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Gemeenteraad
Besluitenlijst Zitting van 12 oktober 2020

MEDEDELINGEN

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1 2020_GR_00166 Burgemeesterschap - Benoeming en eedaflegging van 

burgemeester - Aktename

HD 2 2020_GR_00167 College van burgemeester en schepenen - Verhindering van een 
schepen - Aktename

HD 3 2020_GR_00168 College van burgemeester en schepenen - Verkiezing en 
eedaflegging van een schepen

HD 4 2020_GR_00169 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van 
de burgemeester tot het digitaal houden van vergaderingen van de 
bestuursorganen van de Stad en het OCMW - Bekrachtiging

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
1 2020_GR_00164 Voorzitterschap raden - Aktename ontslag voorzitter en verkiezing 

nieuwe voorzitter - Goedkeuren

2 2020_GR_00163 Burgemeesterschap - Verhindering  burgemeester - Aktename

HD 1 2020_GR_00166 Burgemeesterschap - Benoeming en eedaflegging van 
burgemeester - Aktename

HD 2 2020_GR_00167 College van burgemeester en schepenen - Verhindering van een 
schepen - Aktename

HD 3 2020_GR_00168 College van burgemeester en schepenen - Verkiezing en 
eedaflegging van een schepen

HD 4 2020_GR_00169 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van 
de burgemeester tot het digitaal houden van vergaderingen van de 
bestuursorganen van de Stad en het OCMW - Bekrachtiging

Vincent Van Quickenborne
3 2020_GR_00149 Immobiliën (Immo 2020/015 - GB 988) - Verlenging erfpacht 

stadseigendom gelegen Walle 115 te Kortrijk.  - Goedkeuren

Arne Vandendriessche
4 2020_GR_00148 Masterplan Wembley - Kandidaatstelling padel- en 

petanqueinfrastructuur - goedkeuring voorwaarden

5 2020_GR_00155 Relance van het verenigingsleven: noodfonds Covid 19 - 
Goedkeuren reglement en betaalbaarstelling
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6 2020_GR_00156 Aanvullend subsidievoorstel voor ondersteuning van de reguliere 
werking van sportinitiatieven ten gevolge van Covid 19 - 
Goedkeuren en betaalbaarstelling

Kelly Detavernier
7 2020_GR_00159 Belasting op filmvoorstellingen - Wijziging belastingreglement

8 2020_GR_00160 Vrijstelling belasting en retributie voor het individueel bezoldigd 
personenvervoer - Opheffen belastingreglement en wijziging 
retributiereglement

9 2020_GR_00161 2018/1412 - Leveren en plaatsen van zonnepanelen via 
burgerparticipatie - gebruiksovereenkomst en opstalrecht - 
Goedkeuren

Raadscommissie 2
Wout Maddens
10 2020_GR_00162 tijdelijke opheffing moratorium - Tijdelijke opheffing van het 

moratorium op studentenkamers - Goedkeuren

11 2020_GR_00150 2020/00369 - Het bouwen van een nieuw volume met winkelruimte 
en kantoren, inrichten van de toegang tot de site, parkeerplaatsen 
en omgevingsaanleg - zaak van de wegen - Goedkeuren

12 2020_GR_00151 project Zwevegemsestraat - projectgebied Mercurius - 
Zwevegemsestraat 29-31 - verkoopakte - Goedkeuren

13 2020_GR_00152 woonproject Peperstraat - goedkeuren opstalakte - goedkeuren 
onderhandse verkoopovereenkomsten

Axel Weydts
14 2020_GR_00153 Hoogwaardig Openbaar Vervoer - HOV - Addendum 

samenwerkingsovereenkomst studieopdracht N50 Doorniksewijk  - 
Goedkeuren

Bert Herrewyn
15 2020_GR_00157 Corona Noodfonds - Ondersteuning jeugdinitiatieven - Goedkeuren

16 2020_GR_00158 Reglement inzake geveltuintjes en premiereglement Groen en 
Fleuriger Kortrijk  - Verlenging - Goedkeuren

Raadscommissie 3
Axel Ronse
17 2020_GR_00147 Straatnaamgeving - Decauvillestraat, principiële goedkeuring. 

18 2020_GR_00154 corona noodfonds - Ondersteuning voor de erkende subsidieerbare 
culturele verenigingen - Goedkeuren

Raadscommissie 4
Philippe De Coene
19 2020_GR_00146 Gecoördineerde actie i.f.v. van maatwerk in het zetten van stappen 

richting een kwalificatie en werk  - verlengen tijdelijke 
samenwerkingsovereenkomst  - Goedkeuren
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Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Koen Byttebier: Beperkte Interpellatie: Comfortmaatregelen ter 

verhoging van de veiligheid en het gemak van de voetgangers.

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: Kortrijk meest 
gevandaliseerde treinstation van Vlaanderen

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Uitblijven 
rivierherstel en nu ook bestaande natuur, zoals 't Schrijverke, onder druk.

IR 4 Interpellatie van raadslid Jacques Demeersseman: Beperkte Interpellatie: in verband 
met de opstaphaltes lagevloerbussen voor mindervaliden en senioren.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Aan de slag met 
groen- en cultuurmuren

IR 6 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Beperkte Interpellatie: masterplan 
begraafplaatsen

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Carmen Ryheul: Stad Kortrijk ondertekent het 
Bomencharter Vlaanderen (2019 – 2024)

Mondelinge vragen
IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Avijn: Melding van overdreven snelheden in de 

zone 30 in de Leiestraat en de Budastraat, 's avonds na 21uur.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Fietsstallingen in de Leiestraat ter 
hoogte van de bibliotheek.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: CNG-wagens in ondergrondse 
parkings.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Stand van zaken brandveiligheid 
oude brandweerkazerne.
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IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Kwaliteit mondmaskers, stand van 
zaken ingebrekestelling.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Overzicht uitgestelde investeringen 
omwille van corona of andere oorzaken.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Stand van zaken jeugdraad.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Parkeerplaatsen voor minder 
mobiele personen.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Melding van sluikstort in de tijdelijke zone 
voor huisvuil aan het begin van de Magdalenastraat aan de Appel.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Cathy Matthieu: Onderhoud van knotwilgen in Langwater.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke: Ongerustheid bij de scholen over lokale 
coronamaatregelen.

IR 19 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bijkomende lokale 
coronamaatregelen.
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MEDEDELINGEN

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1 2020_GR_00166 Burgemeesterschap - Benoeming en eedaflegging van 

burgemeester - Aktename

Beknopte samenvatting
Als de burgemeester als verhinderd wordt beschouwd, wordt conform artikel 62 van het decreet lokaal 
bestuur een nieuwe burgemeester benoemd.
De benoeming gebeurt door de Vlaamse Regering op basis van een voordrachtsakte. Alvorens de 
nieuwe burgemeester zijn nieuw mandaat aanvaardt, legt hij de eed af in handen van de 
provinciegouverneur.

Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van de benoeming en de eedaflegging van 
mevrouw Ruth Vandenberghe als burgemeester van de Stad Kortrijk gedurende de verhindering van 
de heer Vincent Van Quickenborne als burgemeester.

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 benoeming en de eedaflegging van mevrouw Ruth Vandenberghe als 
burgemeester van de stad Kortrijk, opgenomen in respectievelijk het ministerieel besluit van 11 
oktober 2020 en het proces-verbaal van eedaflegging van 12 oktober 2020.

Bijlagen
- Ministerieel Besluit tot benoeming van R. Vandenberghe tot burgemeester 11.10.2020.pdf
- proces-verbaal van eedaflegging R. Vandenberghe als burgemeester 12.10.2020.pdf

HD 2 2020_GR_00167 College van burgemeester en schepenen - Verhindering 
van een schepen - Aktename

Beknopte samenvatting
Schepen Ruth Vandenberghe werd door de Vlaamse Regering benoemd als burgemeester, tijdens de 
periode van verhindering van de heer Vincent Van Quickenborne als burgemeester.
Conform artikel 47, 6° van het decreet lokaal bestuur is de schepen die tot nieuwe burgemeester 
benoemd wordt in geval van verhindering van de burgemeester, zelf als schepen verhinderd.

Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze verhindering als schepen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 47 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:
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Punt 1
Akte te nemen van de verhindering van mevrouw Ruth Vandenberghe als schepen.

Bijlagen
- Ministerieel Besluit tot benoeming van R. Vandenberghe tot burgemeester 11.10.2020.pdf
- proces-verbaal van eedaflegging R. Vandenberghe als burgemeester 12.10.2020.pdf

HD 3 2020_GR_00168 College van burgemeester en schepenen - Verkiezing en 
eedaflegging van een schepen

Beknopte samenvatting
Als een schepen als verhinderd wordt beschouwd, beslist de gemeenteraad of het opengevallen 
schepenmandaat wordt ingevuld.
Als de gemeenteraad beslist om het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een 
schepen overgegaan. Deze verkiezing gebeurt op basis van een akte van voordracht. De voorzitter 
van de gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt 
de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard.
Op 12 oktober 2020 werd een voordrachtsakte ingediend waarbij mevrouw Stefanie Demeyer 
voorgedragen wordt als schepen om mevrouw Ruth Vandenberghe te vervangen tijdens de periode 
van haar verhindering.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen naar artikel 49 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
Het opengevallen schepenmandaat ten gevolge van de verhindering van mevrouw Ruth 
Vandenberghe als schepen terug in te vullen.
Punt 2
Mevrouw Stefanie Demeyer verkozen te verklaren als zevende schepen van de stad Kortrijk tijdens de 
periode van verhindering van mevrouw Ruth Vandenberghe als schepen.
Punt 3
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Stefanie Demeyer.

Bijlagen
- eedaflegging Stefanie Demeyer als schepen.pdf
- geloofsbrieven Stefanie Demeyer.pdf
- voordrachtsakte schepen  Stefanie Demeyer .pdf

HD 4 2020_GR_00169 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - 
politieverordening van de burgemeester tot het digitaal 
houden van 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 9 oktober 
2020 een politieverordening uitgevaardigd tot het digitaal houden van vergaderingen van de 
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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. 9 oktober 2020 tot het digitaal houden van 
vergaderingen van de bestuursorganen van Stad en OCMW, dit in de strijd tegen het coronavirus 
(COVID 19) te bekrachtigen.

Bijlagen
- burgemeestersbesluit 9 oktober 2020 - getekend.pdf

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
Bestuurszaken
1 2020_GR_00164 Voorzitterschap raden - Aktename ontslag voorzitter en 

verkiezing nieuwe voorzitter - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Per brief van 1 oktober 2020 diende Tiene Castelein haar ontslag in als voorzitter van de 
gemeenteraad. Deze nota regelt de aktename van dit ontslag en de verkiezing van de nieuwe 
voorzitter. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Kennis te nemen van het schriftelijk ontslag van Tiene Castelein op datum van 1 oktober 2020, als 
voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Punt 2
Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter Helga 
Kints, en Helga Kints verkozen te verklaren als voorzitter van de gemeenteraad van de stad Kortrijk. 

Bijlagen
- Ontslagbrief Tiene Castelein.pdf
- Geloofsbrieven Helga Kints.pdf
- Akte voordracht voorzitter Helga Kints.pdf

2 2020_GR_00163 Burgemeesterschap - Verhindering  burgemeester - 
Aktename
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Beknopte samenvatting
Op 1 oktober 2020 legde de heer Vincent Van Quickenborne de eed af als minister van de federale 
regering. 
Conform artikel 60 van het decreet lokaal bestuur neemt de gemeenteraad akte van de verhindering 
van de burgemeester die lid is van de federale regering.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 60 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 verhindering van de heer Vincent Van Quickenborne als burgemeester van de 
Stad Kortrijk.

