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J. de Béthune, raadslid 
 

Afwezig: L. Vercaemst, raadslid 

 
Verslaggever: Nathalie Desmet 

 
Kopie:                 

Bijlagen:  overzicht aantal leerlingen scholengemeenschap 
 
 

 

Er werd om 18u een toelichting gegeven door Michaël Desmet aan de hand van een 

Powerpointpresentatie als test voor de digitale stemmingen. Dit verliep goed.  
 

 
 

Gemeenteraad 

 
IR 1 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: 

Criminaliteit en veiligheid in Kortrijk en deelgemeenten  
 

W. Vermeersch vermeldt dat er geen afzonderlijke criminaliteitscijfers zijn voor Kortrijk i.t.t. vorig jaar. 

Hij vraagt die cijfers tegen vrijdagavond. 
 

De burgemeester antwoordt dat de vraag moet gesteld worden aan de politiezone. Cijfers worden niet 
bijgehouden door de stad. Hij merkt op dat het veiligheidsdebat niet in de gemeenteraad kan gevoerd 

worden. 
 

W. Vermeersch zegt dat hij niet wil dat bevoegdheden van de gemeenteraad worden ingeperkt. 

 
M. Vandemaele sluit zich aan en zegt dat er geen deftig debat werd gevoerd in de politieraad. De 

cijfers werden pas 10min. voor de politieraad ter beschikking gesteld. 
 

B. Vandorpe wil ook graag gedetailleerde criminaliteitscijfers voor Kortrijk. 

 



 

 

 

IR 2 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide Interpellatie: 
Criminaliteit in Stad Kortrijk is afgelopen twee jaar met kwart gestegen. Welke 

beleidskeuzes maakt College van Burgemeester en Schepenen om deze trend te keren?  
 

 

 
IR 3 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Uitgebreide Interpellatie: Een 

relancefonds met stevige relancemaatregelen 
 

 
Raadscommissie 1 

Vincent Van Quickenborne 

Bestuurszaken 
1 2020_GR_00069 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus – politieverordening van 

de burgemeester tot het digitaal houden van de vergaderingen van de bestuursorganen 
van de Stad en het OCMW – Bekrachtiging 

 

W. Vermeersch vraagt waarom de vorige verordening werd gewijzigd en wat dan met de geldigheid 
van de vorige politieverordening? 

 
De burgemeester antwoordt: omdat de Coronamaatregelen intussen zijn verlengd waardoor een 

nieuwe verordening nodig was. 
 

 

2 2020_GR_00070 Corona - Debat – Vervolg 
 

D. Wemel vraagt hoe het debat zal verlopen. Spreektijden? Worden stukken vooraf bezorgd? 
 

De burgemeester antwoordt dat er een presentatie zal komen rond de Weg uit de Crisis. De nota zal 

vooraf worden bezorgd, maar is nog in voorbereiding. 
 

H. Vanhoenacker vraagt ruim vooraf het plan ter beschikking te stellen. Hoe zullen de werkzaamheden 
georganiseerd worden? 

 

Aangaande de spreektijden zal de voorzitter nog een suggestie doen aan de fractieleiders. 
 

De burgemeester stelt voor te werken zoals de vorige keer. Hij merkt op dat het relanceplan van 
CD&V eerder al in de pers te lezen was. 

 
W. Vermeersch sluit zich aan rond de spreektijden. Hij vraagt ook een overzicht van de reeds 

genomen maatregelen. Hij wil alles ten laatste vrijdagavond ifv een deftige voorbereiding. 

 
D. Wemel vraagt waarom de stukken niet samen met de agenda werden bezorgd. De burgemeester 

stelt dat we de wijzigingen op de voet aan het volgen zijn dus vandaar nog geen nota. Het verandert 
nog constant. 

