zodat er een definitieve beslissing genomen kan worden. Met het recente 'decreet betreffende de 
gemeentewegen' is het de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad geworden te beslissen over 
de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De Gemeenteraad is bevoegd op basis van het decreet betreffende de gemeentewegen.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg kan aanleiding geven tot een 
waardevermindering of een waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg 
gesitueerd is. 

Waardevermindering: de vergoeding is verschuldigd door de gemeente aan de eigenaar van de grond
Waardevermeerdering: de vergoeding is verschuldigd door de eigenaar van de grond aan de 
gemeente

Artikel 28 van het decreet betreffende de gemeentewegen stelt over de berekening het volgende: 

 de waardevermindering of waardevermeerdering wordt vastgesteld door een landmeter-
expert aangesteld door de gemeente 

 de berekening houdt rekening met het verschil in venale waarde, de gelijke behandeling van 
burgers, bestaande erfdienstbaarheden,...

 de waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten 
verdwenen is, omdat de gemeenteweg werd bebouwd krachtens een rechtsgeldige, niet-
vervallen vergunning die werd verleend voor 1 september 2019

 Waardeverminderingen en waardevermeerderingen ingevolge wijzigingen of verplaatsingen 
van een gemeenteweg op een goed van dezelfde eigenaar worden geacht elkaar te 
neutraliseren

Gelet op de voorgestelde gedeeltelijke verplaatsing van de buurtweg van private percelen naar de 
openbare wegenis, en bijgevolg het ontlasten van de percelen van de publieke erfdienstbaarheid zou 
in dit geval sprake zijn van een waardevermeerdering (door de grondeigenaar te betalen aan de 
gemeente).

De grootste wijzigingen hebben betrekking op privaat eigendom van de stad en het bestaande 
openbaar domein. Deze aanpassing heeft geen budgettaire impact (geneutraliseerd).
Voor wat betreft de geimpacteerde delen die wel in eigendom zijn van private derde eigenaars, 
wordt voorgesteld afstand te doen van de mogelijke waardevermeerdering. Gelet op de historiek van 
dit dossier; mn. de bouw van het complex in 1984-1986 door de stad én de latere verkoop, beiden 
zonder enige vermelding van de aanwezigheid van de buurtweg nr. 9 op de site, is het niet billijk op 
vandaag nog een eventuele waardevermeerdering te vorderen. 

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Het bezwaar ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

Punt 2
Voorliggend ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan met de gedeeltelijke verplaatsing van de 
buurtweg nr. 9 definitief vast te stellen.

Punt 3
Het College van Burgmeester en Schepenen te gelasten met de publicatie van deze beslissing.
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Bijlagen

- Gedeeltelijke verplaatsing buurtweg 9
- Ontwerp rooilijnplan

7 2020_GR_00051 2019/01043 - Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, zaak van de 
wegen - Goedkeuren

Beknopte samenvatting

In het kader van de realisatie van de nieuwe Reepbrug werd een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor de omgevingsaanleg rond de brughoofden en de heraanleg van de tip en de noordwestelijke 
kade van het Buda-eiland.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd door de Vlaamse Waterweg ingediend bij de gewestelijk 
omgevingsambtenaar. In functie van de te doorlopen procedure wordt de gemeenteraad gevraagd 
uitspraak te doen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg.

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

 Het vaststellen van de nieuwe rooilijnen

 De bouw van de nieuwe Reepbrug

 Noordzijde: aanleg van een publiek pleintje

 Zuidzijde: heraanleg van de tip van het Buda-eiland als publiek park

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Het ontwerp rooilijnplan zoals toegevoegd in de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 
de Reepbrug & omgevingsaanleg goed te keuren. 

Het opgemaakte rooilijnplan integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Punt 2
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de 
bouw van de Reepbrug & omgevingsaanleg, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te 
keuren.