HD 1 2020_GR_00166 Burgemeesterschap - Benoeming en eedaflegging van 
burgemeester - Aktename

Beknopte samenvatting
Als de burgemeester als verhinderd wordt beschouwd, wordt conform artikel 62 van het decreet lokaal 
bestuur een nieuwe burgemeester benoemd.
De benoeming gebeurt door de Vlaamse Regering op basis van een voordrachtsakte. Alvorens de 
nieuwe burgemeester zijn nieuw mandaat aanvaardt, legt hij de eed af in handen van de 
provinciegouverneur.

Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van de benoeming en de eedaflegging van 
mevrouw Ruth Vandenberghe als burgemeester van de Stad Kortrijk gedurende de verhindering van 
de heer Vincent Van Quickenborne als burgemeester.

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 benoeming en de eedaflegging van mevrouw Ruth Vandenberghe als 
burgemeester van de stad Kortrijk, opgenomen in respectievelijk het ministerieel besluit van 11 
oktober 2020 en het proces-verbaal van eedaflegging van 12 oktober 2020.

Bijlagen
- Ministerieel Besluit tot benoeming van R. Vandenberghe tot burgemeester 11.10.2020.pdf
- proces-verbaal van eedaflegging R. Vandenberghe als burgemeester 12.10.2020.pdf

HD 2 2020_GR_00167 College van burgemeester en schepenen - Verhindering 
van een schepen - Aktename

Beknopte samenvatting
Schepen Ruth Vandenberghe werd door de Vlaamse Regering benoemd als burgemeester, tijdens de 
periode van verhindering van de heer Vincent Van Quickenborne als burgemeester.
Conform artikel 47, 6° van het decreet lokaal bestuur is de schepen die tot nieuwe burgemeester 
benoemd wordt in geval van verhindering van de burgemeester, zelf als schepen verhinderd.
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Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze verhindering als schepen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 47 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 verhindering van mevrouw Ruth Vandenberghe als schepen.

Bijlagen
- Ministerieel Besluit tot benoeming van R. Vandenberghe tot burgemeester 11.10.2020.pdf
- proces-verbaal van eedaflegging R. Vandenberghe als burgemeester 12.10.2020.pdf

HD 3 2020_GR_00168 College van burgemeester en schepenen - Verkiezing en 
eedaflegging van een schepen

Beknopte samenvatting
Als een schepen als verhinderd wordt beschouwd, beslist de gemeenteraad of het opengevallen 
schepenmandaat wordt ingevuld.
Als de gemeenteraad beslist om het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een 
schepen overgegaan. Deze verkiezing gebeurt op basis van een akte van voordracht. De voorzitter 
van de gemeenteraad gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is. In voorkomend geval wordt 
de voorgedragen kandidaat-schepen verkozen verklaard.
Op 12 oktober 2020 werd een voordrachtsakte ingediend waarbij mevrouw Stefanie Demeyer 
voorgedragen wordt als schepen om mevrouw Ruth Vandenberghe te vervangen tijdens de periode 
van haar verhindering.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen naar artikel 49 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
Het opengevallen schepenmandaat ten gevolge van de verhindering van mevrouw Ruth 
Vandenberghe als schepen terug in te vullen.
Punt 2
Mevrouw Stefanie Demeyer verkozen te verklaren als zevende schepen van de stad Kortrijk tijdens de 
periode van verhindering van mevrouw Ruth Vandenberghe als schepen.
Punt 3
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Stefanie Demeyer.

Bijlagen
- eedaflegging Stefanie Demeyer als schepen.pdf
- geloofsbrieven Stefanie Demeyer.pdf
- voordrachtsakte schepen  Stefanie Demeyer .pdf
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HD 4 2020_GR_00169 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - 
politieverordening van de burgemeester tot het digitaal 
houden van 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 9 oktober 
2020 een politieverordening uitgevaardigd tot het digitaal houden van 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. 9 oktober 2020 tot het digitaal houden van 
vergaderingen van de bestuursorganen van Stad en OCMW, dit in de strijd tegen het coronavirus 
(COVID 19) te bekrachtigen.

Bijlagen
- burgemeestersbesluit 9 oktober 2020 - getekend.pdf

Vincent Van Quickenborne
Juridische zaken en immobiliën
3 2020_GR_00149 Immobiliën (Immo 2020/015 - GB 988) - Verlenging 

erfpacht stadseigendom gelegen Walle 115 te Kortrijk.  - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting
De vzw BEMOK maakt reeds lange tijd gebruik van het stadseigendom gelegen Walle 115 te Kortrijk, 
aanvankelijk door middel van een huur, maar thans op basis van een erfpachtrecht. Naar aanleiding 
van het aanvragen van subsidies voor het uitvoeren van renovatie- en/of investeringswerken werden 
deze akten meerdere keren aangepast. Opnieuw zijn er renovatiewerken met subsidies voorzien, 
waardoor er een nieuwe verlenging van het bestaande erfpachtrecht vereist is. Door notaris De Witte 
werd een ontwerp van akte voor deze verlenging opgemaakt.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële implicaties. De jaarlijkse erfpachtvergoeding blijft €1.

Budgetsleutel: 05000/7050005

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies



11/59 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
In te stemmen met de verlenging van het bestaande erfpachtrecht aan de vzw BEMOK voor het 
stadseigendom gelegen Walle 115 te Kortrijk en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte opgemaakt door notaris De Witte, dat terug te vinden is als formele bijlage bij dit 
besluit.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Brief vzw Bemok 19mei2020.pdf
- Beslissing gemeenteraad 08maart1996.pdf
- Akte erfpacht 08mei1996.pdf
- Beslissing gemeenteraad 10december2001.pdf
- Akte wijziging erfpacht 15april2002.pdf
- Beslissing CBS 08juni2020.pdf
- Ontwerp van akte.pdf

Arne Vandendriessche
Vastgoed
4 2020_GR_00148 Masterplan Wembley - Kandidaatstelling padel- en 

petanqueinfrastructuur - goedkeuring voorwaarden

Beknopte samenvatting
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting d.d. 6 juli 2020 beslist principieel in te 
stemmen met het uitschrijven van een oproep/kandidaatstelling naar privé-investeerders om een 
padel- en petanqueinfrastructuur te realiseren op Sportpark Wembley.

Deze nota behandelt de goedkeuring van de voorwaarden voor de kandidaatstelling.

De kandidaatstelling zal leiden tot een recht van opstal voor de grondinname en een 
samenwerkingsovereenkomst met de uitbatingsafspraken.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
de voorwaarden voor de 'kandidaatstelling van de padel- en petanqueinfrastructuur' goed te keuren 
zoals opgenomen in de bijlage.

Bijlagen
- Opmetingsplan.pdf
- Kandidaatstelling padel- en petanqueinfrastructuur.pdf

Sport
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5 2020_GR_00155 Relance van het verenigingsleven: noodfonds Covid 19 - 
Goedkeuren reglement en betaalbaarstelling

Beknopte samenvatting
Op de stadsbegroting is een impulsprojectenpot voorzien voor organisaties van corona-proof 
publieksinitiatieven. De extra middelen die aangewend worden, vertrekken vanuit een corona-context. 
Sportclubs die lijden aan inkomstenverlies, extra maatregelen nemen en een ondersteuningsbeleid 
weg uit de crisis voorzien -  komen voor de relance van het verenigingsleven in aanmerking voor een 
ondersteuning.
Om de ondersteuning van de relance van het verenigingsleven op een objectieve en correcte manier 
mogelijk te maken werd een reglement opgemaakt.
In de vergadering van de stedelijke sportraad van 13 juli 2020 werd het voorstel van het reglement 
goedgekeurd. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
Kan tijdelijk opgevangen worden binnen het algemeen exploitatiebudget.

Met de AMJP zal het budget effectief toegevoegd worden, gefinancierd uit het noodfonds 
(budgetneutraal). 

Financiële informatie
Op de stadsbegroting is een budget voorzien voor de relance van het verenigingsleven. 
De extra middelen komen uit het noodfonds 74000-64 912 000 toegestane subsidie aan verenigingen: 
54.298,00 €
Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het reglement dat een correcte en objectieve verdeling van het noodfonds 'relance van het 
verenigingsleven' vastlegt, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.
Punt 2
Het voorstel voor uitbetaling van het noodfonds 'relance van het verenigingsleven' goed te keuren.
Punt 3
De financiële dienst de toestemming te verlenen om over te gaan tot uitbetaling van het noodfonds  
'relance van het verenigingsleven': 74000-64912000 toegestane subsidie aan verenigingen 

Bijlagen
- Relance van het verenigingsleven noodfonds covid 19 reglement.pdf
- CBS uitbetaling relance noodfonds.pdf
- relance CBS uitbetaling.xlsx



Relance van het verenigingsleven: noodfonds  
Covid 19 
 

Het college van burgemeester en schepenen stelt binnen de begrotingskredieten een impuls-

projectenpot beschikbaar voor de relance van het verenigingsleven. Deze toelage wordt toegekend na 
advies van de stedelijke sportraad, gesteund op het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement. 

De ondersteuning heeft als doel het subsidiëren van verenigingen in het licht van de negatieve 
(financiële) gevolgen van Covid 19 op de werking van verenigingen. 

 
 

Hoofdstuk 1 
 Voorwaarden voor het bekomen van een ondersteuning voor de 

relance van het verenigingsleven 
 

 

 

Artikel 1.1  

 
De sportvereniging is een ‘erkende’ Kortrijkse sportverenigingen en kan een reguliere werking van 

minimaal 1 jaar aantonen. 
Een ‘erkende’ vereniging is een vereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden omschreven in 

het door de gemeenteraad goedgekeurde erkenningsreglement dat terug te vinden is op de website 
www. www.kortrijk.be/producten/basiserkenning-kortrijkse-sportvereniging-en-erkenning-

subsidieerbare-sportvereniging 
 

Artikel 1.2  
 
De sportvereniging bekomt na berekening minimaal 3 punten. 

 

 
 

Hoofdstuk 2 
 Modaliteiten voor het aanvragen van een ondersteuning voor 

de relance van het verenigingsleven 
 

 
 

Artikel 2.1  

De toelage wordt spontaan berekend voor alle verenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor het 

bekomen van een ondersteuning. Verenigingen hoeven geen specifieke aanvraag in te dienen. 
 
 

Artikel 2.2  
 

De berekening van de ondersteuning gebeurt op basis van de gegevens m.b.t. de erkenningsaanvraag 
en de aanvraag van de werkingssubsidie van het voorbije werkjaar. 
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Hoofdstuk 3 
 Berekening van de subsidie 

De toelage wordt berekend op basis van 4 specifieke criteria zijnde: 

- de werking 
- het aantal leden, 

- het aantal jeugdleden  

- het uitbaten van een kantine gelinkt aan de club.  
Deze criteria hebben een invloed op de grootte van de gevolgen van Covid 19 op de werking van de 

verenigingen.  
De berekening gebeurt via een puntensysteem. Clubs die minimaal 3 punten behalen komen in 
aanmerking voor een ondersteuning.  De punten worden als volgt cumulatief toegekend: 

 

Artikel 3.1 Werking 

Sportclubs met : 

- Uitsluitend een recreatieve werking:                     1 pt 

- Zowel een recreatieve als competitieve werking (maximale verhouding 30% competitief)  3 pt 
- >30% competitieve werking           5 pt 

Clubs met >30% competitieve werking hebben meer werkingskosten dan clubs met een uitsluitend 
recreatieve werking of clubs met zowel een recreatieve als competitieve werking van max 30% 
competitief. 