 

 
3 2020_GR_00068 Leiedal - Algemene vergadering van 9 juni 2020 – Goedkeuren agenda 

en bepalen mandaat vertegenwoordiger 
 

GEEN VRAGEN 
 

 

4 2020_GR_00063 Gaselwest - Algemene vergadering van 23 juni 2020 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger 

 
 



 

 

GEEN VRAGEN 

 
5 2020_GR_00061 Imog - Algemene vergadering van 19 mei 2020 – Goedkeuren agenda 

en bepalen mandaat vertegenwoordiger 
 

GEEN VRAGEN 

 
 

6 2020_GR_00065 Psilon - Algemene vergadering van 16 juni 2020 – Goedkeuren agenda 
en bepalen mandaat vertegenwoordiger 

 
GEEN VRAGEN 

 

 
7 2020_GR_00059 Zefier - Algemene vergadering van 11 juni 2020 – Bepalen mandaat 

vertegenwoordiger 
 

W. Vermeersch vraagt wat Kortrijk doet in Zefier en wie Frank De Laere is. De burgemeester 

antwoordt dat dit een medewerker is van financiën, die de zaken financieel goed opvolgt, en we zullen 
bezorgen wat voorwerp van deelname is van de stad in Zefier. 

Frank De Laere deelt het navolgende mee: 
Bij het ontbinden in 2017 van de financieringsintercommunale Figga werden enerzijds de aandelen 

van de stad Kortrijk in PubliT en Publigas toegewezen aan de distributienetbeheerder Gaselwest, de 
aandelen in de groene energie (windmolens en zonnepanelen) anderzijds werden voor gans 

Vlaanderen ondergebracht in de cvba Zefier. 

De stad Kortrijk bezit voor volgende projecten aandelen in Zefier : 
- Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) voor 2.154.456 € 

- Storm Wielsbeke voor 162.003 € 
- Wind4Flanders voor 2.952.899 € 

De stad Kortrijk bezit bijgevolg 5.269.358 € of 2.07% van het totale kapitaal van Zefier. 

Er wordt voor 2019 een dividend vooropgesteld van 60.437,70 €. 
 

 
Juridische zaken en immobiliën 

8 2020_GR_00045 Immobiliën (2020/005) - Kosteloze overname van gronden gelegen te 

MARKE-KORTRIJK - Cornelusweg om in te lijven in het openbaar domein. – Goedkeuren  
 

GEEN VRAGEN 
 

9 2020_GR_00047 Immobiliën - verlenging opstalrecht kantine aan de Garenwinderstraat 
te KORTRIJK-AALBEKE - Goedkeuren 

 

P. Soens vraagt waarom we dat pas nu met de gemeenteraad goedkeuren terwijl de opstal reeds een 
einde nam in juni ‘16 en waarom dit voor een periode van 10 jaar is. 

De burgemeester antwoordt : het duurde lang door nood aan opmaak notariële akte. Er wordt telkens 
voor 10 jaar verlengd cfr. de historiek dus nu ook weer. 

 

P. Soens wijst erop dat er telkens voor de vereniging kosten bijkomen voor de verlenging. 
 

 
10 2020_GR_00066 Schenking theaterdecorstukken door de stad Leuven – Definitieve 

aanvaarding 
 

P. Soens vindt dit een goed initiatief maar de stukken zijn toch in lamentabele toestand. Ze zijn 

volgens hem niet van die aard om die tentoon te stellen. Is de stad van plan ze te restaureren? Wat is 
stockagekost en verzekeringskost? Asbest vroeger aanwezig in collectie Dubosque – wat doen we daar 

nu mee? 
 



 

 

Jochen Vermote antwoordt: 

Collectie Dubosque bevatte deels asbest, voor ongeveer 1/3de. Nu niet automatisch zo bij deze 
stukken. 

Normaal valt dit onder de algemene verzekeringspolis voor Trezoor. 
De stukken zijn reeds intensief gebruikt maar wel nog stevig, dus wel nog te gebruiken. Als we ze 

restaureren (12 stukken nu) zal dit enkel gaan om de topstukken, maar dat is nog niet aan de orde. 

