
 

 
 
 

 
Groep:   Eerste raadscommissie 

Datum:  8 september 2020 

Uur:   19.00 uur – 19.35 uur 
Plaats:   Gotische zaal 
Aanwezig: V. Van Quickenborne, burgemeester; 

K. Detavernier, schepen; 
M. Ahouna (voorzitter), V. Decaluwe, P. Soens, B. Vandorpe, M. Veys, M. 
Vandemaele, raadsleden; 
J. Dejonckheere, financieel directeur 
A. Vandenbulcke, kabinetsmedewerker 
M. Desmet, notulist 

Verontschuldigd: A. Vandendriessche, schepen 
J. de Béthune, raadslid 

Afwezig:  N. Beugnies, W. Vermeersch, raadsleden 

 
  

Bijlagen:  tabel belastingontvangsten 
 
  

 

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat de punten van de raad voor maatschappelijk 
welzijn onder de bevoegdheid van de burgemeester, schepen Detavernier en schepen 
Vandendriessche, vanaf heden ook besproken worden op de eerste raadscommissie.  
Hij stelt voor om deze punten op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn eerst te 
behandelen.  
 
Raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

1  Audio - Toetreding nieuwe leden, jaarrekening 2019 en verslag algemene 
vergadering. 

 
Dit punt komt overeen met punt 5 van de gemeenteraad. 

 Geen bemerkingen.  
 
2 Patrimonium - Eindepachtregeling perceel landbouwgrond langs de 

Vlasbloemstraat. Goedkeuren. 
 
Geen bemerkingen. 

 
3 Patrimonium. - Verkoop hoeve Sprietestraat 122 in Desselgem en verkoop perceel 

achtergrond langs de Sprietestraat in Desselgem. 
 
Geen bemerkingen. 

 
4 Beleids- en Beheerscyclus - Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. 

 
Dit punt komt overeen met punt 8 van de gemeenteraad. 

 Geen bemerkingen.  
 

Vergaderverslag



5 Intergemeentelijke samenaankoop energie 2021-2023 - Voorwaarden en wijze 

van gunnen. 

 
Dit punt komt overeen met punt 10 van de gemeenteraad. 

 Geen bemerkingen.  
 
6 2020/2188 - Raamovereenkomst voor de afname van waters, frisdranken, bieren 

en horecamateriaal voor de periode 2021 - 2024. - Voorwaarden en wijze van 
gunnen 

 
Dit punt komt overeen met punt 11 van de gemeenteraad. 

 Geen bemerkingen.  
 
7 OCMW personeel : arbeidsreglementering. - Addendum tweede pensioenpijler : 

verhoogde bijdragen voor contractuele medewerkers . - Goedkeuren 
 
Dit punt komt overeen met punt 12 van de gemeenteraad. 

 Geen bemerkingen.  
 

 
Gemeenteraad  

 
1   Samenstelling gemeenteraad - Vervanging van een gemeenteraadslid wegens 

verhindering. 
 
Geen bemerkingen. 

 
2   Juridische zaken - Verlenen van een wegvergunning tot het aanbrengen van een 

ondergrondse verbinding Filips van de Elzaslaan te 8500 KORTRIJK (D.1490). – 
Goedkeuren. 

 
Geen bemerkingen. 

 

3 Immobiliën (immo 2010/034) – Wederzijdse toekenning van erfdienstbaarheden 
op gronden gelegen Diksmuidekaai en Koning Leopold III-laan te Kortrijk. – 

Goedkeuren. 

 
Geen bemerkingen. 
 

4  Immobiliën (2020/009) - Kosteloze overname van gronden gelegen te HEULE-

KORTRIJK - Mortierhoekstraat /Izegemsestraat (bedrijventerrein Kortrijk-Noord) 
om in te lijven in het openbaar domein. – Goedkeuren. 

 
Geen bemerkingen. 

 
5 Audio - Toetreding nieuwe leden, jaarrekening 2019 en verslag algemene 

vergadering.  

 
Geen bemerkingen. 

 
6  MEEMOO (Vlaams instituut voor archivering) - Protocol voor uitwisseling 

persoonsgegevens. – Goedkeuren. 

 
Geen bemerkingen. 

 
7  G-sportsubsidie voor erkende Kortrijkse sportverenigingen. - Goedkeuren 

reglement. 

 



 Raadslid Pieter Soens vraagt hoeveel sportverenigingen er zijn die ondertussen een afdeling 
hebben voor G-sport en hoeveel sportverenigingen er zijn die volledig op G-sport gericht zijn.  
 