Artikel 3.2 Aantal leden 

Sportclubs met een groter aantal leden hebben meer werkingskosten (extra trainers, extra vervoer, 

meer verplaatsingen,…). 

Het wegvallen van extra merchandising en activiteiten zoals kwis, BBQ, kaarting,…naar aanleiding van 
de corona hebben een grotere invloed op clubs met meer leden. 

Aantal leden: 

- Tussen 75 en 150 leden:         2 pt 
- Tussen 151 en 350 leden:        6 pt 
- Meer dan 350 leden:         10 pt 

Artikel 3.3 Aantal jeugdleden  

Jeugdwerking is belangrijk en vraagt een andere aanpak dan volwassenenwerking wat enerzijds extra 

kosten met zich meebrengt, anderzijds brengen meer jeugdleden extra financiële middelen binnen 

(ouder, grootouders,….komen naar wedstrijden, nemen deel aan eindseizoenfeesten,…). Wegens de 
coronamaatregelen hebben clubs met meer jeugdleden minder inkomsten uit de 

eindseizoenactiviteiten. Als jeugdleden worden in aanmerking genomen de leden van minder dan 18 
jaar oud. 

- >20% jeugdleden (leden -18j)        5 pt 
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Artikel 3.4 Uitbaten van een clubkantine 

Sportclubs die door de coronamaatregelen geen kantine konden uitbaten, leden een groot financieel 
verlies. 

- Clubs die een clubkantine uitbaten:       10 pt 

Hoofdstuk 4 
 Uitbetaling van de subsidie 

Artikel 4.1  

Het subsidiebedrag wordt uitsluitend op een financiële rekening op naam van de vereniging 
uitbetaald. 

Artikel 4.2  
 

Het doel van de ondersteuning is het subsidiëren van verenigingen ilv de negatieve gevolgen van 
Covid 19 op de werking van verenigingen. 

Door de corona-crisis gingen eindseizoensevenementen (al of niet gelinkt aan de uitbaat van een 
clubkantine) niet door waardoor extra financiële middelen waarop gerekend werd, niet konden 

aangewend worden bij de opstart van het nieuwe seizoen: 

- Trainingsfaciliteiten(extra ontsmetten, extra trainingssessies in kleiner bubbels,...) moesten corona- 

   proof aangepast worden wat extra kosten met zich meebracht. 
- Sponsors haken af. 

- Leden vragen een terugbetaling van het lidgeld voor de periode van de lockdown. 

- De toekomst is heel onzeker. 
-... 

Om de extra ondersteuning voor de relance van het verenigingsleven correct en objectief toe te 

kennen werd een reglement opgemaakt gebaseerd op bovenstaande motivatie en dit volgens een 

puntensysteem waarbij rekening gehouden wordt met de werking, het aantal leden, het aantal 
jeugdleden en het al of niet uitbaten van een clubkantine. 

De sportvereniging kan voor ditzelfde doel geen subsidie ontvangen via ander stedelijke kanalen. 
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6 2020_GR_00156 Aanvullend subsidievoorstel voor ondersteuning van de 
reguliere werking van sportinitiatieven ten gevolge van 
Covid 19 - Goedkeuren en betaalbaarstelling

Beknopte samenvatting
De Corona-maatregelen van de afgelopen periode hebben een duidelijke financiële impact op het 
sportleven. Het noodfonds voorziet een financiële tegemoetkoming op maat om vooral de lopende 
kosten tijdens de 'lockdown' te drukken. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
Kan tijdelijk opgevangen worden uit algemeen exploitatiebudget. Met de AMJP zal het budget effectief 
toegevoegd worden, gefinancierd uit het noodfonds (budgetneutraal). 

Opm. budgetsleutel is BI 74000/6491200

Financiële informatie
Op de stadsbegroting is een budget voorzien voor de ondersteuning van de reguliere werking van 
sportinitiatieven
De extra middelen, 63.187,00 €, worden voorzien in het noodfonds 'Covid 19'

budgetsleutel: BI 74000/6491200 

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het voorstel voor uitbetaling van het noodfonds 'ondersteuning van de reguliere werking van 
sportinitiatieven'' goed te keuren.
Punt 2
De financiële dienst opdracht te geven om over te gaan tot uitbetaling zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- Uitbetaling noodfonds Covid 19 reguliere werking.pdf
- Uitbetaling noodfonds Covid 19 reguliere werking.xlsx
- Achtergrondinformatie toekennen nominatieve toelage-DEF.docx

Kelly Detavernier
Financiën
7 2020_GR_00159 Belasting op filmvoorstellingen - Wijziging 

belastingreglement

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld artikel 7 met de vrijstellingen van het belastingreglement op filmvoorstellingen, 
goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015, punt 9, te wijzigen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
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provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het artikel 7 van het belastingreglement op filmvoorstellingen als volgt te wijzigen:

Artikel 7:

Belastingvrij zijn :

1)   Voorstellingen van documentaire films van kunstzinnige of volksopvoedende aard, met uitsluiting 
van elk winstoogmerk.
Wat de bioscoopzaken betreft, is de belasting niet verschuldigd voor het bijwonen van de voorstelling 
door leden en afgevaardigden van de filmkeuringscommissie onder de voorwaarden gesteld in artikel 
16 van het koninklijk besluit d.d. 27 april 1939, met zijn verschillende wijzigingen.

2)   Voorstellingen van films van Europese oorsprong of van films van 3de wereldlanden, gezien de 
geringere opbrengst van deze films.

De belastingplichtige is vrijgesteld van de belasting:
- gedurende de periode van de maatregelen, die door de overheid genomen worden, naar aanleiding 
van een noodtoestand en dit zeker tot en met 31/12/2020.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Gecoordineerde versie belasting op filmvoorstellingen_GR okt 2020.pdf

8 2020_GR_00160 Vrijstelling belasting en retributie voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer - Opheffen belastingreglement 
en wijziging retributiereglement

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld om voor het aanslagjaar/werkjaar 2020 een vrijstelling te verlenen voor de 
belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en 
de retributie voor het individueel bezoldigd personenvervoer n.a.v. het decreet van 17 juli 2020 over 
tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de 
coronacrisis.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Het decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd 
personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis. 

- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
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- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het belastingreglement op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014, punt 7, met ingang van 1 
januari 2020 op te heffen.
Punt 2
Het artikel 1 van het retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer, goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 13 januari 2020 punt 7, als volgt te wijzigen:

Artikel 1:

Met onmiddellijke ingang wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd voor individueel bezoldigd 
personenvervoer in volgende categorie:

 Categorie B: bestuurderspas

Met ingang van 1 januari 2021 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd voor individueel 
bezoldigd personenvervoer in 4 categorieën:

 Categorie A: vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
 Categorie B: bestuurderspas
 Categorie C: machtiging standplaatstaxi
 Categorie D: bijkomende tariefwijzigingen standplaatstaxi

Wordt verstaan onder:

 bezoldigd personenvervoer: het vervoer van personen waarvoor een vergoeding wordt 
gevraagd die hoger is dan de vervoersonkosten;

 bestuurder: elke natuurlijke persoon die een voertuig bestuurt waarmee diensten voor 
individueel bezoldigd personenvervoer worden verricht;

 exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer exploiteert;

 machtiging: de machtiging voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer vanaf een standplaats op de openbare weg die daarvoor voorbehouden is;

 vergunning: de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 
personenvervoer;

 bestuurderspas: elke bestuurder, die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer 
aanbiedt, dient in het bezit te zijn van een bestuurderspas.

 

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Gecoordineerde versie retributie op individueel bezoldigd personenvervoer_GR okt 2020.pdf
- decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd 

personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis.pdf
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Aankoop
9 2020_GR_00161 2018/1412 - Leveren en plaatsen van zonnepanelen via 

burgerparticipatie - gebruiksovereenkomst en opstalrecht 
- Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Dit dossier bespreekt de goedkeuring van de gebruiksovereenkomst en opstalrecht voor het project 
zonnedelen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Advies
Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
de overeenkomst zoals opgenomen in bijlage tot gebruik van een zonne-installatie goed te keuren 
tussen de stad Kortrijk en de energiecoöperatieve Beauvent cvba.
Punt 2
de overeenkomst zoals opgenomen in bijlage tot vestiging van een recht van opstal voor het de 
plaatsing en het gebruik van een PV-installatie goed te keuren tussen de stad Kortrijk en de 
energiecoöperatieve Beauvent cvba.

Bijlagen
- 20200528_UittrekselDeputatie - Prov.WVL.pdf
- 20200604_OpstalZonnepanelen - Prov.WVL.pdf
- PPA ZON Stad Kortrijk_20200930105432.pdf
- RVO PV stad Kortrijk_20200930105257.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
10 2020_GR_00162 tijdelijke opheffing moratorium - Tijdelijke opheffing van 

het moratorium op studentenkamers - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Nadat in 2013 een moratorium ingevoerd werd op nieuwe studentenkamers stellen we op heden vast 
dat er door het toenemende aantal Kortrijkse unief- en hogeschoolstudenten een tekort dreigt aan 
studentenkamers.   

Het voormelde moratorium wordt tijdelijk opgeheven om nieuwe vergunningsaanvragen voor 
studentenhuisvesting mogelijk te maken en op die manier het stijgend aantal Kortrijkse kotstudenten 
op te vangen.    

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
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Punt 1
Het  moratorium op bijkomende studentenhuisvesting, zoals ingevoerd bij gemeenteraadsbeslissing 
van 14 oktober 2013 wordt tijdelijk opgeheven tot en met 30 juni 2021, waarbij volgende principes in 
aanmerking worden genomen: 

 Nieuwe studentenhuisvesting zal enkel kunnen binnen de deelgemeente Kortrijk (postcode 
8500) of op de campussen van Hoger Onderwijsinstellingen. 

 De Woningtypetoets (respecteren typologie in de onmiddellijke omgeving) en de Algemene 
Stedenbouwkundige Verordening (waaronder de bescherming van te behouden 
eengezinswoningen, de minimale kwaliteitsvereisten, enz.) zijn van toepassing op alle 
aanvragen tot studentenhuisvesting ten einde de schaal en het karakter van de onmiddellijke 
omgeving te vrijwaren. 

 Aanvragen die worden ingediend na 30 juni 2021 worden niet voor vergunning in aanmerking 
genomen, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen.  

Na het verstrijken van de voormelde termijn wordt het moratorium opnieuw van kracht onder dezelfde 
modaliteiten als bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013, met dien verstande dat 
in volgende gevallen een uitzondering op de uiterlijke indieningsdatum van de aanvraag tot 
omgevingsvergunning wordt toegestaan: 

 Aanvragen waarbij ten gevolge van een fout door een administratieve overheid een 
herindiening van de aanvraag na 30 juni 2021 zich opdringt. 

