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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Nawal Maghroud: Beperkte Interpellatie: 
Hoger onderwijs, motor van sociale vooruitgang.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Nawal Maghroud: Beperkte Interpellatie: Hoger onderwijs, motor van sociale vooruitgang.

Indiener(s):
Maghroud Nawal

Toelichting:
Hoger onderwijs, motor van sociale vooruitgang: hoe bereiken we meer kwetsbare 
jongeren?

Kortrijk heeft de voorbije jaren een sterk flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd in de basisscholen, 
onder meer met de inschakeling van brugfiguren. In het bestuursakkoord 'Beste Stad van Vlaanderen' 
staat 'dat het inschakelen van brugfiguren in het secundair onderwijs wordt bekeken' en dat 'we de 
stad met het meeste talent willen zijn'.

De voorbije week zijn heel wat Kortrijkse jongeren afgestudeerd en hebben ze een diploma hoger 
onderwijs behaald. Tegelijk zijn er veel Kortrijkse jongeren die nooit zover komen, niet omdat ze het 
talent niet hebben maar omdat ze die kans niet krijgen.

Uit eigen ervaring kan ik het belang van onderwijs en hoger onderwijs niet genoeg benadrukken. 
Onderwijs kan deuren openen die anders gesloten blijven. Onderwijs draagt bij aan de intellectuele 
ontwikkeling van jongeren, brengt maatschappelijke en culturele waarden over en stoomt jongeren 
klaar om in de samenleving en op de arbeidsmarkt hun draai te vinden.

Uit onderzoek is echter gebleken dat onderwijsongelijkheid nog steeds erg aanwezig is in Vlaanderen. 
Veel jongeren doorlopen een echt hindernissenparcours:

 jongeren uit gebroken gezinnen,
 jongeren met een migratie-achtergrond of meertalige nieuwkomers,
 jongeren uit gezinnen die arm zijn of het financieel niet breed hebben,
 jongeren die al vroeg verantwoordelijkheid moeten opnemen in het gezin,...

Kwetsbare jongeren kiezen vaker voor richtingen voor doeners dan voor denkers ‘omdat dit meer iets 
is voor mensen zoals wij’. Ze krijgen ook dat advies, vaak onterecht. Uit de cijfers voor Kortrijk zien 
we ook dat leerlingen uit het BSO in vergelijking met het Vlaams Gewest een hoger risico lopen op 
schoolse vertraging in vergelijking met ASO/TSO. Hoe meer schoolse achterstand een leerling loopt, 
hoe hoger de kans om de school vroegtijdig te verlaten.

Voor de sp.a-fractie in Kortrijk is dat een probleem. Wij willen dat iedereen mee kan en dat we 
niemand achterlaten. We mogen geen talenten verloren laten gaan. Succes kan niet afhangen van wie 
je toevallig tegenkomt in je leven, gelijke kansen moeten er zijn voor iedereen. Het belang van een 
rolmodel mag daarom niet onderschat worden, maar daarnaast is het ook belangrijk om ouders te 
informeren over het hoger onderwijs in Vlaanderen. Als lokaal bestuur, het bestuursniveau dat het 
dichtst bij de mensen staat, zie ik dan ook verschillende opportuniteiten: 

 Welke acties plant het stadsbestuur om jongeren in een minder kansrijke positie op weg te 
helpen naar verdere studies?

 Is het een optie om ook in het middelbaar onderwijs een brugfiguur aan te stellen? 
o Kan deze brugfiguur dan ook een poule aan diverse rolmodellen over verschillende 

instellingen heen samenstellen om jongeren te informeren en begeleiden naar het 
hoger onderwijs?
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 Hebben we zicht op de deelname van kwetsbare jongeren in Kortrijk aan het hoger 
onderwijs?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Voorstel van beslissing: ondersteuning culturele sector bij 
publieksmomenten zomer en najaar 2020
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Voorstel van beslissing: ondersteuning culturele sector bij publieksmomenten zomer en najaar 2020

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Kortrijk heeft een mooi veld aan professionele cultuurorganisaties. Het zijn ambassadeurs voor onze 
stad en ze verwennen de Kortrijkzaan elk jaar met heel wat publieksmomenten. 