De restauratie zal anders hoe dan ook de geëigende kanalen van besluitvorming volgen. 
 

Liesbet Maddens vult aan dat momenteel alles wordt bekeken rond 100 jaar Schouwburg. Zij doet 
navraag bij de directeur van de Schouwburg. 

 
 

 

 
Informatie- en archiefbeheer 

11 2020_GR_00041 Digitaal Archief Vlaanderen - Toetredings- en 
verwerkersovereenkomst 

 

B .Vandorpe is verheugd dat dit gebeurt en vraagt de evaluatiecriteria van de samenwerking. 
 

Jochen Vermote antwoordt dat dit een service is vanuit Vlaanderen. Mochten we dit zelf doen gaat dit 
om een veelvoud (tienvoud) van de kosten. 

 
W. Vermeersch wijst toch op de hoge kosten bv. voor een Terrabyte (vgl met Dropbox). Hij vindt dit 

zeer hoge prijzen. 

 
Jochen Vermote antwoordt dat het om meer dan pure opslag gaat. Het gaat ook om het op lange 

termijn leesbaar houden van de gegevens. Een preservatieflow dus. Er zijn trouwens weinig spelers 
die dit kunnen aanbieden. 

 

 
Arne Vandendriessche 

Ondernemen en Hoger Onderwijs 
12 2020_GR_00079 Bijkomende eenmalige corona hinderpremie voor restaurants en 

café's grondgebied Kortrijk. - Reglement - Goedkeuren 

 
H. Vanhoenacker vraagt of men weet hoeveel dit zal kosten voor àlle handelaars. Is dit intussen 

berekend? En zal dit uitgebreid worden? 
A. Vandendriessche antwoordt dat men de veiligheidsraad afwacht en men is nog volop aan het 

berekenen. Er worden zo snel mogelijk beslissingen genomen. Hopelijk komt er nog een amendement 
op de gemeenteraad van volgende week. 

Andere handelaars en zelfstandigen laten we niet in de kou staan maar het is te vroeg om hier 

uitsluitsel over te geven. 
 

M. Vandemaele vraagt waarom enkel RECA nu en voorafname is gebeurd? Wat is de motivatie om die 
eerst te kiezen? 

Aanbieders van overnachtingen zijn uitgesloten tenzij er een gelagzaal is van 16 personen. Vanwaar 

komt dit cijfer? 
 

A. Vandendriessche antwoordt dat er inderdaad snel werd beslist om de horeca een hart onder de 
riem te steken want zij sloten al eerste en zullen langst gesloten blijven. Ze zijn bijgevolg zwaarst 

getroffen. Dus het bleek een juiste keuze van de stad. 
Er is meer tijd nodig om de andere sectoren onder de loep te nemen. 

 

De vraag rond de gelagzaal zal schriftelijk worden beantwoord. 
Wel is het zo dat een hotel pur sang mocht open blijven. 

Team Economie laat m.b.t. de gelagzaal het volgende weten: 



 

 

Hiermee willen we de ondersteuning van de stad focussen op die horecazaken die hun gelagzaal en 

bron van inkomsten verplicht moesten sluiten. 
De premie van de stad is gekoppeld aan de VLAIO hinderpremie, maar daar is geen definitie van 

gelagzaal opgenomen. Zaken met een erg beperkte gelagzaal (minder dan 16 personen) omdat hun 
opzet en businessmodel hoofdzakelijk focust op take-away kunnen op basis van dit criterium niet 

genieten van de bijkomende premie in Kortrijk. Deze ondernemers komen wel in aanmerking voor de 

compensatiepremie van VLAIO. 
 

De burgemeester vult aan dat de Stad zich alligneert op Vlaanderen. 
 