 Aanvragen waar door het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning 
werd afgeleverd, maar na administratief en/of jurisdictioneel beroep een weigeringsbeslissing 
is tussengekomen. 

In voorkomende gevallen kan de aanvrager een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning indienen 
binnen een termijn van 4 maanden nadat de eindbeslissing van de bevoegde overheid is 
tussengekomen, waarbij maximaal het aantal kamers dat initieel, tijdens de opheffing van het 
moratorium, werd aangevraagd kan worden heraangevraagd en eventueel vergund.

Punt 2
Na 30 juni 2021 volgt een evaluatie van het aanbod aan studentenkamers en de eventuele noodzaak 
tot bijkomende maatregelen. 

Hierbij worden minstens volgende elementen in aanmerking genomen: 

 Het aantal studentenkamers waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd. 

 Het aantal studentenkamers waarvoor een uitbatingsvergunning werd verleend. 

 De evolutie van de studentenaantallen binnen de Hoger Onderwijsinstellingen die in Kortrijk 
actief zijn.

11 2020_GR_00150 2020/00369 - Het bouwen van een nieuw volume met 
winkelruimte en kantoren, inrichten van de toegang tot de 
site, parkeerplaatsen en omgevingsaanleg - zaak van de 
wegen - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
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In het kader van het oprichten van een nieuwe elektrozaak met winkelruimte en kantoren op de 
voormalige Visaluxsite en in functie van een optimale ontsluiting van de site, dienen plaatselijk 
aanpassings- en verbredingswerken uitgevoerd te worden aan de Liefdeweg. Hiertoe wordt de rooilijn 
ter hoogte van de bouwplaats aangepast. 

Het betreft het overbrengen van de bestaande elektrozaak vanuit Bellegem naar deze locatie. In de 
aanvraag zit een eenzijdige verbintenis mbt. de herinvulling van de site in Bellegem, waarbij de 
aanvrager zich er toe verbindt om dit pand niet te verkopen/verhuren ifv. kleinhandel. 

De omgevingsvergunning werd door T&D SMART ingediend bij de stad. In functie van de te doorlopen 
procedure wordt de gemeenteraad verzocht uitspraak te doen over de plaatselijke verplaatsing van de 
rooilijn. Het dossier bevat de eerder goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst betreffende deze 
verbreding en heraanleg van een gedeelte van de Liefdeweg. 

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

 Het vaststellen van de nieuwe rooilijn

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaken van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het bouwen van een nieuw volume met winkelruimte en kantoren, inrichten van de toegang tot de 
site, parkeerplaatsen en omgevingsaanleg goed te keuren.

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

De samenwerkingsovereenkomst betreffende de uit te voeren werken integraal deel te laten uitmaken 
van dit besluit.

Punt 2
Na uitvoering van de werken dienen de gronden kosteloos aan de stad overgedragen te worden.

Bijlagen
- BA_winkel_I_B_1_INPLANTINGSPLAN BT (18023).pdf
- BA_winkel_I_N_1_INPLANTINGSPLAN NT (18023).pdf
- 18023 ba TAELMAN rooilijnplan bestaande toestand.pdf
- 18023 ba TAELMAN rooilijnplan nieuwe toestand.pdf
- 18023 ba TAELMAN samenwerkingsovereenkomst.pdf

Vastgoed
12 2020_GR_00151 project Zwevegemsestraat - projectgebied Mercurius - 

Zwevegemsestraat 29-31 - verkoopakte - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Eerder ging Stad Kortrijk al akkoord om de percelen Zwevegemsestraat 29-31 te verkopen aan Niké 
bvba voor een bedrag van 275.000 euro met het oog op de bouw van 6 grondgebonden woningen en 
een beluikwoning. Door een arrest van het grondwettelijk hof op 23/05/2019 werd een versoepeling 
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in de reglementering afgeschaft, waardoor een verkavelingsvergunning diende te worden 
aangevraagd alvorens een opsplitsing met het oog op woningbouw mogelijk was.

Inmiddels is de verkavelingsvergunning verleend en kan worden overgegaan tot de verkoop. De 
aankoop gebeurt door Innebel nv, zusterbedrijf van Niké bvba (met identieke aandelenverhouding), 
en waarvan binnen de groepsstructuur onlangs werd besloten om de acquisities steeds op naam van 
Innebel nv uit te voeren.  

Op vandaag ligt de goedkeuring van de verkoopakte voor.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is een ontvangst voor stad Kortrijk van 275.000 euro uit de verkoop van deze onroerende 
goederen. 
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
goedkeuring van de akte van verkoop tussen Stad Kortrijk en Innebel nv voor de verkoop van de loten 
aan de Zwevegemsestraat 29-31, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- def ontwerp - verkoopakte - verkoop bouwgrond - INNEBEL NV.pdf

13 2020_GR_00152 woonproject Peperstraat - goedkeuren opstalakte - 
goedkeuren onderhandse verkoopovereenkomsten

Beknopte samenvatting
Op 18 december 2018 hebben stad Kortrijk, Leiedal en het voormalige AGB SOK een PPS-
overeenkomst gesloten met Think Urban voor de ontwikkeling van 64 woningen van de 104 woningen 
in het woonproject Peperstraat in Heule. In uitvoering van voormelde PPS-overeenkomst wordt een 
opstalrecht gevestigd op de gronden van Leiedal en stad Kortrijk voor een termijn van 8 jaar, met in 
elk geval een mogelijkheid om te verlengen tot het einde van de duur van de PPS-overeenkomst. De 
tekst van de opstalakte ligt voor ter goedkeuring.

De grondaandelen, waarop het opstalrecht betrekking heeft, zullen door Leiedal en stad Kortrijk 
samen verkocht worden met de woonentiteiten die erop worden gerealiseerd door de private partner. 
De tekst van de onderhandse overeenkomst van verkoop ligt voor ter goedkeuring. Geïnteresseerde 
kopers hebben de mogelijkheid om de gronden rechtstreeks aan te kopen, dan wel via een 
erfpachtconstructie of lijfrente te verwerven. Indien er op het einde van het opstalrecht nog niet-
verkochte grondaandelen zijn, dan is de opdrachtnemer gehouden die in te kopen.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
PPS-overeenkomst dd. 18 december 2018

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De opstalakte is een vertaling/uitvoering van de PPS-overeenkomst dd. 18/12/2018.

- renteloze lening aan Stad Kortrijk en Leiedal van in totaal 2.590.910 euro terugbetaalbaar a rato van 
verkopen van grondaandelen

- opbrengst uit verkoop voor Stad Kortrijk is 314.437,03 euro (opbrengst van +-300.000 € is voorzien 
op post st/2020/2220000 Bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen/ 61001 Stadsontwikkeling/ 
Verkopen 2020-2025/ Peperstraat/300.000€).

Advies
Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
De opstalakte voor het project Peperstraat te Heule goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.
Punt 2
De onderhandse verkoopovereenkomst voor de verkoop op plan goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.
Punt 3
De onderhandse verkoopovereenkomst voor verkoop van grond in geval van erfpacht of lijfrente goed 
te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- def ontwerp - Opstalakte woonproject Peperstraat.pdf
- def ontwerp - compromis - verkoop op plan.pdf
- def ontwerp - compromis - verkoop grond igv erfpacht of lijfrente.pdf

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
14 2020_GR_00153 Hoogwaardig Openbaar Vervoer - HOV - Addendum 

samenwerkingsovereenkomst studieopdracht N50 
Doorniksewijk  - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van 10 februari 2020 keurde de samenwerkingsovereenkomst voor de 
studieopdracht van N50 Doorniksewijk goed. Bij opmaak van de bestektekst voor het aanstellen van 
een ontwerper is gebleken dat deze samenwerkingsovereenkomst niet geheel dekkend was voor de 
gewenste opdracht. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het geheel van de opdracht wordt geraamd op 1 022 000 euro. De opdracht voor de studieopdracht 
en het ontwerp van de werken worden uitgevoerd, deels voor rekening van het Gewest en deels voor 
rekening van de Stad, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken. 
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De bijkomende studiekost ten laste van de stad Kortrijk met betrekking tot dit addendum wordt 
geraamd op 11 000 euro. Het geheel van de opdracht ten laste van de stad Kortrijk wordt geraamd op 
300 000 euro. Deze uitgaven zijn voorzien op de meerjarenbegroting binnen:

 actie 2.4.6
 project Heraanleg Doorniksewijk / Doorniksesteenweg ifv trambus

Advies
Visum
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het addendum, zoals opgenomen in bijlage, ter uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst 
X30/N50/73 voor gezamenlijke opdrachten van diensten N50 Doorniksewijk Kortrijk tussen het 
Vlaamse Gewest en het stadsbestuur van Kortrijk wordt goedgekeurd. 

Bijlagen
- Addendum SWO HOV 1.pdf
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DOSSIERNUMMER : X30/N50/73 ADDENDUM  

 

 

ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE OPDRACHTEN VAN 

DIENSTEN 

 

 

TUSSEN :       Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 

persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, 

hierna genoemd ‘het Gewest’ 

 

EN :  Het stadsbestuur van KORTRIJK (hierna “de Stad” genoemd), gevestigd Grote Markt 54 te 8500 

Kortrijk, vertegenwoordigd door, Helga Kints, gemeenteraadsvoorzitter en Nathalie DESMET, 

algemeen directeur, handelend in hun gezegde hoedanigheid en in uitvoering van artikel 279 

van het decreet lokaal bestuur en van de gemeenteraadsbeslissing van 10 februari 2020, hierna 

genoemd "de Stad" 

 

Aangezien het Gewest en de Stad een samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke opdrachten van 

diensten hebben voor de N50 Doorniksesteenweg vanaf het kruispunt met de Universiteitslaan (kmpt. 

59.2) tot en met het kruispunt met de Wandelweg (kmpt. 61.36) , nl. :  

• ontwerpstudie voor de herinrichting van de wegenis volgens het voorkeurscenario 4 uit het 

eindrapport van de “Doorstromingsstudie HOV Kortrijk juni 2017” en rekening houdend met het 

aan te leveren circulatieplan van Kortrijk voor de omliggende straten,   

• ontwerpstudie van de herinrichting van de voetpaden, groen en meubilair 

• ontwerpstudie en werfleiding voor de aanleg van een gescheiden riolering. (DWA-riolering 100% 

ten laste van de stad en de RWA-riolering te verdelen tussen de partijen volgens de omzendbrief 

OW 98/4) 

 

Aangezien het Gewest bijkomend de volgende dienst wenst uit te voeren langs de N50 Doorniksesteenweg 

en ‘t Hoge vanaf het kruispunt met de Universiteitslaan tot en met het kruispunt met de Schaapsdreef en 

Elleboogstraat: 

• Doorstromingsstudie en voorontwerpstudie voor de herinrichting van de wegenis,  

 

Aangezien de Stad bijkomend de volgende dienst wenst uit te voeren in de Universiteitslaan, Etienne 

Sabbelaan en Schaapsdreef: 

• Opmaak van een startnota light voor de gemeentewegen.  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 

betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 

mobiliteitsbeleid; 

 

Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden 

samengevoegd. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

 

ARTIKEL 1 

De samenwerkingsovereenkomst met dossiernummer X30/N50/73 wordt aangevuld met volgende 

diensten 

 

§1. Doorstromingsstudie en voorontwerpstudie voor de herinrichting van de wegenis, langs de N50 

Doorniksesteenweg en ‘t Hoge vanaf het kruispunt met de Universiteitslaan (kmpt. 59.2) tot en met het 

kruispunt met de Schaapsdreef en Elleboogstraat. 

