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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe

Bestuurszaken
1 2021_GR_00077 Leiedal - Algemene vergadering van 25 mei 

2021 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

1 - 2021_GR_00077 - Leiedal - Algemene vergadering van 25 mei 2021 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Leiedal nodigt Kortrijk uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 25 mei 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Leiedal nodigt Kortrijk uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 25 mei 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Verslag over de activiteiten in 2020 
    1.1 Verslag van de raad van bestuur 
    1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening per 31/12/2020
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanstelling bestuurders met raadgevende stem 2021-2023
5. Varia

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 de heer Koen Byttebier aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal voor een periode die eindigt na de 
eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Brecht Nuyttens
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
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Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Leiedal van 25 mei 
2021.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- 20210409 - Uitnodiging Alg. Verg. - KOR.pdf
- 20210525 Bijlage 1 - Agenda AV 25-05-2021 ++++.pdf
- 20210525 Bijlage 2 - Ontwerp van Jaarverslag Leiedal 2020 ++++.pdf
- 20210525 Bijlage 3 - Ontwerp van Jaarrekening 2020 - Toelichting en tabellen ++++.pdf
- 20210525 Bijlage 4 - Verslag Commissaris-revisor ++++.pdf
- 20210525 Bijlage 5 - Bestuurders met raadgevende stem 2021-2023 ++++.pdf

2 2021_GR_00075 Psilon - Algemene vergadering van 16 juni 
2021 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

2 - 2021_GR_00075 - Psilon - Algemene vergadering van 16 juni 2021 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Psilon nodigt Kortrijk uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 16 juni 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Psilon nodigt Kortrijk uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 16 juni 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze algemene vergadering en 
bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1.     Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:
1.1. Verslag van de raad van bestuur
1.2. Verslag van de commissaris
2.     Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020
3.     Kwijting van bestuurders en commissaris
4.     Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem)

De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 de heer Mohamed Ahouna aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon voor een periode die eindigt na de 
eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
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Joery Beulque
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Steven Decaluwe
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Psilon van 16 
juni 2021.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
- Psilon Jaarrekening 2020.pdf
- Psilon jaarverslag 2020.pdf

3 2021_GR_00073 Tussengemeentelijke Maatschappij Voor 
Services  - Algemene vergadering van 15 juni 
2021 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat vertegenwoordiger

3 - 2021_GR_00073 - Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services  - Algemene vergadering van 15 juni 2021 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar 
algemene vergadering op 15 juni 2021.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 9 maart 2020 als Stad Kortrijk toe te treden tot de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS).
TMVS is een dienstverlenende vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur.

De Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar 
algemene vergadering op 15 juni 2021.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van deelnemers
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
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5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 9 maart 2020 (punt 8) de heer Philippe Dejaegher aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS en mevrouw Liesbeth 
Maddens aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies
Sebastien Lefebvre
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services van 15 juni 2021. 

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

Bijlagen
- 2021-06-15 AV TMVS dv - Aangetekende oproeping.pdf
- 2021-06-15 AV TMVS dv - Agenda met bijlagen.pdf
- 2021-06-15 AV TMVS dv - Bijlage bij punt 4 Verslag van de commissaris.pdf

Raadscommissie 2
Ruth Vandenberghe

Bestuurszaken
4 2021_GR_00076 Leiedal - Verslag en toelichting

4 - 2021_GR_00076 - Leiedal - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en toelichting verstrekt bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 schepenen Wout Maddens en Philippe De 
Coene voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Leiedal voor een periode die 
eindigt na de eerste algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2025.
Zij werden door de algemene vergadering in zitting van 28 maart 2019 benoemd als bestuurder van 
Leiedal. 

Het verslag en de toelichting wordt gegeven aan de hand van een presentatie meegestuurd met de 
uitnodiging tot de raadscommissie en de gemeenteraad. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Leiedal.

5 2021_GR_00074 Psilon - Verslag en toelichting
5 - 2021_GR_00074 - Psilon - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en toelichting verstrekt bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 11 februari 2019 raadslid Tiene Castelein voor te dragen als 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Psilon voor een periode die eindigt na de eerste algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.
Zij werd door de algemene vergadering in zitting van 26 maart 2019 benoemd als bestuurder.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven aan de hand van een presentatie meegestuurd met de 
uitnodiging tot de raadscommissie en de gemeenteraad. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
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Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Psilon.