 
Kelly Detavernier 

Bestuurszaken 

13 2020_GR_00046 Lidmaatschap Audio. - Evaluatieverslag welzijnsvereniging Audio. – 
Kennisname 

 
GEEN VRAGEN 

 

 
 

 
 

 
 

Financiën 

14 2020_GR_00043 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk – Opheffen belastingreglement met 

ingang van 1 januari 2020 
 

B. Vandorpe merkt op dat dit reglement met ingang van 1 jan l.l. opgeheven wordt. Is dat definitief? 

Onder welke voorwaarden treedt het terug in voege? 
 

 
15 2020_GR_00044 Belasting op het verstrekken van logies – Wijziging 

belastingreglement 

 
B. Vandorpe merkt op dat het hier al duidelijker is : periode gedurende de maatregelen. Zal men terug 

normaal innen als de noodtoestand ophoudt? 
 

M. Vandemaele vraagt hoe de normale logiestaks werkt? Bedrag per overnachting? 
 

K. Detavernier stelt dat men per kwartaal doorgeeft wie in het etablissement heeft verbleven. Dit 

stroomt door naar team economie en dan naar financiën. Een 425 K op jaarbasis. 
 

Er is op vandaag weinig gebruik van hotel en logies. 
 

M. Vandemaele merkt op dat de enige win is dat de hoteleigenaar geen taks moet betalen op de 

logies die hij wel heeft en dat is weinig. 
 

K. Detavernier antwoordt dat er ook wordt gewacht met het eerste kwartaal richting inkohiering en 
betaling. 

 
De burgemeester wijst erop dat dit een vraag was van Horeca Vlaanderen. 

 

M. Vandemaele vindt dit een goede maatregel maar er zijn steden die de taks volledig laten vallen in 
bv. het eerste kwartaal. Hier is dat anders. 

 
Bepaalde zaken zijn uitgesloten bv. zorginstellingen – zijn die altijd al uitgesloten? 



 

 

 

K. Detavernier antwoordt bevestigend maar het reglement moest volledig in het GR-besluit worden 
opgenomen. 

 
16 2020_GR_00073 Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein door 

frituren - Opheffen en opnieuw vaststellen 

 
B Vandorpe : Wil het zeggen dat de vrijstelling definitief is? 

 
K. Detavernier antwoordt dat er inderdaad een onderscheid is tussen de 3 reglementen : 

 
Rond BID (toegelicht vorige raad). Dit is een éénmalige belasting op handel. Is enkel voor 2020. Keert 

terug in 2021. 

 
In de andere reglementen voegden we een paragraaf toe dat de heffing er niet komt zolang de 

Coronacrisis bestaat, dus tot we op een normale manier terug aan de slag gaan wordt de taks niet 
geheven zoals vermeld in de punten 15 en 16. 

 

B. Vandorpe merkt op dat er m.b.t. BID niet in staat dat het terug in voege gaat vanaf 2021. 
 

K. Detavernier antwoordt dat dit afgetoetst is bij ABB. Wil dus zeggen dat 2020 enkel uitgesloten 
wordt. Zal nog eens worden nagevraagd bij team financiën. 

Het team Financiën deelt het volgende mee: 
Het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in 

het centrum van Kortrijk gold maar tot en met aanslagjaar 2020, daarom wordt het 

belastingreglement opgeheven. Met of zonder deze opheffing moest het belastingreglement toch 
hernieuwd worden vanaf aanslagjaar 2021. Dit wordt in de gemeenteraad van december (zoals 

gebruikelijk) opnieuw voorgelegd. 
Deze werkwijze werd afgetoetst met ABB. 

 

 
Welzijn 

17 2020_GR_00057 Gemeenteschool - Toetreden van de gemeenteschool tot de 
scholengemeenschap interlokale vereniging “KADANZ” – Goedkeuren 

 

P. Soens vraagt wat nu het verschil is met de vorige situatie en of de vorming van de 
scholengemeenschap niet af moest zijn tegen 25 maart? Is dit enkel pro forma? Benoemingen, 

gebeuren die via scholen of de scholengemeenschap? 
Graag de naam van de coördinerend directeur via het verslag. En graag het leerlingenaantal van de 

gemeenschap per school uitgesplitst. 
Minister Weyts is van plan vaste benoemingen te wijzigen van leerkrachten terwijl hier staat dat 

bepaalde anciënniteit nodig is. Zal allicht praktisch onhaalbaar zijn? 