 
De culturele sector heeft het zwaar te verduren door de Covid-19 pandemie, net zoals 
vele andere sectoren. Kortrijk leverde een stevige inspanning om de horeca er in onze 
stad weer bovenop te krijgen. Maar voor de Culturele sector zal er nog een extra 
inspanning nodig zijn bovenop wat de stad al doet (bvb. huurgelden laten vallen voor 
sommige organisaties, flexibiliteit met parameters in convenanten,...). De grote 
uitdagingen voor het najaar zijn:

 Opnieuw aanbod creëren voor de culturele genieters in onze stad.
 De financiële impact opvangen van het opzetten van publieksmomenten met 

een veel kleiner publiek (om in orde te zijn met de covid 19 richtlijnen).
 Het voortbestaan van de culturele spelers in onze stad garanderen.

Daarom wordt beslist om:

 De reeds toegekende subsidies voor deze organisaties voor het lopende jaar 
onmiddellijk uit te betalen.

 Een fonds op te richten waar al deze organisaties 5 x beroep kunnen op doen in 
2020 om een publieksmoment op te zetten. We voorzien 1000 euro 
ondersteuning per publieksmoment (of lager indien saldo lager is).

 Een denkoefening te starten over de structurele stedelijke werkingsmiddelen 
voor deze organisaties die al jaren niet meer geïndexeerd werden. 

 Een samenaankoop/samenwerking op te zetten i.f.v. corona-proof  (eventueel 
ook digitaal) te werken door de verschillende organisaties.

 Het publieke domein maximaal en waar mogelijk gratis ter beschikking te stellen 
voor publieksmomenten door de organisaties.

De snelheid waarbij de horeca werd 'gered' moet nu ook ingezet worden om de culturele 
sector te helpen. September is veel te laat. We mogen geen 2 zomermaanden verliezen 
voor onze Culturele spelers.

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
kerncentrale Gravelines
IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: kerncentrale Gravelines

Indiener(s):
Wemel David
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Toelichting:
Enkele weken geleden bereikte ons het nieuws over de slechte toestand van de kerncentrale in 
Gravelines, op een boogscheut van de Frans-Belgische grens.

De site, die de tweede grootste nucleaire site van de wereld is, werd onlangs in gebreke gesteld.

Een nuceaire ramp op deze site net over de grens zou zeer ernstige gevolgen hebben voor alle West-
Vlamingen.

Op aandringen van onder meer Groen in de kamer zal minister De Crem nu, samen met de 
gouverneur, een overleg organiseren met zijn Franse evenknie voor nucleaire energie.

Het zou goed zijn moesten ook de West-Vlaamse burgemeesters mee aandringen op een snel en 
accuraat handelen van de Franse autoriteiten.  

Daarom vraagt onze fractie aan de burgemeester van Kortrijk om een initiatief te nemen 
naar zijn West-Vlaamse collega's om een gezamenlijk schrijven te richten naar de Franse 
autoriteiten en om onze eigen gouverneur en onze eigen minister van binnenlandse 
veiligheid aan te manen om de zaak van zeer nabij te blijven opvolgen.

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: 
Praktijktesten op de huurmarkt
IR 4 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Praktijktesten op de huurmarkt

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
De gemeenteraad van Kortrijk wijst praktijktesten, een middel dat met ‘uitlokking’ een 
vermoeden van discriminatie moet aantonen, af
 
Motivering:

 Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen. Maken zij de 
keuze om niet te verhuren aan bepaalde personen, dan zullen ze daar wel een reden voor 
hebben. Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, kiezen zij vaak voor 
zekerheid en vertrouwdheid. Verhuurders zullen kiezen voor de kandidaat die in hun ogen 
meest garantie biedt op het al bij al beperkte rendement van de verhuur (gemiddeld 2% cf. 
belangengroep Verenigde Eigenaars).

 Verhuurders maken een positieve keuze voor een bepaalde kandidaat. Solvabiliteit, de grootte 
van het gezin in verhouding tot de grootte van het verhuurde pand en het gedrag van de 
kandidaat-huurder zoals dat blijkt uit onbetaalde huur, gelden als criteria. Deze keuze houdt 
geen discriminatie in van de kandidaten die niet worden gekozen.