De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.
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Bijlagen

- BA_0_P_N_ontwerp rooilijnenplan.pdf
- D3_100 054_ONT_01_plan ref-ondertekend.pdf
- BA_0_I_B_Inplantingsplan.pdf
- D3_100 054_ONT_03_aankoop OCMW Kortrijk_23042019_HTE LVQ.pdf
- BA_0_I_N_Inplantingsplan.pdf
- 17145_TK_008_toelichtingsnota.pdf
- BA_TERREIN_T_N_01_terreinprofiel 1.pdf
- BA_TERREIN_T_N_02_terreinprofiel 2.pdf
- BA_TERREIN_T_N_03_terreinprofiel 3.pdf
- BA_TERREIN_T_N_04_terreinprofiel 4.pdf
- BA_TERREIN_T_N_05_terreinprofiel 5.pdf
- BA_TERREIN_T_N_06_terreinprofiel 6.pdf
- BA_TERREIN_T_N_07_terreinprofiel 7.pdf
- BA_VERHARDING_P_N_grondplan bovenbouw.pdf

Aanvullende punten

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 
'Kortrijk cadeaubon'
BEHANDELD

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
15 april 2020 21:59

Toelichting:
Het is belangrijk dat we vandaag reeds werken aan de koopkracht van de Kortrijkzanen en de 
heropstart van de lokale economie. Dat kan door het bestaande systeem van de ‘Kortrijk cadeaubon’ 
uit te breiden.

Voorstel van raadsbeslissing: 

1. Iedere inwoner van Kortrijk krijgt een ‘Kortrijk cadeaubon’ ter waarde van 25 euro die kan 
worden gebruikt bij de handelaars in onze stad en onze deelgemeenten. Een gemiddeld gezin 
van vier personen kan zo de som van 100 euro lokaal besteden.

2. Zo veel mogelijk lokale handelaars worden aangeschreven om deel te nemen aan de 
‘Kortrijk cadeaubon’.

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch en het antwoord schepen Arne 
Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Wouter Vermeersch, in openbare 
zitting waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

4 ja-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C. Ryheul.

36 nee-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. 
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A. 
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. 
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. 
Avijn.

Het voorstel is bijgevolg niet aanvaard.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 
Uitbreiden coronapremie
BEHANDELD

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
15 april 2020 22:08

Toelichting:
Stad Kortrijk heeft een extra premie van 1.000 euro toegekend aan alle restaurants en cafés die 
moeten sluiten. Dat is een goede zaak. Maar ondertussen dienden heel wat meer handelszaken de 
deuren te sluiten. De maatregel moet bijgevolg worden uitgebreid om alle getroffen ondernemers in 
onze stad op gelijke manier te behandelen.

Voorstel van raadsbeslissing: 

1. Het reglement voor de aanvullende premie van 1.000 euro wordt uitgebreid naar álle 
ondernemingen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale 
coronamaatregelen en die bijgevolg recht hebben op een premie van de Vlaams overheid.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch en het antwoord schepen Arne 
Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Wouter Vermeersch, in openbare 
zitting waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

4 ja-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C. Ryheul.

36 nee-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. 
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A. 
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. 
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. 
Avijn.

Het voorstel is bijgevolg niet aanvaard.

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing: 
Schrappen en bevriezen lokale taksen
BEHANDELD

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
15 april 2020 22:17

Toelichting:
Een reeks lokale belastingen en retributies voor specifieke sectoren werd in het kader van de corona-
maatregelen reeds geschrapt. Bijvoorbeeld voor de taxisector werden de retributie op de vergunning 
van exploitanten en de retributie op de standplaatsen in Kortrijk geschrapt. Dat is een goede zaak. 
Deze oefening moet worden uitgebreid.

Voorstel van raadsbeslissing: 

1. Alle lokale belastingen en retributies worden nagezien om te kijken welke daarvan 
(tijdelijk) voor een aantal maanden of zelfs het hele jaar kunnen worden opgeschort of 
kwijtgescholden.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch en het antwoord schepen Kelly 
Detavernier, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel van raadslid Wouter Vermeersch, in openbare 
zitting waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

4 ja-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C. Ryheul.

36 nee-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. 
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A. 
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. 
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. 
Avijn.

Het voorstel is bijgevolg niet aanvaard.

Mondelinge vragen

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Lancering 5G-netwerk in Kortrijk.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
23 april 2020 11:46

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Iftar-maaltijden voor afhaling.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   
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Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
23 april 2020 11:48

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.