Kabinetsmedewerker Arthur Vandenbulcke antwoordt dat het overzicht zal meegestuurd 
worden met het verslag.  
 
Aanvullend antwoord:  

 

club aantal G-sporters opmerkingen 

KKS atletiek 1   

Kortrijk Spurs 26 1 ploeg G-bakset 

Kortrijkse Duikersklub 1   

St Georges hockeyclubb 8 1 ploeg G-hockey 

Kortrijkse Karate Academie 1   

dovensport Dehaerne 84 enkel slechthorenden 

Ruitersclub Saefthinge 3   

Ruitersclub Domein Leiedal 30  G-sporters hippopaardrijden 

Epona 3   

Rolstoelbasket VSOG Groeninge 7 enkel G-sporters  

KVK 18 enkel G-voetbal (volwassenen) 

G-voetbal Marke 18 enkel G-voetbal (jongeren) 

Balti Kortrijk Volleybal 22 unified (gemengd) 

Boas 16 enkel G-zwemmers 

KZK  1   

KTVK (turnclub) 3   

Totaal: 242  
 

 
Raadslid Pieter Soens verwijst naar het budget van € 10.000 en vraagt de vergelijking met de 
voorbije jaren. Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat G-sport vroeger al ondersteund werd 
maar niet met een afzonderlijk budget. Financieel directeur Johan Dejonckheere vult aan dat 
G-sport nu voor het eerst structureel voorzien wordt in een reglement. Vroeger was er wel 
ondersteuning via ad hoc toelagen. Raadslid Pieter Soens vraagt om een overzicht te krijgen 
van de betaalde toelagen en de begunstigden van de voorbije drie jaar. 
 
Aanvullend antwoord:  
 

In het jaar 2018 werd éénmalig een nominatieve toelage van € 15.000 ingeschreven en 
uitbetaald aan G-voetbal Marke. 
In het BSV staat dat G-sport een belangrijk item is binnen het sportbeleid.  
Team Sport organiseert sinds twee jaar een G-sportdag en er is € 10.000 ingeschreven onder 
‘toelagen’.  
Er zijn heel wat sportclubs in Kortrijk die een G-afdeling hebben. Vandaar dat een reglement 
de meest correcte manier is om de € 10.000 te verdelen over de verschillende sportclubs met 
G-werking. Dit reglement is gemaakt op basis van een benchmark met andere centrumsteden. 
Er werd tevens beroep gedaan op de expertise van Sport Vlaanderen. Het reglement werd 
eveneens goedgekeurd door de Kortrijkse sportraad. 

 
8  Beleids- en Beheerscyclus - Opvolgingsrapportering eerste semester 2020. 

 
Raadslid Benjamin Vandorpe vraagt naar de stand van zaken van de implementatie van de 
nieuwe boekhoudingsoftware. Financieel directeur Johan Dejonckheere antwoordt dat de 
implementatie reeds vrij ver gevorderd is. Er werd prioriteit gegeven aan het snel betalen van 



de facturen zodat de leveranciers niets merken van de omschakeling. De dagelijkse boekingen 
verlopen heel vlot. Er zijn nog enkele technische problemen maar deze zullen vermoedelijk 
voor het einde van het jaar opgelost zijn.  
 
Raadslid Benjamin Vandorpe merkt op dat de investeringsontvangsten in het eerste semester 
slechts een fractie bedragen van wat voorzien is voor het hele jaar. Hij vraagt wat hiervoor de 
reden kan zijn en geeft het voorbeeld van de fietsroutes. Die zijn volledig gerealiseerd maar 
de investeringsontvangsten zijn niet gerealiseerd. Financieel directeur Johan Dejonckheere 
antwoordt dat de subsidies meestal pas aangevraagd kunnen worden na de laatste factuur. 
Op zich is het dus wel logisch dat de investeringsontvangsten pas komen na de investering. 
Deze subsidies worden verwacht in het tweede semester. De investeringsontvangsten zijn 
inderdaad laag in het eerste semester. Een deel van de investeringsontvangsten wordt 
verwacht in het tweede semester en een ander deel (zowel subsidies als verkopen) wordt 
doorgeschoven naar de volgende jaren.  
 
