
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderverslag 

 
Groep: Derde raadscommissie 
Datum: 7 december 2021 
Uur: 19u 
Plaats:  online via Teams 
Aanwezig:  Koen Byttebier, voorzitter; 
 Philippe De Coene, Stefanie Demeyer, Axel Ronse, schepenen; 
 Philippe Avijn, Mia Cattebeke, Lien Claassen, Roel Deseyn, Jan Deweer, 

Monique Gheysens, Helga Kints, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, Nawal 
Maghroud, Catherine Matthieu, Tine Soens, Christiane 
Vannieuwenhuyse, raadsleden; 

 Ruth Deseyn, verslaggever; 
Verontschuldigd:  Jean de Bethune, raadslid en Stijn Van Dierendonck, secretaris 
Afwezig:   
Kopie:  
Bijlagen:  

 

1. 2021_GR_00193 - Interlokale Vereniging Be-Part - Jaaractieplan en budget 2022 - 

Goedkeuren. 

Toelichting Schepen Axel Ronse 

Het jaarprogramma van Be-Part voor Kortrijk in 2022 bestaat uit 2 activiteiten: 

• Ruben Bellinkx – uitgestelde tentoonstelling van 2020 omwille van corona 

• Stimulans – tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge kunstenaars in regie van Be-Part met 

de medewerking van team Musea en Tentoonstellingen. Werd opgestart door wijlen 

Marc Olivier. Eerste maal dat dit niet meer via de vzw Stimlans gebeurt. Werking 

volledig opgenomen in de reguliere werking van team Musea en Tentoonstellingen 

Geen vragen vanuit de raadscommissie. 

 

2. 2021_GR_00194 - Schenking objecten aan de stedelijke musea - Definitieve aanvaarding. 

Toelichting Schepen Axel Ronse 
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 Schenking van objecten gebeurt via een standaardprocedure en is bevoegdheid van de 

gemeenteraad.  

Geen vragen vanuit de raadscommissie. 

 

3. 2021_GR_00187 - Projectsubsidies toegankelijk Kortrijk - Vernieuwing reglementen - 

Goedkeuren. 

Toelichting schepen Philippe De Coene 

De vernieuwing van het reglement komt er n.a.v. de vaststelling dat er weinig aanvragen 

waren voor deze projectsubsidie.   

Er werd onderzocht wat de redenen hiervoor waren. Het te weinig kennen van dit reglement 

bij de organisaties die kunnen intekenen op het reglement kwam naar boven.  

De aanpassingen zijn er dan ook voornamelijk op gericht om de reikwijdte van het reglement 

te vergroten:  

• Betere bekendmaking 

• Groter bereik: ook onderwijsinstellingen en cultuurcentra kunnen intekenen  

• Betere begeleiding door de projectleider Lee Blomme met o.a. sjabloon voor aanvraag 

Geen vragen vanuit de raadscommissie. 

 

4. 2021_GR_00199 - Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning - Reglement 

opportuniteitsadvies in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator 

kinderopvang. 

Toelichting schepen Philippe De Coene 

Wie kinderopvang wil organiseren moet vanaf 2022 bij het lokaal bestuur een 

opportuniteitsadvies aanvragen. Dit advies toont aan of het opportuun is om dit (ver)nieuw(d) 

initiatief op te starten. Dergelijk advies is nodig bij opstart, verhuizing of uitbreiding van een 

kinderopvang.  

Vanuit het stadsbestuur werd de werkwijze om tot dit opportuniteitsadvies te komen 

uitgewerkt i.s.m. het Lokaal Overleg Kinderopvang (=LOK = decretaal vastgelegd 

adviesorgaan). Er werden 3 criteria vastgelegd om een positief advies te krijgen.  

