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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 5 juli 2021

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
1 2021_OR_00020 Raad voor maatschappelijk welzijn - Aanpassing huishoudelijk 

reglement - Goedkeuren

Arne Vandendriessche
2 2021_OR_00021 Vastgoed - Padel- en petanqueinfrastructuur - Goedkeuring 

ontwerpen samenwerkingsovereenkomst & opstalakte

Raadscommissie 4
Philippe De Coene
3 2021_OR_00019 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van Welzijnsvereniging W13 

inclusief jaarrekening 2020. - Kennisname

Beperkte interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Huisdieren en Kortrijkse 

rusthuizen

Mondelinge vragen
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke: Betaling van woon- en leefkosten door 

mensen met een beperking. 
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
Bestuurszaken
1 2021_OR_00020 Raad voor maatschappelijk welzijn - Aanpassing 

huishoudelijk reglement - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Bij aanvang van de legislatuur werd in toepassing van artikel 38 van het decreet lokaal bestuur het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.
Na meer dan 2 jaar werken met dit huishoudelijk reglement werd het geëvalueerd met het bureau van 
de fractieleiders. Dit leidde tot een aantal aanpassingen, die ter goedkeuring voorliggen.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Er wordt verwezen naar artikel 38 van het decreet Lokaal Bestuur.
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
Het aangepast huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
van de stad Kortrijk goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- huishoudelijk reglement gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn met aanpassing 

GR en OR juli 2021 definitief (1).pdf

Arne Vandendriessche
Stadsvernieuwing en omgevingsbeleid
2 2021_OR_00021 Vastgoed - Padel- en petanqueinfrastructuur - 

Goedkeuring ontwerpen samenwerkingsovereenkomst & 
opstalakte

Beknopte samenvatting
Deze nota behandelt de goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de 
ontwerpakte voor het opstalrecht betreffende de padel- en petanqueinfrastructuur op sportpark 
Wembley.
Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Opstalvergoeding = 20 875 EUR/jaar. Het opstalrecht heeft een looptijd van 30 jaar. 
In het dossier werd ook een eenmalige vergoeding van 20 474 EUR opgenomen, dit bedrag was 
evenveel als de pachtverbrekingsvergoeding en zal betaald worden voor het verlijden van de 
authentieke akte.
Advies
Financiën algemeen
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Gunstig advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
Het ontwerp van opstalakte goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.
Punt 2
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- Ontwerpakte opstalrecht.pdf
- 2020.035 Vlasbloemstraat-Kortrijk_PV.pdf
- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst.pdf
- Kandidaatstelling padel- en petanqueinfrastructuur.pdf

Raadscommissie 4
Philippe De Coene
Bestuurszaken
3 2021_OR_00019 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 

Welzijnsvereniging W13 inclusief jaarrekening 2020. - 
Kennisname

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Welzijnsvereniging W13.
Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
Advies
Frank De Laere
Gunstig advies
Joris Beaumon
Gunstig advies

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 6 februari, 26 maart en 30 april 2021 en 
van de algemene vergadering van 28 mei 2021 inclusief jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging 
W13.
Punt 2
Een gunstig advies te verlenen bij de jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging W13 en deze 
beslissing aan de vereniging over te maken. 

Bijlagen
- 210226_verslag RVB.pdf
- 210326_verslag RVB.pdf
- 210430_verslag RVB.pdf
- 210528_verslag AV.pdf
- Presentatie Jaarrekening 2020.pdf
- W13 - JAARREKENING 2020.pdf
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- w13-jaarverslag_2020_2.pdf
- Cijfers 2020 per project per bestuur.pdf

Beperkte interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Huisdieren en 

Kortrijkse rusthuizen
NIET BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Maxim Veys,                      Vooruit                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
30 juni 2021 22:22
Toelichting:
De gezondheidscrisis omwille van covid-19 loopt dankzij de snel stijgende vaccinatiegraad 
hopelijk weldra op zijn einde. Tijdens het voorbije jaar beseften we allemaal meer dan ooit 
hoe belangrijk sociaal contact en gezelschap zijn, en hoe groot en zwaar de impact van 
eenzaamheid op een persoon kan zijn. 

Voor de bewoners van de woonzorgcentra en de assistentiewoningen van Zorg Kortrijk ging 
dit misschien nog het meest op. Het afgelopen jaar was voor velen van hen een moeilijke 
periode omdat bezoek beperkt of onmogelijk werd. De vele iniatieven die Zorg Kortrijk 
ondernam om familieleden toch contact te laten houden, maakten dan ook een groot verschil 
voor veel bewoners en hun familie.
Ook een huis- of gezelschapsdier draagt daaraan bij, en voor vele Kortrijkzanen is de 
viervoeter, tweepoter of gevleugelde vriend intregraal deel van het gezin. Eind vorig jaar, 
middenin de crisis, zagen we ook het opmerkelijke en mooie verhaal van het hondje Ajko, dat 
zijn baasje én het zorgpersoneel gezelschap hield in de covid-afdeling van WZC Sint-Jozef. 
 https://www.hln.be/kortrijk/ajko-houdt-besmet-baasje-gezelschap-op-covid-afdeling-ook-
voor-het-zorgpersoneel-is-dit-leuk~a0319f41/
Voor wie de stap zet naar begeleid wonen in een WZC of assistentiewoning, is dat altijd een 
aanpassing. En afscheid van een vriend nemen is niet evident. Het zou mooi zijn moest een 
huisdier mee kunnen verhuizen, op die manier wordt het woonzorgcentrum of de 
assistentiewoning meteen een echte thuis.
In het BSV konden we het volgende lezen: “We starten een proefproject met 
gezelschapsdieren in woonzorgcentra: in de mate van het mogelijke laten we huisdieren toe in 
de assistentiewoningen en woonzorgcentra van Zorg Kortrijk."
Ik heb de volgende vragen voor het college:
Hoe staat het met dit proefproject?
Welke aanpak hanteert Zorg Kortrijk met betrekking tot gezelschapsdieren?

Mondelinge vragen
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke: Betaling van woon- en 

leefkosten door mensen met een beperking. 
BEHANDELD

https://www.hln.be/kortrijk/ajko-houdt-besmet-baasje-gezelschap-op-covid-afdeling-ook-voor-het-zorgpersoneel-is-dit-leuk~a0319f41/
https://www.hln.be/kortrijk/ajko-houdt-besmet-baasje-gezelschap-op-covid-afdeling-ook-voor-het-zorgpersoneel-is-dit-leuk~a0319f41/
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Mondelinge vraag

Indiener(s):
Mia Cattebeke,                      CD&V                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
9 juli 2021 14:59
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Mia Cattebeke en het bijhorend antwoord 
van schepen Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.