 Zodra de verhuurder een keuze heeft gemaakt, moet de overheid zich daar niet mee 
bemoeien. Steunpunt Wonen wijst erop dat zelfregulering een meerwaarde voor de 
huurmarkt is. Zelfregulering heeft het voordeel van de gedragenheid. Dat geeft betere 
kansen op naleving dan een louter door de overheid opgelegde aanpak.

 Nu al is het in veel steden en gemeenten moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden. 
Praktijktesten dreigen sommige verhuurders te doen afhaken met een daling van het aantal 
huurwoningen en prijsstijgingen tot gevolg.

 Praktijktesten komen neer op ‘uitlokking’. Wanneer uitlokking wordt overwogen om criminelen 
te vatten, vindt men dit onaanvaardbaar, maar in de strijd tegen vermeende discriminatie 
worden fundamentele rechtsbeginselen blijkbaar vlot overboord gegooid.

 Praktijktesten bewijzen discriminatie niet.
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 Het is ook niet eenduidig wat er allemaal onder de noemer ‘praktijktest’ zit.

 
Daarom vraagt onze fractie de stemming over volgend voorstel tot beslissing:
 

1. De gemeenteraad van Kortrijk wijst het idee af om praktijktesten, en in het bijzonder 
praktijktesten op de huurmarkt, in te voeren.

2. De Vlaamse regering wordt van dit raadsbesluit op de hoogte gebracht.

IR 5 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Beperkte 
Interpellatie: Een snelle verbinding tussen stadsdelen Kortrijk- Centrum 
en Hoog-Kortrijk
IR 5 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Beperkte Interpellatie: Een snelle verbinding tussen stadsdelen Kortrijk- Centrum en Hoog-Kortrijk

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Hoogwaardige verbinding tussen de stadsdelen Kortrijk-Centrum en Hoog-Kortrijk stond in elk van ons 
verkiezingsprogramma te lezen.  We vinden deze ontbrekende ‘lien’ in de stad dus allemaal erg 
belangrijk. Er werden heel wat tracés bediscussieerd en bestudeerd en uiteindelijk kwam de 
Doorniksewijk als unieke verbindingsas naar boven.

Bij het toekennen van de centen voor de studie van AWV en Stad Kortrijk hadden we heel wat 
bedenkingen rond het concept, maar we wilden wel gaan voor een snelle as om studenten, patiënten, 
werknemers, ondernemers, expobezoekers, etc …. te vervoeren. Alle partners waren meer dan 
vragende partij, zelfs al konden jullie daardoor de handelaars van de Doorniksewijk niet ontzien.

Onze verbazing was groot te lezen dat De Lijn niet over de brug komt met centen, door de 
Coronacrisis. Het project sneuvelde onmiddellijk. Jammer want die belangrijke ader moet er komen, 
zij het voor ons nog steeds niet op het voorgestelde tracé, de Doorniksewijk.

Vandaar onze vragen;

1. Wat gebeurt er met de ‘goedgekeurde budgetten’ van 650.000 euro, nu er geen verdere 
ontwikkeling komt?

2. Wat zijn jullie plannen nu om de verbinding tussen Hoog-Kortrijk en het centrum van de stad 
te intensifiëren?

3. Wat zijn de resultaten van de studie die Unizo heeft laten uitvoeren omtrent het traject? 
Hebben jullie daar zicht op.

Dank voor jullie antwoord.

IR 6 Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: een Troostplek inrichten in 
Kortrijk volgens het initiatief van Ferm 
IR 6 - Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: een Troostplek inrichten in Kortrijk volgens het initiatief van Ferm 

Indiener(s):
Matthieu Cathy

Toelichting:
We hebben allemaal moeilijke momenten in ons leven en de voorbije maanden brachten bij vele 
mensen gemis, verlies, afstand of afscheid.
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Daarom kwam Ferm met een campagne om troostplekken in te richten.

Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je troost kunt vinden. Men 
kan er bloembollen planten als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. Dit kan samen met 
mensen die nood hebben aan troost, dit kan ook door het stadsbestuur… En in het voorjaar van 2021, 
wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en 
gedenken we onze dierbaren.

Mijn vraag is om ook in Kortrijk een troostplek in te richten volgens het draaiboek van Ferm.

Meer toelichting kan tijdens de raad.