 

§2. Opmaak van een startnota light voor de Universiteitslaan, Etienne Sabbelaan en Schaapsdreef. 

 

ARTIKEL 2 

De voorwaarden en bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst met dossiernummer X30/N50/73 

blijven onverminderd van toepassing.  

 

 

Opgemaakt in 2 originele exemplaren, te Brugge op        /      /2020. 

 

Voor het Gewest  

 

Voorgesteld Nagezien 

 

 

 

ir. Hendrik Vanderdonckt ir. Humberto Van Nunen 

leidend ambtenaar van het project directeur-investeringen 

 

 

Goedgekeurd 

 

 

 

 

ir. Tom Roelants 

administrateur-generaal 

 

 

 

Voor de Stad 

 

 

 

 

Helga Kints Nathalie Desmet 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 
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Bert Herrewyn
JC Tranzit
15 2020_GR_00157 Corona Noodfonds - Ondersteuning jeugdinitiatieven - 

Goedkeuren

Beknopte samenvatting
De bestrijding van het Corona-virus en de bijhorende maatregelen hebben de afgelopen periode een 
duidelijke financiële impact op het Kortrijkse jeugdwerk gehad en zal ook nog een tijdje aanwezig zijn. 
Op basis van een bevragingsronde van alle erkende Kortrijkse jeugdinitiatieven werd dan ook een 
ondersteuning op maat uitgewerkt door Tranzit. Deze nota beoogt de goedkeuring van deze 
verschillende ondersteuningsvormen (via reglement en/of nominatief) alsook de uitbetaling ervan 
(met uitzondering van het impulsfonds).

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Noodfonds

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
2020/75000/6491200 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: 15.000€ uit te betalen aan 
Doerak vzw op het rekeningnummer BE49 7384 1807 4971.

2020/75000/6492200 Subsidiereglement voor verenigingen: 37.490,79€ uit te betalen aan de erkende 
verenigingen volgens het reglement.

Advies
jeugdraad
Gunstig advies
Juridische dienst
Gunstig advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Kan tijdelijk opgevangen worden binnen het algemeen exploitatiebudget. 

Met de AMJP zal het budget effectief toegevoegd worden, gefinancierd uit het noodfonds 
(budgetneutraal). 

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het aanvullend subsidiereglement voor erkende jeugdinitiatieven ten gevolge van Corona alsook de 
uitbetaling ervan goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.
Punt 2
De nominatieve toelage ten gevolge van Corona aan Doerak vzw (15.000€) alsook de uitbetaling 
ervan op rekeningnummer BE49 7384 1807 4971 goed te keuren.
Punt 3
Het aangepaste subsidiereglement met betrekking tot projecttoelagen voor jeugdinitiatieven goed te 
keuren.
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Bijlagen
- Projectsubsidies voor jeugdinitiatieven DEFINITIEF.pdf
- Aanvullend subsidiereglement voor erkende jeugdinitiatieven ten gevolge van Corona 

DEFINITIEF.pdf
- lijst toelage.pdf



 

 

Projectsubsidies voor jeugdinitiatieven 
 

Artikel 1. Algemeen 

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 

begroting, voorziet het stadsbestuur van Kortrijk een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven in 

Kortrijk. 

Artikel 2. Begrippen 

In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

• Kortrijk: de stad Kortrijk en haar deelgemeenten; 

• erkend jeugdinitiatief: een jeugdinitiatief die voldoet aan de algemene en 

specifieke erkenningsvoorwaarden opgenomen in artikel 4 en artikel 5 van het 

subsidiereglement ter ondersteuning van Kortrijke jeugdinitiatieven; 

• jaar: de periode tussen 1 januari en 31 december van het lopende jaar; 

Artikel 3. Wie 

Het project wordt georganiseerd door :  

• ofwel een jeugdinitiatief erkend door de Stad Kortrijk; 

• ofwel een samenwerkingsverband van jeugdinitiatieven die erkend zijn door de Stad 

Kortrijk; 

• ofwel een groep kinderen en/of jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit 

project organiseerden. De initiatiefnemers zijn voor 50% jonger dan 30 jaar en 

minimum 1 bestuurslid is woonachtig in Kortrijk. 

Artikel 4. Wat 

De projectsubsidie is een tegemoetkoming aan organisatoren van jeugdinitiatieven voor de 

kosten die verbonden zijn aan het organiseren van initiatieven voor de jeugd. De ingediende 

projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

A. Starttoelage 

Startende jeugdinitiatieven die een werkingssubsidie willen ontvangen maar nog niet voldoen 

aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in artikel 5 kunnen bij wijze van ingroei en voor 

maximum 1 jaar een startsubsidie aanvragen gedurende het werkjaar. Het startende 

jeugdinitiatief moet tegemoet komen aan de volgende voorwaarden: 

• voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van 

het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven in Kortrijk; 

• zich voornemen om te voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden van de 

passende jeugdwerkvorm gedurende het lopende werkjaar. Dit wordt bij het 

eerstvolgende indienmoment voor werkingssubsidies gecontroleerd en betoelaagd. 

B. Projecttoelage 

1. Als een project wordt beschouwd : 
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• een in tijd en in ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdsspanne van 

maximum 6 maanden; 

• speelt zich bij voorkeur af binnen de gemeentegrenzen; 

• een zelfde of soortgelijk project kan maximaal drie achtereenvolgende jaren 

gesubsidieerd worden; 

• het project toont duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt 

van een groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van 

een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid. 

2. Het project richt zich naar kinderen en jongeren : 

• duidelijk en exclusief naar een doelgroep waarvan de meerderheid zich bevindt in de 

leeftijdsgroep van 3 tot 30 jaar; 

• deze doelgroep moet voor 50% bestaan uit inwoners van de Stad; 

• de doelgroep mag zich niet beperken tot de leden van één (jeugd)initiatief; 

3. De doelstelling, het onderwerp en de methode: 

• sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren; 

• zijn georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli 

voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid, innovatie 

en creativiteit duidelijk blijken; 

• van de organisatie van het project heeft geen winstoogmerk. 

C. Internationale projecttoelage 

Zelfde voorwaarden als bij titel B. projecttoelage, maar met bijkomende voorwaarden:  

• internationaal project betekent zowel deelname aan of eigen organisatie van 

projecten in het buitenland als organisatie van eigen internationale projecten in 

België; 

• de projecten hebben een vormend karakter en er bestaat een link tussen het thema 

van het project en de doelstellingen van de aanvragende jeugdorganisatie. Er wordt 

aangetoond dat er aanknopingspunten bestaan betreffende inhoudelijke en 

pedagogische beleidsvisie. 

• de contacten moeten samenwerking beogen: er moet sprake zijn van twee jeugdige 

partijen van verschillende nationaliteit. 

D.  Thematische projecttoelage 

Zelfde voorwaarden als bij titel B. projecttoelage, maar met bijkomende voorwaarden:  

• Het project wordt georganiseerd vanuit het oogpunt en de doelstelling van een 

maatschappelijk thema. Dit thema wordt jaarlijks gekozen en bekendgemaakt door 

de stedelijke jeugddienst, Tranzit. Er wordt met de gekozen thema’s steeds 

ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van kinderen en 

jongeren. 

Artikel 5. Bedrag en berekeningswijze 

De startsubsidie is forfaitair en bedraagt 500 Euro. 

De projectsubsidie bestaat uit: 

• Reguliere projecten: maximaal 2000 Euro per goedgekeurd project.  
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• Internationale projectsubsidie: 

o voor eigen organisatie van een project in het buitenland/uitwisseling: maximaal 

1.000 Euro 

o voor eigen organisatie van een project in België: maximaal 1.000 Euro 

o voor deelname aan een project in het buitenland: maximaal 250 Euro 

o voor deelname van leden van een bestuur aan internationale colloquia, 

congressen, bijeenkomsten, festivals of cursussen: maximaal 25 Euro per 

persoon. 

• Thematische projecttoelage: maximaal 3.000 euro per goedgekeurd project. 

Het bedrag van de subsidie voor elk project dat voldoet aan de voorwaarden uit artikel 4 is 

afhankelijk van de inhoud, de omvang en de kostenraming van het ingediende project. 

Met betrekking tot de inhoud en de omvang van het project worden bij de beoordeling 

minstens volgende aandachtspunten in overweging genomen: 

1° Het aantal kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) dat betrokken is bij de organisatie 

van het project en het aantal kinderen en jongeren dat ermee wordt bereikt; 

2° De rol die binnen het project aan kinderen en jongeren wordt gegeven, van 

deelnemer tot mede-organisator; 

3° De mate waarin het project vernieuwend en kwaliteitsvol is; 

4° De voorziene inkomsten en uitgaven en de mate waarin de noodzaak van de 

subsidie kan aangetoond worden. 

De subsidie kan niet aangewend worden voor investeringskosten of reguliere 

personeelskosten. Als investeringskosten gelden kosten in het kader van de aankoop van 

materialen zoals bv. meubilair, toestellen, machines, elektronische apparatuur, … 

Er wordt slechts één subsidie per project toegekend, ook al wordt het door meerdere 

personen of verenigingen georganiseerd. 

De projectaanvrager maakt bij zijn projectaanvraag bekend welke andere financiële 

ondersteuning werd aangevraagd of verworven. Indien dit het geval is, moet aangetoond 

worden dat er geen dubbele betoelaging is. 

Voor de behandeling van de ingediende projectdossiers richt het College van Burgemeester 

en Schepenen een projectcommissie op die op basis van het reglement advies geeft over de 

ingediende projecten. Deze projectcommissie wordt samengesteld uit minstens één 

jeugddeskundige van de stad en wordt waar nodig aangevuld met minstens één externe 

persoon die expert is in een toepasselijk thema. 

Artikel 6. Aanvraag en beslissing 

Het aanvragen, beslissen en verslag uitbrengen over de projectsubsidie verloopt volgens de 

volgende procedure: 

De aanvraag: 

• Op straffe van verval, ten minste twee maanden voor de aanvang van het project; 

• Via het aanvraagformulier op de website van Tranzit. 

De behandeling van de projectaanvraag: 
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• de projectcommissie behandelt de dossiers na indiening en verstrekt periodiek een 

gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit advies 

betreft het al dan niet aanvaarden van het project en een voorstel van 

subsidiebedrag; 

• het College van Burgemeester en Schepenen behandelt het dossier binnen de maand 

na het advies van de projectcommissie en brengt de aanvragers van de beslissing op 

de hoogte. 

Artikel 7. Verslag uitbrengen 

Binnen de twee maanden na afloop van het goedgekeurde project brengen de aanvragers 

schriftelijk verslag uit aan het de projectcommissie zodat het project inhoudelijk kan 

geëvalueerd worden. Uit dit verslag moet blijken : 

• Verloop en resultaat van het project en de afweging in welke mate de gestelde 

doelen werden bereikt (versterkt met minstens 3 sprekende foto’s); 

• Een financieel verslag waarin vermeld worden: een totale afrekening met een volledig 

financieel verslag van het project en een duidelijke verslaggeving van de aanwending 

van de toegekende projectsubsidies. 

Artikel 8. Spreiding 

Om de mogelijkheden tot subsidiëring gelijkmatig over het jaar te spreiden wordt maximaal 

de helft van het voorziene budget ter beschikking gesteld van de goedgekeurde projecten 

die plaats vinden in de periode januari – juni. 