6 2021_GR_00072 Tussengemeentelijke Maatschappij Voor 
Services - Verslag en toelichting

6 - 2021_GR_00072 - Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services - Verslag en toelichting

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt het verslag en de toelichting aan de gemeenteraad zoals voorzien in artikel 441 van 
het Decreet Lokaal Bestuur voor wat betreft de Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services.

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 441 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat een lid van de raad van bestuur of een door de 
raad van bestuur hiertoe gemandateerde minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uitbrengt over de 
uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en toelichting verstrekt bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 9 maart 2020 als Stad Kortrijk toe te treden tot de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS).
TMVS is een dienstverlenende vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur.

De gemeenteraad besliste in zitting van 9 maart 2020 (punt 8) de heer Philippe Dejaegher aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS en mevrouw Liesbeth 
Maddens aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

Het verslag en de toelichting wordt gegeven aan de hand van een presentatie meegestuurd met de 
uitnodiging tot de raadscommissies en de gemeenteraad. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het verslag en de toelichting bij het beleid van de Tussengemeentelijke 
Maatschappij Voor Services.

Bijlagen
- Toelichting TMVS - Gemeenteraad Kortrijk - mei 2021.pdf
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Wout Maddens

Juridische zaken en immobiliën
7 2021_GR_00078 Immobiliën (immo 2019/004) - Onderhandse 

verkoop 3m² stadsgrond gelegen Dam te 
Kortrijk. - Goedkeuren

7 - 2021_GR_00078 - Immobiliën (immo 2019/004) - Onderhandse verkoop 3m² stadsgrond gelegen Dam te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Voor de gevelisolatie van de woning gelegen Ijzerkaai nr. 49 te Kortrijk is er een inname van 
stadsgrond vereist. Om de uniformiteit en de gelijkheid tussen de burgers te garanderen, heeft het 
College van Burgemeester en Schepenen beslist om dergelijke dossiers te behandelen als een verkoop 
aan aangelanden. Door een notaris naar keuze van de aanvrager werd een ontwerp van akte 
opgemaakt dat ter goedkeuring aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 06 mei 2019, punt 11, beslist om aan 
de eigenaar van de woning Ijzerkaai 49 voor te stellen de grond - nodig voor de zijgevelisolatie - aan 
te kopen (100€/m² + opmetings- en aktekosten) en in de toekomst bij gelijkaardige vragen, ook te 
werken met verkoop aan aangelanden.

Er werd een opmetingsplan opgemaakt door het landmetersbureau Callens en Vandermeersch bvba 
op 22 mei 2019 waarop de 3m² stadsgrond vereist voor de gevelisolatie werd aangeduid. Notaris B. 
Denys uit Avelgem werd gelast met de opmaak van het ontwerp van akte verkoop.

Op het stadsperceel kadastraal gekend Kortrijk, 2de afdeling, sectie F, nr. 721/02 is er echter melding 
gemaakt van vlarebo-activiteiten, zijnde een ijsfabriek en benzinepomp. Een blanco-attest kon niet 
bekomen worden. Aangezien er ook plannen bestaan om ook de rest van het stadsperceel eventueel 
te vermarkten, werd er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. 

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 04 mei 2020, punt 5, werd aan de 
eigenaar van de woning gelegen Ijzerkaai nr. 49 te Kortrijk toelating verleend om de isolatiewerken 
aan de zijgevel conform de verleende omgevingsvergunning d.d. 14 april 2020 reeds uit te voeren en 
dit in afwachting van de administratieve afhandeling van de aankoop van de vereiste 3m² stadsgrond 
uit het kadastraal perceel Kortrijk, 2de afdeling, sectie F, nr. 721/02.

Aangezien thans alle administratieve documenten werden bekomen, kan het ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt door notaris B. Denys ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief KB/ABB 2019/3 d.d. 03 mei 2019 over de transacties 
van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de 
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut nastreeft.

