
 

 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 
____________________________ 

 
Ingevolge artikel 22 van het decreet lokaal bestuur kondigt de Voorzitter van de 

Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk aan dat 
op maandag 14 december 2020, om 19.00 uur, een vergadering van de gemeenteraad 

plaats vindt, die digitaal zal gehouden worden, waarin onderstaande dagorde zal worden 

behandeld. 
 

De verenigde raadscommissie die betrekking heeft op de volledige agenda zal digitaal 
gehouden worden via Microsoft Teams, en gaat door op dinsdag 8 december 2020, om 

19.00 uur.  
 

Het openbare gedeelte van deze zitting is te volgen via de livestream op de website van de 

stad. 
 

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 14 december 2020 
_______________________________________ 

 

DAGORDE 
 

Openbare zitting: 

______________ 
 

Verenigde raadscommissie 
Ruth Vandenberghe 

Bestuurszaken 
1 2020_GR_00210 Samenstelling gemeenteraad - Vervanging van een gemeenteraadslid 

wegens verhindering. 

GAS 
2 2020_GR_00226 Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de algemene 

politieverordening van de stad Kortrijk - Goedkeuren 
Budget en Boekhouding 

3 2020_GR_00219 Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2021 - 

Vaststellen 
4 2020_GR_00220 Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het 

dienstjaar 2021 - Vaststellen 
Net en Groen 

5 2020_GR_00227 Reglement voor het bekomen van gratis restafvalzakken voor personen 

met een medisch probleem - opheffen en opnieuw vaststellen - Vaststellen 
Kelly Detavernier 

Budget en Boekhouding 
6 2020_GR_00225 Meerjarenplan - Vaststelling Aanpassing meerjarenplan 2020- 

2025 
7 2020_GR_00224 Meerjarenplan - Goedkeuring Aanpassing meerjarenplan 2020- 

2025 

8 2020_GR_00228 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Lijst werkings- en 
investeringssubsidies - Vaststellen 

Debiteuren 
9 2020_GR_00209 Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2021 - 

Vaststellen 

10 2020_GR_00200 Retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse 
binnenwateren - Opheffen en opnieuw vaststellen 

11 2020_GR_00202 Retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer - 
Opheffen en opnieuw vaststellen 

12 2020_GR_00203 Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op 
markten en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - 

Opheffen en opnieuw vaststellen 



 

 

13 2020_GR_00199 Belasting op de ontgravingen (2021-2025) – Vaststellen 

belastingreglement 
14 2020_GR_00201 Belasting op taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 

met bestuurder (2021-2024) - Vaststellen 
15 2020_GR_00204 Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen (2021-2025) – 

Vaststellen belastingreglement 
16 2020_GR_00205 Belasting op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater (2021-

2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen 
17 2020_GR_00206 Belasting op filmvoorstellingen (2021-2025) – Vaststellen 

belastingreglement 

18 2020_GR_00207 Belasting op het verstrekken van logies – Wijziging belastingreglement 
19 2020_GR_00208 Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting (2021-

2025) - Opheffen en opnieuw vaststellen 
20 2020_GR_00218 Retributiereglement voor de inname van het openbaar domein door 

frituren - Opheffen en opnieuw vaststellen 
 

____________________________________________________________ 

 
Mondelinge vraagstelling door de raadsleden 

____________________________________________________________ 
 

 

 
8500 Kortrijk, 4 december 2020 

 
 

Algemeen Directeur Voorzitter  
Nathalie Desmet Helga Kints 

 