Indien het voorziene krediet op de begroting niet voldoet om op alle aanvragen in te gaan, 

dan is de datum van aanvraag bepalend voor welke projecten eerst worden ondersteund tot 

zover het budget reikt. De overige aanvragen worden doorverwezen naar de tweede helft 

van het jaar, of naar het volgende kalenderjaar. 

Artikel 9 . Uitbetaling 

De subsidie wordt na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen uitbetaald. 

Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart 

rekeningnummer, op naam van een jeugdinitiatief of een jongere ouder dan 18. 

Artikel 10. Controle 

In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden: 

● de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

● elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, 

eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren; 

● bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe 

subsidies opschorten. 

Artikel 11.  

Dit reglement treedt in werking vanaf 13 oktober 2020. 
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Aanvullend subsidiereglement voor erkende 

jeugdinitiatieven ten gevolge van Corona 

Artikel 1. Algemeen 

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 

begroting (37.490,79€), voorziet het stadsbestuur van Kortrijk een éénmalige premie voor 

jeugdinitiatieven in Kortrijk ten gevolge van Corona. 

Artikel 2. Wat 

De Corona-maatregelen van de afgelopen periode hebben een duidelijke financiële impact op 

het Kortrijkse jeugdwerk. Deze premie is een financiële tegemoetkoming op maat om vooral 

lopende kosten tijdens de ‘lockdown’ alsook extra kosten voor de heropstart van de werking 

te drukken. Dit reglement bepaalt de werkwijze voor de uitbetaling van deze premie en is 

geldig na goedkeuring op 12.10.2020 tot wanneer het totale voorziene bedrag voor deze 

éénmalige premie is uitbetaald aan alle in aanmerking komende jeugdinitiatieven. 

Artikel 3. Wie 

Alle jeugdinitiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 4 

en 5 van het ‘Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven in Kortrijk’ 

(GR 6.12.2010), maken aanspraak op deze premie. 

Afhankelijk van het type werking zijn de (financiële) noden anders. We maakten daarom in 

functie van de berekening en rekening houdend met een diverse impact van maatregelen ten 

gevolge van Corona, een onderscheid tussen verschillende types van werkingen: 

- Jaarwerkingen:    Dit omvat de jongerenbewegingen zonder  

     kampen, jeugdhuizen, jeugdcultuurverenigingen, 

     studentenverenigingen en politieke   

     jongerenbewegingen 

- Jaarwerkingen + zomerkampen: Dit omvat de jeugdbewegingen en   

     jongerenbewegingen met kamp 

- Zomerwerkingen:   Dit omvat de speelpleinwerkingen 

Artikel 4. Bedrag 

Om ook het juiste onderscheid te maken tussen grote en kleine verenigingen, baseren we 

ons op de werkingssubsidies van 2018 (met uitzondering van de basistoelage, kamptoelage, 

kadervormingstoelage en infrastructuursubsidie). Per type werking nemen we een 

percentage van deze werkingssubsidie als premie: 

- Jaarwerkingen: 40% van de werkingssubsidie 2018 

- Jaarwerkingen + zomerkampen: 60% van de werkingssubsidie 2018 

- Zomerwerkingen: 10% van de werkingssubsidie 2018 

Deze werkwijze heeft als gevolg: 

- Studentenverenigingen krijgen via reglement geen werkingssubsidies, dus ook geen 

premie 

- Politieke jongerenbewegingen krijgen via reglement geen werkingssubsidies, dus ook 

geen premie. 
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- Voor nieuwe verenigingen of verenigingen die door omstandigheden voor 

werkingsjaar 2018 geen subsidies kregen, wordt een simulatie opgemaakt van 

werkingssubsidie als berekeningsbasis voor de premie. 

Artikel 5. Aanvraag en beslissing 

Het aanvragen en beslissen over de toekenning van dit aanvullend subsidiereglement 

verloopt volgens de volgende procedure: 

• De aanvraag verloopt voor alle erkende jeugdinitiatieven automatisch en wordt door 

de stedelijke jeugddienst, Tranzit, berekend. 

• Vóór eind oktober zal het stadsbestuur een beslissing treffen over de goedkeuring en 

de uitbetaling van de subsidiëring. 

Artikel 6. Uitbetaling 

De subsidie wordt na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen uitbetaald. 

Voor het ontvangen van de subsidie geldt dat de aanvrager moet beschikken over een apart 

rekeningnummer, op naam van een jeugdinitiatief of een jongere ouder dan 18 jaar. 

Artikel 7. Controle 

In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden: 

• De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, 

eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren; 

• Bij niet-naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van 

nieuwe subsidies opschorten. 

Artikel 8.  

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring op de Gemeenteraadszitting van 12.10.2020 

tot wanneer het totale voorziene bedrag voor deze éénmalige premie is uitbetaald aan alle in 

aanmerking komende jeugdinitiatieven. 
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Beheer Openbaar Domein
16 2020_GR_00158 Reglement inzake geveltuintjes en premiereglement 

Groen en Fleuriger Kortrijk  - Verlenging - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid wenst het reglement voor het aanleggen van 
geveltuintjes en het premiereglement Groen en Fleuriger Kortrijk  te verlengen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel:

ST/2020-2025/68002 Groene ruimte onderhoud/ 6492000 

 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het reglement inzake de aanleg van geveltuintjes te verlengen tem 31/12/2025.
Punt 2
Het premiereglement Groen en Fleuriger Kortrijk te verlengen tem 31/12/2025.

Bijlagen
- 2020 Premiereglement Groen en Fleuriger Kortrijk.pdf
- 2020 Reglement geveltuintjes.pdf

Raadscommissie 3
Axel Ronse
Musea en Erfgoed
17 2020_GR_00147 Straatnaamgeving - Decauvillestraat, principiële 

goedkeuring. 

Beknopte samenvatting
Voor de straat in de nieuwe KMO-zone langs de Torkonjestraat in Marke moet een naam gekozen 
worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 15 januari 2020 en stelt  de naam 
'Decauvillestraat' voor.

De gemeenteraad gaf een principiële goedkeuring in zitting van 6 juli 2020. Na openbaar onderzoek 
en advies van de cultuurraad, kan de naam definitief toegekend worden.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
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De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
principieel voor de nieuwe straat in de KMO zone langs de Torkonjestraat in Marke, volgende 
straatnaam goed te keuren: Decauvillestraat.

Bijlagen
- 20200113-HMAR4-voorschriften-SVN-JRO-straatnamen.pdf
- 20200115 Verslag commissie - uittreksel.pdf
- CultuurraadVP 20022020.pdf

Evenementen en Verenigingen
18 2020_GR_00154 corona noodfonds - Ondersteuning voor de erkende 

subsidieerbare culturele verenigingen - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
In het kader van de coronacrisis voorziet de stad extra middelen om het culturele en socio-culturele 
verenigingsleven te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Deze nota beoogt de goedkeuring van het 
extra reglement en de uitbetaling van de toelagen ervan. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. 
Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
Kan tijdelijk opgevangen worden in algemeen exploitatiebudget. Met de AMJP zal het budget effectief 
voorzien worden, gefinancierd uit het noodfonds (budgetneutraal). 

Financiële informatie
2020/71903/6491200 : 50.000 euro 
Advies
cultuurraad-verenigingsplatform
Gunstig advies

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het éénmalig subsidiereglement voor de erkende subsidieerbare culturele verenigingen ten gevolgen 
van Corona, alsook de uitbetaling ervan, zoals in bijlage opgenomen, goed te keuren.

Bijlagen
- Aanvullend subsidiereglement ten gevolge van Corona voor de erkende subsidieerbare 

culturele verenigingen.docx
- lijst uitbetaling.pdf
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Aanvullend subsidiereglement ten gevolge van Corona voor de erkende subsidieerbare 
culturele verenigingen

Artikel 1
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de 
begroting (50.000 euro), voorziet het stadsbestuur van Kortrijk een éénmalige premie voor de 
erkende subsidieerbare culturele verenigingen die schade lijden ten gevolge van Corona. 

Artikel 2
In een schadedossier geeft de vereniging een duidelijk financieel overzicht van de werking 
waaruit de schade blijkt en staaft die met de nodige bewijsstukken. De stad kan steeds 
bijkomende bewijsstukken opvragen.  

Artikel 3
De ondersteuning van de stad bestaat uit:  

1. Terugbetaling van de reeds gemaakte verloren kosten (bijv. drukwerk voor een 
geannuleerde activiteit): 100 % terugbetaling van de bewezen kosten.

2. Terugbetaling van de aanvaarde, geschatte, gederfde nettowinsten omdat reeds 
geplande activiteiten in 2020 niet kunnen/konden doorgaan: 50 % terugbetaling met 
een plafond van 4.000 euro.

Artikel 4
De aanvraag en uitbetaling van deze éénmalige premie verloopt op initiatief van het Team 
Evenementen en Verenigingen, in een nota aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
na goedkeuring van dit reglement.

Artikel 5
In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van sommige subsidies is de begunstigde gehouden:

 De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om, 

eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren;
 Bij niet-naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 

gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van 
nieuwe subsidies opschorten.

Artikel 6
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring op de Gemeenteraadszitting van 12.10.2020 
tot wanneer het totale voorziene bedrag voor deze éénmalige premie is uitbetaald.
Raadscommissie 4
Philippe De Coene
Werk en activering
19 2020_GR_00146 Gecoördineerde actie i.f.v. van maatwerk in het zetten van 

stappen richting een kwalificatie en werk  - verlengen 
tijdelijke samenwerkingsovereenkomst  - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Kortrijk ondersteunt al geruime tijd Jongerenatelier, Oranjehuis en Groep Intro in functie van hun 
werking met kwetsbare jongeren. Er werd met verschillende samenwerkingsovereenkomsten (Time 
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Out en POT, Duaal leren brug naar werk, Travak...) geïnvesteerd in die groep jongeren die het 
grootste risico liep om uit te vallen uit school - en/of werkomgeving.
Door ingrijpende veranderingen in regelgeving en op vlak van beleidskeuzes in Vlaanderen, zowel op 
vlak van onderwijs en welzijn, kunnen de betrokken organisaties, de scholen en Kortrijk niet meer op 
eenzelfde manier samenwerken. Er werd vorig jaar in die zin beslist om naar één nieuwe, 
overkoepelende overeenkomst te werken.
Aangezien er nog geen volledige duidelijkheid was binnen de regelgeving rond duaal leren, en om tijd 
te nemen om eventuele nieuwe partnerschappen aan te gaan, werd gekozen om een tijdelijke 
overeenkomst voor 1 jaar af te sluiten.

Echter, omwille van de coronacrisis, is er veel te weinig tijd geweest om hier op een goede manier 
aan te werken.
De tijdelijke manier van samenwerking (tussen Kortrijk en de partners, en tussen de partners 
onderling) liep het voorbije schooljaar goed. In die zin wordt deze tijdelijke overeenkomst nog eens 
met een jaar verlengd.
 