Hier betreft het de enige aanpalende eigenaar die de zijgevel van zijn woning wenst te isoleren. 
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De 3m² stadgrond uit het kadastraal perceel Kortrijk, 2de afdeling, sectie F, nr. 721/02 maakt deel uit 
van parking Dam die een openbaar karakter heeft. Aangezien grond behorend tot het openbaar 
domein enkel kan verkocht worden na desaffectatie, wordt er voorgesteld aan de Gemeenteraad om 
zover als nodig deze 3m² grond te desaffecteren.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de Stad: €300 (alle andere kosten zijn ten laste van de koper)

Budgetsleutel: ST/05000 Privaat patrimonium/2600000 Terreinen – Andere MVA/Verkopen 20-25.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Voor zover als nodig, over te gaan tot de desaffectatie van 3m² stadsgrond uit het kadastraal perceel 
Kortrijk, 2de afdeling, sectie F, nr. 721/02 van het openbaar naar het privaat domein van de Stad 
Kortrijk.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 3m² stadsgrond gelegen Dam te Kortrijk aan de 
eigenaar van de aanpalende woning Ijzerkaai nr. 49 en dit conform de voorwaarden opgenomen in 
het ontwerp van akte opgemaakt door notaris B. Denys dat terug te vinden is als formele bijlage bij 
dit besluit.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Belissing CBS 06 mei 2019.pdf
- Opmetingsplan 22 mei 2019.pdf
- Beslissing CBS 04 mei 2020.pdf
- Ontwerp van akte verkoop.pdf

Raadscommissie 3
Axel Ronse

Musea en Tentoonstellingen
8 2021_GR_00070 Vrijwillige ontbinding en vereffening 

Stimulans vzw - intentieverklaring team 
musea & tentoonstellingen - Goedkeuren

8 - 2021_GR_00070 - Vrijwillige ontbinding en vereffening Stimulans vzw - intentieverklaring team musea & tentoonstellingen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ann-Sophie Mariën

Beknopte samenvatting
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De stad Kortrijk heeft een samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met Stimulans vzw rond 
welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen.

Deze samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de vzw stimulans en de stad 
samenwerken om de doelstellingen uit het Plan Kortrijk Beste Stad van Vlaanderen te realiseren. 

Stimulans vzw houdt op te bestaan en wordt ontbonden. Het positieve saldo van  € 6.199,81 na 
vereffening van de vzw stimulans wordt aan de stad geschonken  om de organisatie van de 
tweejaarlijkse wedstrijd en tentoonstelling Stimulans verder te zetten vanuit het team musea en 
tentoonstellingen en zo het maatschappelijk doel van de vzw stimulans over te nemen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Stimulans vzw heeft een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk voor 5 jaar, te tellen vanaf 
2020. In de Buitengewone Algemene Vergadering van 20/02/21 gingen de bestuurders van Stimulans 
vzw akkoord met de vrijwillige ontbinding en vereffening van Stimulans vzw vanaf 01/04/21.

Team musea en tentoonstellingen van de stad Kortrijk heeft de intentie om de organisatie van de 
tweejaarlijkse wedstrijd en tentoonstelling Stimulans op te nemen in de programmatie en hierbij het 
maatschappelijk doel van de vzw stimulans over te nemen nl:

Stimulans vzw wil kansen bieden aan jonge plastische kunstenaars, niet ouder dan vijfendertig jaar, 
gevormd in het kunstonderwijs, geboren, wonend of werkend in Vlaanderen of in het gewest Brussel.

Stimulans organiseert tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling met de geselecteerde 
werken.

Een breed spectrum van disciplines komt aan bod met een goed evenwicht tussen de vrije als de 
toegepaste kunsten: schilderen, beeldhouwen, grafiek, monumentale kunsten, glaskunst, keramiek, 
fotografie, textiel, audiovisuele kunst medium & video.

Dit is verankerd in het algemene kader van werking rond jonge beeldende kunstenaars en opgenomen 
in de meerjarenplanning, zoals goedgekeurd door het stadsbestuur. Tevens kadert dit in het 
bestuursakkoord Best Stad van: “Vlaanderen, in het bijzonder beleidsdoelstelling 6 een stad met 
topsport en topcultuur voor iedereen”.

Argumentatie
De doelstellingen van Stimulans vzw kaderen in het bestuursakkoord "Beste Stad van Vlaanderen", in 
het bijzonder beleidsdoelstelling 6 een stad met topsport en topcultuur voor iedereen”.

Het saldo van Stimulans vzw zal worden geschonken aan de stad Kortrijk om de organisatie van de 
tweejaarlijkse wedstrijd verder te zetten vanuit het team musea en tentoonstellingen.

Het saldo bedraagt € 6.199,81.