Hoe komt het dat de school Kinderland geen deel uitmaakt van de gemeenschap? 

De directeur van de gemeentelijke basisschool laat het volgende weten: 

Er wordt binnen de scholengemeenschap gekozen om geen coördinerend directeur aan te stellen. Dit 

was ook in het verleden zo. In de praktijk is er wel iemand die de vergaderingen bijeenroept, leidt. Dit 

is Chris Dhaene uit Deerlijk. 

Het leerlingenaantal is opgenomen in bijlage. 

De afspraak binnen de scholengemeenschap is reeds lang gemaakt. Het idee van minister Weyts is nu 

pas ontstaan en gecommuniceerd. Het gaat over een voorstel, maar er zal zeker nog sociaal overleg 

volgen. Eens dit gebeurd is en er een effectief decreet wordt uitgevaardigd, moeten we dit opnieuw 

toetsen. 

Bij mijn weten is er nooit sprake van geweest dat Kinderland deel zou uitmaken van de 

scholengemeenschap. Kinderland maakt deel uit van de Don Boscogroep en daar was de idee dat men 

de scholengemeenschap voor alle Don Boscoscholen samen zou vormen, op Vlaams niveau dus.  

 



 

 

 

K. Detavernier antwoordt dat we verder inzetten op gemeentelijk onderwijs. We zijn al altijd lid van de 
scholengemeenschap die vandaag wordt uitgebreid. Het betreft nu enkel vrij onderwijs dat wordt 

toegevoegd. De oorsprong ligt in gemeentebestuur Deerlijk dat al intensief samenwerkte met het vrij 
onderwijs. Nu staat op papier wat men al deed. 

 

Andere scholen worden zo in beweging gezet om naar een grotere netoverschrijdende 
scholengemeenschap te gaan. Was niet eenvoudig maar is wel begeleid geweest via een 

vertegenwoordiging. 
Hopelijk kunnen we toekomstgericht zo verder werken. 

 
Is 30/4 goedgekeurd in Deerlijk. We zijn zeker op tijd. Gemeenteraad april was net iets te vroeg. 

 

Personeel wordt altijd al in de scholengemeenschap beslist.  
Rond anciënniteit laat de directeur van de gemeentelijke basisschool het volgende weten: 

Momenteel wordt heel de lijst van de anciënniteit van de personeelsleden in beeld gebracht. Door 

vertraging in het werkstation van AGODI in Brussel hebben sommige scholen pas laat de informatie 

ontvangen. Nu is men in de verschillende scholen hard aan het werk om een correct beeld te krijgen 

op het medewerkersbestand. Dit overzicht wordt dan de basis om de personeelsformatie voor 2020-

2021 op punt te zetten. Een eerste vergadering met KADANZ is belegd op dinsdag 12 mei 2020. Daar 

zal al de stand van zaken bekeken en besproken worden. 

 
Filip Defauw was grote trekker van het geheel. De zetel is gevestigd in Deerlijk. 

 

 
Deeltijds kunstonderwijs 

18 2020_GR_00058 Academie en Conservatorium Kortrijk. – Overeenkomst betreffende 
de oprichting van de InterlGeen vragenale vereniging voor het Deeltijds Kunstonderwijs 

Kortrijk-Wevelgem-Avelgem. – Goedkeuren 
 

GEEN VRAGEN 

 
 

Evenementen en Verenigingen 
19 2020_GR_00074 Reglement stedelijke aanplakzuilen/borden – Goedkeuren 

 

W. Vermeersch vraagt hoe we wildplakken gaan vermijden? Hoe gaan we handhaven? 
 

K. Detavernier antwoordt dat er is opgenomen dat zal worden geverbaliseerd als dit gebeurt. Nu 
verloopt de aanvraag via team evenementen. 