Deze nota behandelt:

 Goedkeuren van de verlenging van de tijdelijke overeenkomst (start 1 september 2020, 
eindigt op 31 augustus 2021) overkoepelende samenwerkingsovereenkomst 'gecoördineerde 
actie i.f.v. maatwerk in het zetten van stappen richting een kwalificatie en werk. (opgenomen 
in bijlage van dit besluit)

 Goedkeuren dat tijdens de periode terwijl de samenwerkingsovereenkomst loopt, samen met 
de betrokken partnerorganisaties (eventueel aangevuld met nieuwe actoren) gezocht wordt 
naar een nieuwe, definitieve manier van samenwerken, met focus op de noden van deze 
doelgroep; en die tegemoet komt aan alle nieuwe regelgevingen EN aan de noden van 
Kortrijk.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Er zijn verschillende toelagen vervat in deze overeenkomst:
Cluster sociaal beleid        
-reglement: projecten leren en werken :ST/2020/90402/6492200 : 132.862,5   
-reglement: projecten leren en werken ST/2021/90402/6492200 : 162.387,50   
-toelage: Naadloze flexibele trajecten  ST/2020/88900/6491200 : 22.500   
-toelage: Naadloze flexibele trajecten  ST/2021/88900/6491200 : 27.500   
-werkingsbudget werk en activering (daarvan wordt € 4000 voorzien voor onderhoud snorko-budget 
ocmw)
Cluster Sport, Cultuur, leven en beleven      
-toelage: Halte R (€ 5000) ST/2021/71902/6491200     
-investeringstoelage: speelruimte jongerenatelier
(budget € 220000) ST/2021/75204/6640000/Speelruimte
-exploitatietoelage: speelruimte jongerenatelier (budget € 20 000) ST/2021/75000/6491200  

Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
in te stemmen met de verlenging van de duur van de tijdelijke overkoepelende 



39/59 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

samenwerkingsovereenkomst 'gecoördineerde actie i.f.v. maatwerk in het zetten van stappen richting 
een kwalificatie en werk' (opgenomen in bijlage van dit besluit) met 1 schooljaar (loopt van 1 
september 2020 tot en met 31 augustus 2021) 
Punt 2
In te stemmen met het feit dat tijdens deze overgangsperiode Kortrijk samen met de betrokken 
partnerorganisaties (indien aangewezen, aangevuld met nieuwe actoren) een nieuwe, definitieve 
samenwerkingsovereenkomst opstelt, ten behoeve van dezelfde doelgroep; die tegemoet komt aan 
alle nieuwe regelgevingen EN aan de noden van Kortrijk.

Bijlagen
- Speelruimteplan 2020.pdf
- Samenwerkingsovereenkomst_groeipad_kwalificatie_werk_verlenging_2020_2021_definitief.p

df
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Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Koen Byttebier: Beperkte Interpellatie: 

Comfortmaatregelen ter verhoging van de veiligheid en het gemak van de 
voetgangers.
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Koen Byttebier,                      Team Burgemeester                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
6 oktober 2020 11:54
Toelichting:
Mevrouw de voorzitter, 

Collega's,

Afgelopen zomer was ongetwijfeld - ondanks de beperkingen n.a.v. de bestrijding van het 
Coronavirus - een goeie zomer voor het lokaal en nationaal toerisme.  

Er werd veel "buiten" georganiseerd, met succes.  Alles wijst er op dat er ook in de winter een 
groter deel van de openbare ruimte zal in gebruik genomen worden door handel en horeca.

Tegelijk doet de stad al jaren grote inspanningen om fietsen in de binnenstad aantrekkelijker 
te maken en de fiets de ruimte te geven die hij verdient voor veilige en efficiënte 
verplaatsingen.  

Dit vraagt begrip van de andere weggebruikers en creativiteit om het verkeer te organiseren 
voor de trappers, de stappers, de automobilisten en het openbaar vervoer.

Daar zal niemand iets op tegen hebben. Maar net nu we Fietsstad van Vlaanderen 2020 zijn 
geworden, waarvoor gefeliciteerd, wil ik graag met enkele suggesties extra aandacht vragen 
voor de voetganger.  

Het gaat over een aantal "comfortmaatregelen" die systematisch zowel de veiligheid als het 
gemak van de voetganger kunnen verhogen, zowel in de binnenstad als in de dorpskernen van 
de deelgemeenten.  Nergens ten nadele van de fiets of de auto, maar net in evenwicht met de 
andere verkeersstromen.

Concreet:

 Bij heraanleg van smalle straten in de binnenstad zou het concept van effen 
bestrating zonder niveauverschil van gevel tot gevel de norm moeten zijn. Hierdoor 
ontstaat multifunctionaliteit over de volle breedte, vertraagt het verkeer automatisch 
en is er veel minder kans op vallen door ouderen.  Wellicht moeten die straten dan het 
statuut van woonerf krijgen.

 Bij heraanleg van bredere centrumstraten zou een gewaarborgde breedte van 2 
volwassen personen naast elkaar als volwaardig voetpad moeten gelden.  Indien 
hierdoor onvoldoende breedte zou zijn gelet op het autoverkeer, dan kan overwogen 
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worden om in dergelijke straten een fietspad in 2 richtingen te maken langs 1 kant 
van de weg, waardoor ruimte kan gewonnen worden.

 Een idee dat uit het Nederlandse Utrecht komt is om de duurtijd van groen licht voor 
voetgangers wat te verlengen.  Dit is eerder het geval op de invalswegen 
(Doorniksewijk, Aalbeeksesteenweg, Pottelberg, Astridpark, Brugse Poort, Meense 
Poort...)

 In het winkelwandelgebied is er veel onduidelijkheid over welke weggebruikers daar 
mogen passeren of rijden en op welke tijdstippen, welke voorrang hebben enz. Het 
gaat over voetgangers, fietsers, bromfietsers, auto's, vrachtauto's (laden lossen). 
 Sommige vergunninghouders mogen er blijkbaar met bestelwagens rijden buiten de 
laad- en lostijden en dat schept risico's. Het verkeer van (vaak lawaaierige) scooters 
door het winkelwandelgebied zou moeten verboden en gesanctioneerd worden. 
Misschien moeten fietsers buiten de laad- en losuren afstappen.  Als ze toch mogen 
blijven rijden, dan zouden ze op zijn minst een fietserszone moeten krijgen waar ze 
binnen moeten blijven. Ik denk dan aan het binnenvak dat herkenbaar is aan de andere 
bestratingstegels. 
 Vaak zijn er ook alternatieve straten waar minder voetgangersverkeer is, maar die zijn 
niet altijd gekend.

 Ik pleit verder voor het verlagen van drempels voor mensen met rollator of 
kinderwagen of boodschappenkarren, op belangrijke routes en vooral dan aan 
oversteekplaatsen.

 Nu led-verlichtingsarmaturen goedkoper gebruik/verbruik toelaten stel ik voor dat alle 
wandelroutes systematisch extra verlicht worden waar nodig voor veiligheid.  Ik 
denk aan oversteekplaatsen, donkere maar vaakgebruikte verbindingen, kaartershuisjes 
of andere locaties waar veel passage is. Daar gaat het soms over effectieve of over 
relatieve veiligheid (veiligheidsgevoel).

 Bewegwijzering - anders dan toeristische pijltjes - voor vlotte 
voetgangersverbindingen met evt. afstand in "minuten" kunnen wandelverplaatsingen 
aantrekkelijker maken.  Ik denk aan belangrijke wandelstromen van en naar 
studentenlocaties, openbaar vervoer, administratieve centra (Stadhuis, Bpost, Bib, 
Cultuurlocaties)

 Tot slot suggereer ik ook om, vb. via de Stadskrant, een oproep te doen aan alle 
Kortrijkzanen om gevaarlijke voetgangerssituaties te melden via 1777.

In de hoop dat de verstandhouding tussen de voetgangers, fietsers en autobestuurders steeds 
beter wordt, vertrouw ik op de inspanningen van het stadsbestuur en hoor ik graag een eerste 
reactie van schepen Axel Weydts.

Koen Byttebier - Team Burgemeester

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Koen Byttebier en het bijhorend antwoord van schepen 
Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: Kortrijk 
meest gevandaliseerde treinstation van Vlaanderen
BEHANDELD

Interpellatie
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Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 6:50
Toelichting:
Kortrijk heeft het meest gevandaliseerde treinstation van Vlaanderen. Dat blijkt uit een recent 
antwoord van de voormalige minister van Mobiliteit, belast met Skeyes en de NMBS.

Kortrijk blijkt het meest geviseerd in Vlaanderen als het gaat over vandalisme in treinstations en voert 
het weinig benijdenswaardige klassement aan samen met Brussel en Charleroi. Brussel-Zuid staat op 
de eerste plaats met 237 meldingen, Charleroi-Zuid op tweede plaats met 199 meldingen, Kortrijk op 
de derde plaats met 107 incidenten. Andere stations in het lijstje zijn respectievelijk Brussel-Noord 
(105), Gent-Sint-Pieters (100), Namen (94), Schaarbeek (91), Antwerpen-Centraal (82), Luik-
Guillemins (79) en Brussel-Centraal (71).

Wat zal het stadsbestuur doen, binnen de lokale bevoegdheden, om hieraan te verhelpen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk.

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: 
Uitblijven rivierherstel en nu ook bestaande natuur, zoals 't Schrijverke, 
onder druk.
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 9:07
Toelichting:
10 jaar geleden besliste de Vlaamse regering om in de Leieregio werk te maken van het rivierherstel 
van 500 ha natte natuur. Deze realisatie is een essentieel onderdeel van het Seine-Schelde project dat 
de Leie toegankelijk maakt voor grotere boten en een voorwaarde voor de noodzakelijke Europese 
steun hiervoor.

Na 10 jaar maakt Groen de rekening op. Uit recente cijfers blijkt dat op vandaag 4 ha is 
ingericht en 13,6 ha is in een bepaalde vorm van voorbereiding. Dit zijn dramatische cijfers.

Aan dit tempo bereikt Vlaanderen zijn doelstelling in het jaar 3260, dit is echt om van te 
huilen. Zelfs als alle terreinen in voorbereiding, de komende 5 jaar zouden worden 
gerealiseerd, komen we in 2025 op 17,6 ha. Op dat tempo duurt het nog altijd 500 jaar. Dat is 
onaanvaardbaar. Minister Demir moet het ambitieniveau drastisch omhoog halen.
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Tegelijk stelt Groen vast dat ook andere, bestaande natte, groene zones onder druk komen. 
Plannen van de Vlaamse Waterweg omtrent de Leie, maar ook voor het kanaal Bossuit-
Kortrijk, bedreigen ook bestaande zones als ‘t Schrijverke, de open ruimte Patersmote, de 
Oude Leie-arm tussen Kortrijk-Harelbeke-Kuurne, de Venning,... Deze laatste werd 
gerealiseerd als compensatie voor het aansnijden van LAR Zuid, maar dreigt nu dus zelf op de 
schop te gaan. We gaan binnenkort misschien zelfs de voorziene, niet gerealiseerde, 
compensatie moeten compenseren. 

De aanleg van zogenaamde ‘passagestroken’ voor grote boten zou grote happen nemen uit de 
open ruimte en bestaande natuurgebieden langs de Leie, waaronder ook natuurgebied ’t 
Schrijverke. Dit is niet het scenario dat voorzien werd in het opgemaakte MER (milieu-
effectenrapport) en voor Groen een absolute No Go.”

Wij zijn heel bezorgd. Niet alleen komt Vlaanderen zijn beloofde engagementen niet na. 
Daarnaast dreigen ze nog bestaande gebieden te vernietigen. We hebben in onze stad en bij 
uitbreiding de regio al veel te weinig van deze gebieden. Het is onbegrijpelijk dat dit anno 
2020, in tijden van betonstop, nog op tafel komt.