Verder merkt raadslid Benjamin Vandorpe op dat de toegestane werkingssubsidies volledig als 
aangewend staan. Komt dat doordat men ervan uitgaat dat men ze moet betalen of geeft 
deze kolom weer hoe men zal uitkomen op het einde van het jaar? Financieel directeur Johan 
Dejonckheere antwoordt dat aanwenden eigenlijk meteen vastleggen betekent. Deze 
budgetten worden gevrijwaard waardoor er niets anders mee kan gedaan worden. Ze werden 
voor het volledige jaar vastgelegd. Binnen de nieuwe BBC zijn de criteria voor 
budgetverschuivingen heel soepel. In theorie zouden ze voor iets anders gebruikt kunnen 
worden maar ze worden vastgelegd. Raadslid Benjamin Vandorpe vult aan dat het handig zou 
zijn om pro rata te zien wat er werd toegekend, maar eigenlijk kan dit afgeleid worden uit de 
kolom “geboekt”.  
 
Raadslid Benjamin Vandorpe merkt op dat onder andere de tijdelijke werkloosheid een impact 
had op de loonkost. Hij vraagt hier meer toelichting bij. Financieel directeur Johan 
Dejonckheere antwoordt dat de impact van de tijdelijke werkloosheid ongeveer 1 miljoen 
bedraagt. Het overgrote deel hiervan ligt bij de stad en een klein deel bij het OCMW. Iets 
minder dan de helft van de totale onderbesteding is tijdelijke werkloosheid. De andere helft zit 
in het feit dat een aantal vacatures nog niet ingevuld waren. In het BSV zijn een aantal 
nieuwe functies afgesproken en die waren niet allemaal ingevuld op 1 januari 2020. Daarnaast 
heeft corona op zich ook geleid tot vertraging. Er waren minder aanwervingen en sollicitaties. 
Dit verklaart het ander deel van de onderbesteding.  
 
Raadslid Benjamin Vandorpe verwijst naar de belasting op het verspreiden van het kosteloos 
reclamedrukwerk. Na het eerste semester bedraagt de opbrengst 22% van wat gebudgetteerd 
was. Hij vraagt of dit de impact van corona is. Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat 
corona daar iets mee te maken heeft. Er wordt inderdaad minder gedrukt en rondgedeeld in 
de brievenbussen. Financieel directeur Johan Dejonckheere antwoordt dat dit structureel aan 
het dalen is, ook al van voor corona, en dat er daarom verdere bijsturing in het meerjarenplan 
zal nodig zijn.  
 
Raadslid Benjamin Vandorpe stelt vast dat er 3 miljoen minder belastingen werden geïnd in 
vergelijking met het eerste semester 2019, met 2 hoofdverklaringen: latere inning door 
Vlaanderen en corona. Hij vraagt wat het precieze aandeel van deze verklaringen is. 
Financieel directeur Johan Dejonckheere verwijst naar bladzijde 13 waar alle belastingen 
afzonderlijk staan opgesomd en de link met vorig jaar wordt gelegd. De aanvullende 
belastingen innen we niet zelf. Ze worden geïnd door de Vlaamse overheid. In het eerste 
semester van 2019 was dit 17,7 miljoen tegenover 15,8 miljoen in het eerste semester van 
2020.  
Bij de andere belastingen gaat het eerder wel om impact van corona. Bijvoorbeeld BID was € 
96.000 en dit werd niet geïnd. We hebben er een aantal belastingen niet geïnd en bij een 
aantal andere zaken deden de belastbare feiten zich niet voor, bijvoorbeeld filmvoorstellingen. 
Financieel directeur Johan Dejonckheere zegt dat hij hiervan een duidelijker overzicht zal 
bezorgen aan de raadsleden. 
 



Aanvullend antwoord:  

 
In de tabel in bijlage worden de belastingsontvangsten uit het eerste semester vergeleken 
met vorig jaar, en anders gesorteerd. 
In totaal is 3,1M minder geïnd, als volgt te verklaren:  

• Tragere inkohiering APB & OV door de hogere overheden: verklaart 1,94M van de 
totale daling 

• Corona verklaart 1,27M van de daling 
• Andere effecten verklaren het resterende verschil van 90K.  