Er staat in het reglement dat het kan leiden tot een GAS-boete. 
 

D. Wemel vraagt of men verplicht is om aan te plakken. Kan je kiezen om enkel lokaal affiches uit te 

hangen? 
K. Detavernier antwoordt dat je kan kiezen maar is niet de vraag van de organisatoren. Het reglement 

is in overleg opgemaakt met hen en zij willen net meer kunnen aanplakken. 
 

B. Herrewyn vult aan : er staat vermeld max. 54 affiches. Enkel bv. in zuidelijke deelgemeentes 

aanplakken is dus mogelijk. 
 

 
20 2020_GR_00076 Algemene voorwaarden en verhuurcontracten Eventhuis - Nieuwe 

algemene voorwaarden en verhuurcontracten voor Eventhuis i.k.v. inkanteling AGB SOK – 

Goedkeuren 
 

GEEN VRAGEN 



 

 

 

 
Raadscommissie 2 

Vincent Van Quickenborne 
Bestuurszaken 

21 2020_GR_00067 Leiedal - Verslag en toelichting 

 
GEEN VRAGEN 

 
 

22 2020_GR_00062 Gaselwest - Verslag en toelichting 
 

 

GEEN VRAGEN 
 

23 2020_GR_00064 Psilon - Verslag en toelichting 
 

 

W. Vermeersch vraagt een overzicht van alle verenigingen waarin wij vertegenwoordigd zijn + graag 
een update en wie is waar benoemd? Voor 2019: alle aanwezigheden, betaalde vergoedingen en alle 

verslagen. Al aantal keer bevraagd maar nog steeds geen overzicht. Graag per jaar. 
 

De voorzitter geeft de vraag door. 
 

Inmiddels stelde W. Vermeersch dezelfde vraag reeds schriftelijk. Deze vraag zal bijgevolg 

beantwoord worden via het Bulletin van Vragen en Antwoorden. 
 

 
 

Wout Maddens 

Bouwen, Milieu en Wonen 
24 2020_GR_00071 2019/00783 - verkavelen in 8 loten voor eengezinswoningen, zaak 

van de wegen – Goedkeuren 
 

GEEN VRAGEN 

 
 

Axel Weydts 
Planning en Openbaar Domein 

25 2020_GR_00040 Trustone - onderschrijven "Verklaring Initiatief Trustone voor lokale 
besturen" 

 

GEEN VRAGEN 
 

 
26 2020_GR_00072 Gasstraat - sanering binnen brownfieldconvenant - wegvergunning 

ifv sanering en heraanleg door OVAM van noordelijk deel Gasstraat - Overeenkomst 

wegvergunning in het kader van saneringswerken door OVAM in het noordelijk deel van 
de Gasstraat – Goedkeuren 

 
P. Soens vraagt of het gaat over de weg zelf die volledig wordt uitgegraven en gesaneerd? Wanneer 

worden werken m.b.t. de verkaveling zelf opgestart? 
A. Weydts antwoordt dat het klopt. De openbare weg moet worden opgebroken. 

W. Maddens antwoordt betreffende timing dat die nog niet is bepaald. Gesprekken met de 

ontwikkelaar lopen nog. Er is sprake van een nieuwe evolutie want het zou kunnen dat een deel kan 
verplaatst worden naar een andere plaats op locatie. Nieuwe mogelijkheden zijn eventueel dus aan de 

orde. 
 



 

 

 

Raadscommissie 3 
Vincent Van Quickenborne 

Bestuurszaken 
27 2020_GR_00060 Imog - Verslag en toelichting 

 

GEEN VRAGEN 
 

 
Ruth Vandenberghe 

Onthaal 1777 
28 2020_GR_00042 Jaarverslag ombudsman. – Aktename 

 

W. Vermeersch vraagt of Bart Weekers aanwezig zal zijn en of hij zal aansluiten op de gemeenteraad. 
 

R. Vandenberghe bevestigt dat hij zal inloggen en presentatie zal doen. 
 

H. Vanhoenacker vraagt rond p. 12 van het bemiddelingsboek : doorheen de jaren zijn teams 

afgehaakt. Welke? 
R. Vandenberghe vraagt dit na. 