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur. Het CBS is bevoegd op basis van 
de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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het bedrag van €6199,81 dient toegevoegd te worden aan beleidsitem 70004 te besteden in 2022

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met  het overnemen van het maatschappelijk doel van Stimulans vzw en het verder 
organiseren van deze tweejaarlijkse wedstrijd en tentoonstelling door de het team musea en 
tentoonstellingen 

Punt 2
het saldo van € 6.199,81 te aanvaarden als schenking en het te gebruiken voor het verder 
organiseren van de tweejaarlijkse wedstrijd en bijhorende tentoonstelling (beleidsitem 70004)

Bijlagen
- verslag AV 20022021 vzw stimulans.pdf
- intentieverklaring team musea  tentoonstelling tav stimulans.pdf
- samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale overheid en stimulans vzw.pdf

Raadscommissie 4
Philippe De Coene

Welzijn
9 2021_GR_00071 Gelijke Kansen - Toetreding Stad Kortrijk tot 

het Rainbow Cities Network
9 - 2021_GR_00071 - Gelijke Kansen - Toetreding Stad Kortrijk tot het Rainbow Cities Network

Inhoudelijk verantwoordelijke
Joachim Vanoverberghe

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de toetreding van Stad Kortrijk tot het Rainbow Cities Network. Dit internationaal 
netwerk ondersteunt ons lokaal regenboogbeleid.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het bestuursakkoord, BSV Kortrijk, staat het volgende opgenomen:

Racisme, vooroordelen en discriminatie, van welke aard ook, horen niet in thuis in onze stad. Stad 
Kortrijk levert al heel wat inspanningen inzake racisme- en discriminatiebestrijding.

Om vooroordelen en discriminatie tegen LGBTQIA+-Kortrijkzanen tegen te gaan, en om hen een 
plaats te geven in onze stad, werken we een lokaal regenboogbeleid uit. Tot op heden werden losse 
acties door het team Welzijn gecoördineerd. We starten dit jaar samen met een netwerk van partners 
en geëngageerde burgers met de uitwerking van een lokaal regenboogactieplan. Om ons 
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regenboogbeleid te ondersteunen, willen we vanuit Stad Kortrijk toetreden tot het 
Rainbow Cities Network.

Argumentatie
Het Rainbow Cities Network is een internationaal netwerk van steden die zich inzetten voor een 
inclusief beleid waar rekening gehouden wordt met de rechten en noden van LGBTQIA+-
personen. Hun missie is om beleidsmedewerkers van steden te verbinden met elkaar en experten 
wereldwijd. De focus ligt op uitwisseling van ervaring, samenwerking, delen van de beste praktijken, 
updaten van internationale ontwikkeling van LGBTQIA+-beleid en het netwerk linken 
met andere internationale netwerken en organisaties die LGBTQIA+-rechten beschermen. Het 
netwerk telt 34 leden waaronder Brugge, Brussel, Gent en Leuven. 

Om toe te treden moet Stad Kortrijk volgende drie documenten indienen: 

 Pagina met een kort overzicht van het LGBT-beleid van Stad Kortrijk;

 Pagina met de 3 beste praktijken van Stad Kortrijk;

 Ondertekening van het Memorandum of Understanding door de burgemeester.

Toetreden tot dit netwerk geeft Kortrijk de nodige ondersteuning en expertise om een sterk lokaal 
beleid vorm te geven.

Een vertegenwoordiging door verantwoordelijke beleidsmedewerkers wordt gevraagd voor actieve 
deelname. De contactpersoon voor Stad Kortrijk is directie Welzijn, beleidsmedewerker Gelijke 
Kansen, Joachim Vanoverberghe.

Voor steden tot 300.000 inwoners is de jaarlijkse bijdrage €1000.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetsleutel 90200 6159999 

Jaarlijkse bijdrage van €1000

Advies
Visum
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
de toetreding tot het Rainbow Cities Network en de bijhorende documenten voor de aanvraag goed te 
keuren.

Punt 2
als contactpersoon voor het netwerk beleidsmedewerker Gelijke Kansen Joachim Vanoverberghe aan 
te duiden.
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Punt 3
de jaarlijkse bijdrage van € 1.000 te voorzien.

Bijlagen
- RCN LGBTQIA+-policy Kortrijk.pdf
- RCN Best current practices Kortrijk.pdf
- RCN Memorandum of Understanding.pdf