Daarom volgende vragen:

 Welke acties heeft de stad reeds ondernomen om aan te dringen bij Vlaanderen om het 
beloofde rivierherstel uit te voeren? En nog belangrijker: welke acties zal de stad 
ondernemen, n.a.v. deze tussenkomst, om aan te dringen op een snelle uitvoering?

 Wat is het standpunt van de stad m.b.t. de passeerstroken rond de stad? Kan de stad 
akkoord gaan om ’t Schrijverke en Patersmote op te offeren voor zo’n passeerstroken? 
En zo niet, welke acties heeft de stad al ondernomen en zal de stad ondernemen om 
deze plannen te verhinderen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 4 Interpellatie van raadslid Jacques Demeersseman: Beperkte Interpellatie: in 
verband met de opstaphaltes lagevloerbussen voor mindervaliden en 
senioren.
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Jacques Demeersseman,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 14:22
Toelichting:
De Lijn gebruikt reeds geruime tijd lagevloerbussen, zodat het opstappen en uitstappen van 
mindervaliden en senioren gemakkelijker wordt. De aangepaste bussen renderen enkel optimaal, 
wanneer de opstapplaatsen daarvoor zijn aangepast, in het bijzonder de hoogte. Deze materie 
behoort tot het lokaal bestuur waar de haltes zich bevinden.
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Voor Kortrijk zijn volgende recente percentages van aangepaste opstapplaatsen beschikbaar:

*Toegankelijk voor personen met een mobiele beperking: 15 %

*Toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie: 33 %

*Toegankelijk voor personen met een visuele beperking: 7 %

  Graag had de Vlaams Belang-fractie antwoord gekregen op volgende vragen:

1.Hoe verklaart het gemeentebestuur de huidige cijfers? Waarom werden tot nog toe niet meer 
haltes aangepast?

2.Zijn alle bussen van De Lijn die op het grondgebied van Kortrijk rijden 
rolstoeltoegankelijk?

3.Hoeveel haltes zullen in de huidige legislatuur nog aangepast worden, zodat ze 
toegankelijker worden voor mindervaliden met een mobiele, motorische en visuele 
beperking?

4.Op welke locaties zullen de haltes tijdens deze legislatuur aangepast worden? Graag hiervan 
een overzicht?

5.Zijn er locaties waar het gemeentebestuur niet verantwoordelijk is voor de aanpassing van 
de haltes? Zo ja, over hoeveel haltes gaat het en op welke locaties bevinden deze zich? Welke 
stappen zal het gemeentebestuur ondernemen om ervoor te zorgen dat ook deze haltes zullen 
aangepast worden?

6.Welk budget wordt hiervoor voorzien?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Jacques Demeersseman en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Aan de 
slag met groen- en cultuurmuren
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 16:55
Toelichting:
Er zijn in onze stad – zoals overal in steden en gemeenten – nog steeds heel wat lelijke grote muren 
van huizen, overheidsgebouwen,… Het zijn grote oppervlaktes, vaak zonder ramen, die de omgeving 
een troosteloze aanblik geven.
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Vanuit onze fractie zouden wij willen voorstellen dat de stad een actieplan uitwerkt dat de 
ambitie heeft om dit soort lelijkheid de stad uit te krijgen. Een actieplan dat dat soort muren 
een functie geeft. Voor onze fractie zijn er 2 functies die mogelijk zijn: een culturele functie 
en een ecologische functie.

Muren met een culturele functie kennen we al in onze stad, denk maar aan het gedicht aan 
Den Appel. Het is een kleine ingreep die de stad zoveel aantrekkelijker maakt. Er zijn in onze 
stad ook voorbeelden te vinden van muren die een groene invulling kregen. Dat is 
aantrekkelijker en ook goed voor de luchtkwaliteit, omgevingstemperatuur en biodiversiteit.

Daarom vragen we aan de stad om:

 Een kader en stimuleringsbeleid uit te werken om groenmuren en muren met een 
culturele invulling niet alleen mogelijk te maken maar ook te stimuleren.

 Zelf initiatieven te nemen om op gebouwen van de stad – daar waar het mogelijk en 
wenselijk is -  een invulling te voorzien als groen- of cultuurmuur.

 Te onderzoeken of we naar analogie met de stripmuren in Brussel ook ‘onze’ Morris, 
tekenaar van Lucky Luke, wat meer in de verf zetten kunnen zetten met een aantal 
cultuurmuren.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepenen Axel Weydts en Bert Herrewyn zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.

IR 6 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Beperkte Interpellatie: masterplan 
begraafplaatsen
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Pieter Soens,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 18:13
Toelichting:
Op 5 mei 2020 diende ik een schriftelijke vraag in aangaande het reeds in 2013 aangekondigde 
masterplan begraafplaatsen.

Het verwonderde mij immers dat er zeven jaar na de aankondiging nog steeds geen globaal 
plan ter tafel lag.

Het antwoord dat mij geboden werd, volstaat geenszins.

Er wordt in het antwoord gewag gemaakt van een aanpak van de begraafplaatsen "via 
afzonderlijke projecten". Een globale visie ontbreekt dus.

Daarnaast is uit het antwoord af te leiden dat zowel wat betreft inventarisatie, oud-strijders en 
digitalisering er nog geen enkele stap gezet werd. Vooral dit baart zorgen, omdat ondertussen 
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sedert de aankondiging van het masterplan in 2013 reeds zeven jaar verstreken zijn en ik mij 
de vraag stel of er al dan niet ondertussen reeds waardevolle graven zijn verdwenen...

Het enige wat er uit het antwoord kan worden afgeleid is, dat er blijkbaar een integrale 
expertengroep 'begraafplaatsen' werd opgericht.

Met andere woorden: het antwoord op de schriftelijke vraag roept alleen maar meer vragen 
op:

1. Wanneer precies werd de integrale expertengroep 'begraafplaatsen' opgericht? Wie maakt 
er deel van uit? Via welke manier konden geïnteresseerden zich kandidaat stellen?

2. Wat is de reden dat de inventarisatie na een eerste voorselectie is stilgevallen? Welke 
beschermingsmaatregelen werden genomen teneinde waardevolle graven van vernietiging te 
vrijwaren, niettegenstaande het verlopen van de concessie? Zijn er bij weten van de stad reeds 
waardevolle graven sedert 2013 verdwenen?

3. Wat is de reden waarom de specifieke werkgroep rond graven van oudstrijders niet heeft 
verder gewerkt, niettegenstaande er blijkbaar reeds een niet-accurate, maar ruim gerekende 
inventaris bestaat? Welke timing wordt door de stad vooropgesteld om dit op te starten? Wie 
zit/zat in die werkgroep?

4. Welke technische en exclusiviteitsissues heeft de stad weerhouden om qua digitalisering 
niet in te stappen in het project Zerkenzoeker van Leiedal, niettegenstaande bepaalde andere 
gemeenten daar geen problemen mee hebben? Hoe komt het dat de stad Kortrijk niet in slaagt 
in iets wat blijkbaar wel in Waregem lukt? Welke timing wordt inzake digitalisering 
vooropgesteld door de stad? Welke budgetten worden hiervoor voorzien?

5. Een masterplan begraafplaatsen is meer dan inventarisatie/digitalisatie, maar omvat ook de 
inrichting. Eerst en vooral lijken de Kortrijkse begraafplaatsen meer en meer op open vlaktes, 
omwille van het meer en meer verdwijnen van graven én de toename van crematies. Hoe staat 
de stad tegenover de toekomst van de begraafplaatsen: wordt gekozen voor een soort van 
inperking en uitdoving van begraafplaatsen of voorziet de stad een integraal behoud van de 
huidige begraafplaatsen met inrichting van de open ruimte in parkzone? Graag ook de 
frequenties per jaar per begraafplaats qua groenonderhoud, aangezien dit dikwijls te wensen 
overlaat. 

6. Hoe worden de begraafplaatsen toegankelijker gemaakt voor mindervaliden? Graspaden 
zijn niet altijd even toegankelijk dan verharde paden, oneffenheden op de wandelpaden 
blijven soms lange tijd onhersteld,...

7. Wanneer werd het project "herbruik graven" en "peter-meterschap" opgestart? Waar is dit 
project binnen de communicatie van de stad terug te vinden? Hoe komt het dat de idee van 
hergebruik van oude graven niet eerder werd opgestart, niettegenstaande dit ook reeds lang in 
de pipeline zit?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Pieter Soens en het bijhorend antwoord van burgemeester 
Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Carmen Ryheul: Stad Kortrijk ondertekent 
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het Bomencharter Vlaanderen (2019 – 2024)
BEHANDELD

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Carmen Ryheul,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 oktober 2020 21:24
Toelichting:
Het planten van bomen verhoogt de opname van CO2. Bovendien bieden bomen bescherming tegen 
hitte, droogte en overstromingen. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een 
lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de 
biodiversiteit.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal 
bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. 
Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen.

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het 
Bomencharter. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024. Alle bomen die 
geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling. Op die 
manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale 
besturen.

Voorstel van raadsbesluit:

1. De gemeenteraad van Kortrijk stelt voor het bomencharter voor lokale besturen te 
ondertekenen.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Carmen Ryheul en het bijhorend antwoord van schepen 
Bert Herrewyn 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 Carmen Ryheul, in openbare zitting 
waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt :

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

34 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, P. Soens, R. Deseyn, H. Vanhoenacker, B. 
Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.

Het voorstel is bijgevolg niet aanvaard.
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Mondelinge vragen
IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Avijn: Melding van overdreven 

snelheden in de zone 30 in de Leiestraat en de Budastraat, 's avonds na 
21uur.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Philippe Avijn,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:14
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Philippe Avijn en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Fietsstallingen in de 
Leiestraat ter hoogte van de bibliotheek.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:18
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: CNG-wagens in 
ondergrondse parkings.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:19
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.
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IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Stand van zaken 
brandveiligheid oude brandweerkazerne.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:22
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Kwaliteit mondmaskers, 
stand van zaken ingebrekestelling.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:24
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Overzicht uitgestelde 
investeringen omwille van corona of andere oorzaken.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:26
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
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schepen Kelly Detavernier zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Stand van zaken 
jeugdraad.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
14 oktober 2020 12:30
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Parkeerplaatsen voor 
minder mobiele personen.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
15 oktober 2020 11:23
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Melding van sluikstort in de 
tijdelijke zone voor huisvuil aan het begin van de Magdalenastraat aan de 
Appel.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Pieter Soens,                      CD&V                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
15 oktober 2020 11:26



58/59 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Cathy Matthieu: Onderhoud van knotwilgen in 
Langwater.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Cathy Matthieu,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
15 oktober 2020 11:27
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Cathy Matthieu en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke: Ongerustheid bij de scholen 
over lokale coronamaatregelen.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Mia Cattebeke,                      CD&V                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
15 oktober 2020 11:29
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke en het bijhorend antwoord van 
schepen Kelly Detavernier zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 19 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bijkomende lokale 
coronamaatregelen.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker,                      CD&V                   

Gericht aan:
Helga Kints
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Tijdstip van indienen:
15 oktober 2020 11:31
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker en het bijhorend antwoord 
van burgemeester Ruth Vandenberghe zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van 
de stad Kortrijk.