Team Onthaal deelt het volgende mee: 
Het betreft enerzijds diensten die weinig meldingen krijgen zoals o.a. de sportdienst en daardoor wat  

minder vertrouwd zijn met het systeem. Anderzijds gaat het ook over diensten die een eigen intern 
opvolgingssysteem hebben (bvb. juridische en financiële dienst) en daardoor soms de link met de 

centrale meldingssoftware uit het oog verliezen.  

Met deze diensten wordt een aanpak op maat afgesproken om zo veel mogelijk tot een uniform 
systeem te komen. 

 
Philippe De Coene 

Welzijn 

29 2020_GR_00075 Stedelijk reglement: aanmoedigingspremie gezinsopvang stad 
Kortrijk – goedkeuren 

 
GEEN VRAGEN 

 

 
D. Wemel geeft nog mee dat hij gedegouteerd is door de inhoud en stijl van het antwoord van de 

burgemeester. 
Het is volgens hem niet het moment om debatten te weigeren in de gemeenteraad. Hij is dat beu en 

hoopt dat de andere fractieleiders zich gaan verzetten. 
 

De burgemeester antwoordt dat er geen enkel debat wordt geweigerd. 

Veiligheidsbeleid komt toe aan de politieraad waar 2u discussie is geweest. In de gemeenteraad kan 
er discussie zijn over de niet-politionele aspecten. We gaan ons houden aan de wet. 

 
D. Wemel: Er was dus nog geen enkele info over Corona tijdens het versturen van de agenda en 

ontwerpbesluitenbundel? 

 
De burgemeester stelt dat er de vorige keer vóór de gemeenteraad stukken werden bezorgd rond 

genomen maatregelen en dat we dat nu opnieuw gaan doen. 
 

D. Wemel : Vorige maand kwamen de stukken er na een vraag op het bureau. 
Het debat kan volgens hem niet deftig gevoerd worden zo. 

Hij stelt dat dit bewust is omdat er niet over de inhoud zou gedebatteerd worden maar enkel over 

procedures. 
 

T. Castelein geeft aan dat we juridisch correct zullen handelen. 
 



 

 

 

 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

 
 

Vincent Van Quickenborne 

Bestuurszaken 
1 2020_OR_00014 Vertegenwoordiging in AZ Groeninge vzw. - Aktename van de 

vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
 

GEEN VRAGEN 
 

2 2020_OR_00015 Vertegenwoordiging in vereniging voor sociale dienstverlening Mentor 

vzw. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. 

 
GEEN VRAGEN 

 

 
Kelly Detavernier 

Bestuurszaken 
3 2020_OR_00016 OCMW-verenigingen. - Evaluatieverslag welzijnsvereniging Audio. – 

Kennisname 
 

GEEN VRAGEN 

 
 

Philippe De Coene 
Bestuurszaken 

4 2020_OR_00019 Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst - Verhindering 

comitélid – vervanging 
 

W. Vermeersch was verwonderd. De verhindering en vervanging was immers reeds goedgekeurd. 
Waarom nu nogmaals?  

P. De Coene antwoordt dat er een nieuw bericht van Nic Cattebeke kwam dat hij gedurende langere 

tijd zou afwezig zijn en men wil alles correct doen voor de gemeenteraad omdat er soms klachten 
komen die dan ongegrond blijken te zijn. 

 
 

5 2020_OR_00017 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van welzijnsvereniging W13. – 
Kennisname 

 

GEEN VRAGEN 
 

 
6 2020_OR_00018 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van welzijnsvereniging Vereniging 

Ons Tehuis inclusief meerjarenplan en budgetwijziging. – Kennisname 

 
GEEN VRAGEN 

 
Einde 20.03 u 

 
 