IR 7 Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Ondersteuning - 
noodopvang, najaar 2020
IR 7 - Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Ondersteuning - noodopvang, najaar 2020

Indiener(s):
Cattebeke Mia

Toelichting:
In de nota Corona-aanpak stad Kortrijk, voorafgaand aan de Werkvergadering Corona op 30.06.20, 
vernamen we welke inspanningen de stad reeds gedaan heeft o.a. betreffende het ondersteunen van 
de onderwijsactoren bij het organiseren van noodopvang. 

Welke ondersteuning voorziet de stad in dit kader (noodopvang - onderwijs) in het najaar, voor het 
geval er sprake zou zijn van code Rood, waarbij onderwijsactoren slechts beperkt onderwijs 
moeten/kunnen/mogen aanbieden.  
 
Voorziet de stad hierbij desgevallend, naast de steun voor het lager onderwijs, ook steun voor: 

 de eerste graad van secundaire scholen? 

 scholen buitengewoon onderwijs? 

IR 8 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: 
Wat is de echte behoefte om 117.000 euro te betalen aan implementatie 
van PR software
IR 8 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: Wat is de echte behoefte om 117.000 euro te betalen aan implementatie van PR software

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
Uit Beslissing van College Burgemeester en Schepenen 2020_CBS_01064 , leren we dat de firma Pr.co 
uit Amsterdam de gunning krijgt voor de “Implementatie PR-software - Toepassing voor het 
samenwerken aan persberichten”

We lezen dat er een opleiding voor ca. 25 redacteuren bedongen werd. Hoeveel stadsmedewerkers 
werken er op de dienst communicatie, en hoeveel stadsmedewerkers specifiek op de persdienst? Ik 
mag veronderstellen dat er zich geen 25 medewerkers bezig houden met persberichten, wat neer zou 
komen op 5 medewerkers per journalist die dagelijks opvolgt wat er op het niveau van Stad Kortrijk 
gebeurt.
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De wettelijkheid van de gunning is niet in vraag te stellen. Of het de meest kostbewuste keuze is, is 
een heel andere kwestie. Er is immers geen vergelijkingspunt gezien er maar 1 partij gereageerd 
heeft. Of de betaalde prijs marktconform is, is dus een gans andere kwestie.

Wat eveneens de wenkbrauwen doet fronsen is de argumentatie waarom men dergelijke PR software 
nodig heeft. Voor het eerste argument (“Om de communicatie naar pers en de samenwerking aan 
persberichten en persuitnodigingen sneller, professioneler en efficiënter te laten verlopen”) kan men 
nog iets bedenken. Maar over de bijkomende argumentatie: (“De doeltreffendheid van de 
communicatie naar de pers via Outlook is niet te meten waardoor het niet mogelijk is om deze 
communicatie te evalueren.”) kan men zich toch vragen stellen. Over welke doeltreffendheid heeft 
men het hier? Het aantal nieuwsberichten dat overgenomen wordt, is gekend. Zelfs de onderwerpen 
die relevant zijn kan men via de dagelijkse knipsels gemakkelijk achterhalen. Welke info ontbreekt 
men dan nog, dat men er 100.000 euro voor over heeft?

IR 9 Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte 
Interpellatie:Corona epidemie:Dragen van mondmaskers in winkelcentra
IR 9 - Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie:Corona epidemie:Dragen van mondmaskers in winkelcentra

Indiener(s):
Dejaegher Philippe

Toelichting:
Geachte Voorzitter

Gezien de Corona epidemie nog verre van voorbij is en zolang er geen vaccin is,zullen alle 
voorzorgsmaatregelen moeten blijven in acht genomen worden.

Het dragen van een mondmasker is essentieel om virusverspreiding tegen te gaan.

Nu de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter wordt,is het dragen van een 
mondmasker niet alleen sterk aanbevolen maar zou het standaard moeten worden .

Het zou getuigen van burgerzin en verantwoordelijkheidszin van iedere individuele burger om op die 
manier substantieel bij te dragen om uit deze Coronacrisis te geraken.

Ik weet dat de lokale overheid het verplicht dragen van een mondmasker niet kan afdwingen maar in 
het belang van de volksgezondheid verwacht ik als arts dat de stad verder inzet op het nemen van 
initiatieven om onze bevolking maximaal te sensibiliseren om toch een mondmasker te dragen in 
winkels en warenhuizen.

Hoogachtend

Philippe Dejaegher

 


