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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 7 december 2020

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
1 2020_OR_00054 Audio - Kennisname verslag algemene vergadering

2 2020_OR_00056 Patrimonium - Eindepachtregeling percelen landbouwgrond langs de 
Schreiboomstraat in Rollegem - Goedkeuren

Kelly Detavernier
3 2020_OR_00057 Jaarrekening 2019 - Aktename goedkeuring door de gouverneur. 

Beperkte interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Menstruatie-armoede in 

Kortrijk

Mondelinge vragen
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Agenda raad voor maatschappelijk welzijn.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Samenkomst bureau fractieleiders.
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
Bestuurszaken
1 2020_OR_00054 Audio - Kennisname verslag algemene vergadering

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van het verslag van de algemene vergadering van Audio van 29 
september 2020.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Advies
Frank De Laere
Gunstig advies
Fabienne Rogiers
Gunstig advies

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van 29 september 2020.

Bijlagen
- AV 20200929 - verslag algemene vergadering Audio 20200929 verz (002).pdf

Juridische zaken en immobiliën
2 2020_OR_00056 Patrimonium - Eindepachtregeling percelen 

landbouwgrond langs de Schreiboomstraat in Rollegem - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de beëindiging van de pacht van de percelen landbouwgrond langs de 
Schreiboomstraat in Rollegem. De voorwaarden van deze pachtbeëindiging worden ter goedkeuring 
voorgelegd, waarna deze het voorwerp zullen uitmaken van een nog te verlijden authentieke akte. 

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Stein Meulenijzer
Gunstig advies

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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Punt 1
In te stemmen met de eindepachtregeling van de percelen kadastraal gekend te Kortrijk, 10de 
afdeling Rollegem, sectie A met de nummers 431/A, 433/C, 434/A, 435, 497/D en 497/G, waarbij aan 
de pachter, de heer Michel Depoorter, een eindepachtvergoeding van € 684,82 betaald wordt en 
waarbij de pacht ten einde loopt op 30 september 2021.
Punt 2
Notaris Ann Daels uit Rollegem aan te stellen om de authentieke akte van pachtverbreking te 
verlijden.
Punt 3
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur te machtigen om het 
OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.

Kelly Detavernier
Bestuurszaken
3 2020_OR_00057 Jaarrekening 2019 - Aktename goedkeuring door de 

gouverneur. 

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akte te nemen van de goedkeuring door de 
gouverneur van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. 
Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
Akte te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019.

Bijlagen
- Ondertekend_Brief_JR19_OCMW_Kortrijk.pdf
- Ondertekend_Besluit_JR19_OCMW_Kortrijk.pdf

Beperkte interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Menstruatie-

armoede in Kortrijk
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Maxim Veys,                      Sp.a                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
2 december 2020 15:14
Toelichting:
Menstruatie-armoede is het ontbreken van financiële middelen om menstruatieproducten te kopen. 
Een tijd terug bracht Caritas Vlaanderen het rapport ‘Dubbel taboe: menstruatie-armoede in 
Vlaanderen’ uit. Die studie bracht aan het licht dat deze problematiek ook in Vlaanderen aanwezig is 
bij jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar. De conclusies zijn heel duidelijk: het is geen randfenomeen.
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12 procent van de jonge vrouwen geeft aan weleens niet genoeg geld te hebben gehad om de 
nodige menstruatieproducten te kopen.  Bij meisjes en jonge vrouwen die leven in materiële 
deprivatie en armoede, loopt dit zelfs op tot 45 procent. Dat heeft ook een impact op het 
dagelijks leven, 5 procent van de jonge meisjes en vrouwen bleef al weg van school omdat ze 
geen geld hadden om menstruatieproducten te kopen. Dat komt neer op ongeveer een meisje 
per twee klassen. Ongeveer 4 procent van de Vlaamse meisjes past haar vrijetijdsplannen 
hierdoor aan door gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen.

Er worden verschillende aanbevelingen gedaan in het rapport. Eén daarvan is het gratis ter 
beschikking stellen van menstruatieproducten voor jonge vrouwen. Ik stelde eerder al een 
vraag aan minister Wouter Beke, met de vraag of hij een proefproject wou starten in de 
middelbare scholen. 

Omdat in Kortrijk een ambitieus armoedebeleid wordt gevoerd, heb ik nog enkele vragen.

 Is deze problematiek gekend in Kortrijk binnen het sociaal beleid? 
 Hoe gaat men hier mee om in de scholen en sociale organisaties in Kortrijk?
 Is het Kortrijks stadsbestuur bereid dit te onderzoek en eventueel een project uit te 

werken?
 Zijn er andere plannen om deze problematiek aan te pakken in onze stad?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Maxim Veys en het bijhorend antwoord van schepen 
Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

Mondelinge vragen
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Agenda raad voor 

maatschappelijk welzijn.
GEAGENDEERD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
11 december 2020 10:06
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
schepen Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Samenkomst bureau 
fractieleiders.
GEAGENDEERD

Mondelinge vraag
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Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
11 december 2020 10:07
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
voorzitter Helga Kints zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.