 
 

Raadslid Benjamin Vandorpe merkt op dat het door de ongelijke spreiding van de fiscale 
inkomsten over het jaar moeilijk is om de tussentijdse cijfers te interpreteren. Hij vraagt om te 
kunnen bekijken hoe de autofinancieringsmarge effectief aan het evolueren is. Financieel 
directeur Johan Dejonckheere antwoordt dat er idealiter een volwaardige halfjaarlijkse 
afsluiting wordt gedaan. Nu kan je uit de tabel inderdaad niet afleiden of we al dan niet op 
schema zitten om de gebudgetteerde autofinancieringsmarge op jaarbasis te halen. Er kan 
overwogen worden om enkele grote kosten en opbrengsten die niet lineair gespreid zijn, toch 
pro rata mee te nemen in de semestercijfers. Dat zou een beter beeld geven. Vanaf volgend 
jaar zullen we wel de vergelijking met 2020 hebben. Aangezien dit de eerste keer is hebben 
we nu geen referentie wat de interpretatie bemoeilijkt. Schepen Kelly Detavernier vult aan dat 
2020 wel een atypisch jaar is. Financieel directeur Johan Dejonckheere zal er eens over 
nadenken om de rapportering volgend jaar op dat vlak te verbeteren.  

 
9  Belasting op het verstrekken van logies - Wijziging belastingreglement. 
 

Geen bemerkingen. 
 
10  2020 - Intergemeentelijke samenaankoop energie 2021-2023 - Voorwaarden en 

wijze van gunnen. 
 
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt of er duurzaamheidscriteria zijn vervat in de toewijzing 
van het contract en of we als stad een tijdslijn hebben uitgezet om onszelf klimaatneutraal te 
maken. Hij vraagt of die ambitie er is en hoe dit contract ertoe zal bijdragen om deze ambitie 
te realiseren.  
 
Schepen Kelly Detavernier verwijst naar de programmaregisseur klimaat en biodiversiteit die 
de start van het programma heeft toegelicht op het schepencollege. Er is nog wat verfijning 
nodig maar deze ambitie is daarin beschreven. Schepen Kelly Detavernier geeft aan dat de 
bevoegde schepen hierover wat feedback kan nasturen.  

 
Aanvullend antwoord: 
  

De intergemeentelijke samenaankoop is een initiatief van de intercommunale Leiedal, die als 
aanbestedende overheid dit dossier trekt. Het bestek is een herneming van het vorige bestek, 
met de vraag voor 100% groene stroom. Dit contract is deel van de grote klimaatpuzzel voor 
het leveren van elektriciteit en aardgas, voor het gedeelte dat we niet zelf produceren met 
onze eigen zonne-installaties. 
 
De stad Kortrijk wil tegen 2025 grote stappen gezet hebben richting energieneutraliteit voor 
de werking van haar stadsorganisatie. We zetten het engagement verder dat werd aangegaan 
door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant en ambiëren 40% CO2-reductie 
tegen 2030. Klimaatneutraliteit is het Europese doel tegen 2050. Wat betreft het publieke 
patrimonium stapten we daartoe onder andere in het consortium SURE2050 voor extra 
begeleiding en coaching. We investeerden extra in ons energiefonds en schakelen de 
openbare verlichting om naar zuinige en slimme ledverlichting. Aankoop van 100% groene 
stroom, via dit energiecontract, is hierbij tevens een belangrijke actie. 



11  2020/2188 - Raamovereenkomst voor de afname van waters, frisdranken, bieren 

en horecamateriaal voor de periode 2021 - 2024. - Voorwaarden en wijze van 

gunnen. 
 
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat uit de toelichting blijkt dat niet alleen de prijs 
belangrijk is maar ook werken met lokale producten en duurzaam ondernemen. Toch is de 
prijs uiteindelijk het enige gunningscriterium. Hij vraagt hierover meer toelichting.   
 
Verder vraagt raadslid Mattias Vandemaele waar de plek van fairtrade is in dit verhaal. Hij 
verwijst naar enkele fairtrade dranken zoals koffie en fruitsap die in een aantal 
ontmoetingscentra traditioneel aangeboden werden.  
 
Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat deze vragen per mail zullen beantwoord worden. Ze 
geeft mee dat de lokale dranken gedetailleerd zijn opgenomen in de lijst. Er wordt gevraagd 
dat deze leveranciers deze lokale dranken kunnen aanbieden.  
 
