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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 augustus 2020

FINANCIËN

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout Maddens, schepen; de heer Axel 
Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw Ruth Vandenberghe, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

14 2020_CBS_01465 Retributies 2020 - Verkoopartikel 
mondmasker. - Vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00569 - Retributies drankprijzen en verkoopartikelen 2020 - delegatie CBS - Vaststellen
 2020_CBS_01444 - Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van de 

burgemeester tot het verplicht dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond 
en de neus bedekt in alle publieke gedeelten van de gebouwen eigendom van de stad Kortrijk en 
het OCMW Kortrijk op het grondgebied van de stad Kortrijk - Bekrachtiging

 2020_CBS_01021 - 2020/2212 - Aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 
gemeenten van de HVZ Fluvia incl. Wervik  - Goedkeuren verrekening

 2020_CBS_00920 - 2020/2212 - Aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 
gemeenten van de HVZ Fluvia incl. Wervik - Gunning

 2020_CBS_00900 - 2020/2212 - Aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 15 
gemeenten van de HVZ Fluvia incl. Wervik - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen 
firma's - Voorwaarden en wijze van gunnen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, 
ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies. De gemeenteraad 
geeft echter vanaf 1 januari 2020 volledige delegatie aan het college van burgemeester en schepenen 
om het tarief en wijze van inning te bepalen voor drankprijzen en verkoopartikelen. Hierdoor kan op 
een vlotte manier ingespeeld worden op veranderende omstandigheden en kan een snelle en flexibele 
werking gegarandeerd blijven.

Argumentatie
In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 is het bedekken van de mond en de 
neus belangrijk tijdens de afbouw van de maatregelen. Bij ministerieel besluit van 11 juli 2020 
houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd de verplichting ingevoerd voor 
eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk 
ander alternatief in stof in de winkels en de winkelcentra, de bioscopen, de theater-, concert- en 
conferentiezalen, de auditoria, de gebedshuizen en bezinningsplaatsen, de musea, de bibliotheken, de 
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casino's en de speelautomatenhallen en de gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke 
delen). Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

In het kader van maatregelen in strijd tegen het coronavirus heeft de burgemeester op 13 juli 2020 
een politieverordening uitgevaardigd tot het verplicht dragen van een mondmasker of elk alternatief in 
stof dat de mond en de neus bedekt in alle publieke gedeelten van de gebouwen eigendom van de 
stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk op het grondgebied van de stad Kortrijk vanaf 15 juli 2020 voor 
eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar. Conform artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet wordt 
deze politieverordening op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd.

De stadsdiensten in de stadsgebouwen en de OCMW-diensten in de OCMW-gebouwen ontvangen zeer 
veel en divers publiek waar zij aan ruime dienstverlening doen.

In het kader van bovenstaande werd een nieuw verkoopartikel toegevoegd:

Herbruikbaar mondmasker: 2,00 € verkoopprijs

Als voorbeeldfunctie wensen we vanuit onze organisatie zo weinig als mogelijk afval te generen en 
gaan we voor herbruik. Bijkomend is er nog een stock van herbruikbare maskers beschikbaar, die 
werden aangekocht voor de ronddeling bij de burgers in Kortrijk en kunnen we zo een deel van het 
budget recupereren.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
het bijkomende verkoopartikel, mondmasker, met onmiddellijk ingang vast te stellen

Punt 2
deze beslissing toe te zenden aan de toezichthoudende overheid

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Algemeen directeur, Voorzitter,
(get.) Nathalie Desmet (get.) Vincent Van Quickenborne

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