1. Bij verhuis, uitbreiding of opstart is er een kennismakingsgesprek met 

stadsbestuur/regie kinderopvang – contactpersoon binnen de stad hiervoor is Katrien 

Verlinden  

2. Er is advies ingewonnen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er moet 

kunnen aangetoond worden dat voldaan wordt aan de strenge normering, dat de 

omgevingsvergunning in orde is … M.a.w. men moet voldoen aan alle voorschriften 

m.b.t. stedenbouw en ruimtelijke ordening.  
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3. De kinderopvang is aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Dit wordt opgelegd 

aan de lokale besturen om beter de regie te kunnen voeren. Doel om aanbieders en 

aanvragers beter te linken met elkaar. In Kortrijk bestaat hier reeds een web-module 

voor die momenteel uitgebreid wordt.  

Men moet aan de 3 voorwaarden voldoen om positief advies te krijgen  - criteria 2 is wel niet 

voor iedereen van toepassing.  

Vraag raadslid Mia Cattebeke:  

Punt 3 / artikel 7: Deel uitmaken van Lokaal Loket Kinderopvang. Als je een aanvraag indient 

voor nieuwe kinderopvang, kan je dan al lid zijn op moment van de aanvraag? Moet men zich 

eerst lid maken? 

Antwoord schepen Philippe De Coene:  

Bij een nieuw initiatief wordt gevraagd om aan te sluiten bij het loket. Dit is altijd van 

toepassing voor de initiatieven die uitbreiden of nieuw zijn. Bij  verhuizing blijft men 

automatisch lid. De reden voor verplichte aansluiting bij het loket is er om vraag en aanbod 

beter op elkaar af te stemmen.  

Nieuwe initiatieven kunnen ook rekenen op steun van de stad o.a. op voorwaarde dat men 

zicht bekend maakt bij het Loket.  

Vraag raadslid Mia Cattebeke:  

Is lid worden gratis? 

Antwoord schepen Philippe De Coene:  

Jawel – ter info: Iedereen die aangesloten is bij het Lokaal Loket Kinderopvang is ook 

vertegenwoordigd in het LOK. De aangeslotenen zijn heel divers. Dit gaat van heel 

kleinschalige (onthaalouders) tot grootschalige initiatieven (vb. groep H. Hart).  

 

5. 2021_OR_00047 - Bijzonder comité voor de sociale dienst - Aktename verzaking 

mandaat en verkiezing nieuw lid. Onderzoek van de geloofsbrieven. - Goedkeuren. 

Toelichting schepen Philippe De Coene 

Er wordt aangegeven dat de fractie van het Vlaams Belang mogelijks bijkomende toelichting 

kan geven gezien het gaat om een vervanging van lid Vlaams Belang in het Bijzonder Comité 

van de sociale dienst. De persoon die het huidige lid (mandaat met gekende einddatum) zou 

vervangen kan het mandaat niet opnemen. De voorgestelde vervanger is geen lid van de raad. 

De vervanging moet om die reden – decretaal vastgelegd – via procedure aangesteld worden.  

Deze toelichting wordt bevestigd door raadslid Jan Deweer 
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6. 2021_OR_00048 - Bijzonder comité voor de sociale dienst. - Aktename vervanging bij 

tijdelijke afwezigheid. 

Toelichting schepen Philippe De Coene 

In navolging van voorgaand punt moet ook een vervangend lid officieel aangesteld worden 

wanneer het nieuwe lid langdurig verhinderd zou zijn. Dankzij de procedure kan de vervanging 

dan automatisch gebeuren.   

7. 2021_OR_00046 – OCMW-verenigingen. – Beslissingen van welzijnsvereniging W13. – 

Kennisname. 

Toelichting schepen Philippe De Coene 

De diverse beslissingen van de raad van bestuurd van W13 van september worden ter 

kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat over een groot aantal beslissingen 

die niet verder in detail worden toegelicht. Bij vragen kunnen die zeker gesteld worden, ook 

schriftelijk indien gewenst.  

Toevoeging voorzitter Koen Byttebier 

Deze kennisname komt er n.a.v. transparantie. Op die manier kunnen raadsleden de 

beslissingen consulteren en extra vragen stellen indien nodig.  

Schepen Philipp De Coene bevestigt deze toevoeging en geeft aan dat in volgende raden ook 

de verslagen van oktober en november volgen.  

 