Aanvullend antwoord: 
 

De prijs is inderdaad het enige gunningscriterium omdat gewerkt wordt met strenge 
selectiecriteria. In selectiecriterium 7 (maatschappelijk verantwoord ondernemen) wordt het 
volgende gevraagd van de inschrijver:  
De inschrijver beschrijft hoe hij duurzaam onderneemt op vlak van milieuvriendelijkheid. 
Alle ondernomen acties hiervoor worden opgesomd: 
- milieuvriendelijke investeringen (gebouwinfrastructuur, wagenpark,...); 
- milieuvriendelijke verpakkingen (reduceren van verpakkingsmateriaal, terugname 
verpakkingsmateriaal, recycleerbaar verpakkingsmateriaal); 
- afvalverwerking; 
De inschrijver beschrijft hoe hij duurzaam onderneemt op vlak van sociale duurzaamheid: 
Alle ondernomen acties hiervoor worden opgesomd: 
- aandacht sociale economie; 
- aandacht sociale tewerkstelling en opleiding; 
- steunen van sociale projecten lokaal, regionaal, nationaal of internationaal; 
- aandacht voor eerlijke handel 
Het niet beschrijven van het maatschappelijk ondernemen binnen de organisatie leidt tot het 
weren van de offerte. 
 
Daarnaast moet de inschrijver de producten opgenomen in de inventarislijst kunnen 
aanbieden. Ondanks de schaalgrootte (openbare procedure) is duidelijk in kaart gebracht 
welke lokale dranken wij minstens wensen binnen de organisatie (kan na toewijzing nog 
aangevuld worden met de verplichte catalogus die gevraagd wordt als derde selectie-
criterium). Er zijn in de inventarislijst ook meerdere fairtrade vruchtensappen gevraagd 
(Oxfam en Justo) en biologische vruchtensappen. Elke afnemer binnen onze organisatie kan 
deze producten dus bestellen en aanbieden. 

 
12 Stadspersoneel : arbeidsreglementering. - Addendum tweede pensioenpijler : 

verhoogde bijdragen voor contractuele medewerkers . – Goedkeuren. 
 
Raadslid Benjamin Vandorpe vraagt wat de financiële impact hiervan is. Schepen Kelly 
Detavernier antwoordt dat een stijging naar 2% voorzien is, maar dat het sectoraal akkoord 
een stijging naar 2,5% oplegt in 2020. De meerkost bedraagt dus 0,5 procent. Financieel 
directeur Johan Dejonckheere vult aan dat dit concreet een éénmalige meerkost betekent van 
130.000 euro voor stad en OCMW samen in vergelijking met het meerjarenbudget. 

 
13  Gemeenteschool - Samenwerking met CLB Groeninghe – Goedkeuren. 

 
Raadslid Pieter Soens vraagt of het overzicht van de inschrijvingscijfers van beide 
gemeentescholen en de vergelijking met vorig jaar kan bezorgd worden. Schepen Kelly 
Detavernier antwoordt dat de inschrijvingscijfers zullen nagestuurd worden.  



Aanvullend antwoord: 

 

 opmerking Halenplein Kooigem 

kleuter 

Kooigem 

lager 

Totaal 

1/9/19  Start schooljaar 78 33 76 187 

1/9/20 Start schooljaar 2020-2021 
(nog niet alle peuters starten op 1 
september) 

72 29 57 158 

 

 
18  Stedelijk Conservatorium - Overeenkomst ingebruikname concertzaal 

Casinogebouw van onbepaalde duur. Addendum – Goedkeuren. 

 
Geen bemerkingen. 

 
 
Mondelinge vragen. 

 
Raadslid Mattias Vandemaele verwijst naar het referendum dat vorig jaar in oktober werd 
georganiseerd. Hij verwijst naar het participatiereglement dat in de zitting van juli werd goedgekeurd 
waarin staat dat er één keer per jaar een referendum wordt gehouden op een zondag. Hij vraagt of er 
dit jaar opnieuw een referendum zal worden gehouden en of de vraag aan de gemeenteraad zal 
worden voorgelegd. Hij vraagt of deze vraag kan beantwoord worden met het verslag. 
 
Aanvullend antwoord: 
 
De organisatie van het referendum 2020 loopt vertraging op door de onverwachte 
Coronaproblematiek. Fysieke participatie, voorlichting en praktische zaken om het referendum op een 
kwalitatieve manier te kunnen organiseren, moeten volledig herbekeken worden. De gebiedswerkers 
zijn bezig met dit onderzoek. 
 
 
Raadslid Pieter Soens vraagt of er maandag voor de zitting van de gemeenteraad in Depart parking 
wordt voorzien voor de raadsleden op het Nelson Mandelaplein. 
Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat dit wordt nagevraagd aan de algemeen directeur.  
 

 
 

 

         
 
 


