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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Dieren op Beestig Kortrijk

IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Dieren op Beestig Kortrijk

Indiener(s):

Vandemaele Mattias

Toelichting:

Op zondag 5 Maart vond 'Beestig Kortrijk' plaats in de binnenstad. Op de website van de stad kunnen we daarover het 

volgende lezen:

Op de koopzondag van 5 maart 2017 lokt Kortrijk de lente uit haar tent en worden de 

winkelwandelstraten van het centrum omgetoverd in een heuse outdoor kinderboerderij. Studenten 

van VIVES organiseren de tweede editie van ‘Beestig Kortrijk’, samen met de stad. (bron: 

https://www.kortrijk.be/welovekids/nieuws/beestig-kortrijk-0).

We stellen vast dat de condities waarin de dieren werden 'tentoongesteld' niet altijd optimaal waren 

(was er stro? Was er eten? Was er drinken? Wat was er voorzien om de stress bij de dieren te 

beperken? Waren de condities van de tijdelijke huisvesting in orde?). Daarom volgende vragen:

1. Wat zijn de criteria die de stad gebruikt om een dergelijke aanvraag te beoordelen? Worden er 

randvoorwaarden opgelegd door de stad? Of wordt er enkel verwezen naar de algemene 

Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986?

2. Geeft de stad aan organisatoren duidelijke richtlijnen of begeleiding over hoe ze het 

dierenwelzijn kunnen waarborgen? Leggen ze de bepalingen van de wet uit? Is er vanuit de stad 

omkadering voorzien?

3. Is er vanuit de stad toezicht op het naleven van de voorwaarden gesteld door de stad bij het 

opzetten van evenementen met dieren in de binnenstad.?

4. Wat zal de stad doen om in de toekomst effectief werk te maken van de ambitie dierenwelzijn 

zowel t.o.v. particuliere spelers als in samenwerken zoals hier blijkbaar het geval was. 

 

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Ervaringsplekken voor kwetsbare jongeren

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Ervaringsplekken voor kwetsbare jongeren

Indiener(s):

Vandemaele Mattias

Toelichting:

Binnen het brede netwerk van organisaties en voorzieningen die werken met kwetsbare jongeren is er een duidelijke 

vraag naar ‘ervaringsplekken’ voor hun jongeren. Het gaat over organisaties die werken binnen de integrale jeugdhulp 

en haar vertakkingen.
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Met veel van deze organisaties heeft de stad (vaak via stedelijke vzw’s) een relatie opgebouwd en 

worden er ‘ervaringsplekken’ ad-hoc gecreëerd voor deze jongeren. 

Groen Kortrijk vraagt om een kader uit te werken waarin we duidelijke kansen creëren voor 

dergelijke ‘ervaringsplekken’. Dat kan door middel van vrijwilligerswerk, stages, vakantiejobs, … Op 

die manier kunnen de jongeren ervaring opdoen die hen sterker maken en hun kansen ‘in het leven’ 

en op de arbeidsmarkt vergroten. 

Een kader moet er in bestaan om een duidelijke ingangspoort voor dergelijke vragen te creëren, een 

duidelijk traject te voorzien voor de jongeren en hun begeleidende organisaties, om openheid te 

creëren binnen de diensten om dergelijke ‘ervaringsplekken’ te creëren, het voorzien van vorming 

en omkadering voor de betrokken medewerkers binnen de stad,… 

Er zijn heel wat diensten bij de stad en haar satellieten die volgens ons in aanmerking komen: het 

containerpark, de technische ploegen van de sportcentra, het helpen verzorgen van de recepties van 

de stad, de stadswachten, …

Groen Kortrijk is, net zoals de betrokken organisaties, bereid om mee na te denken hoe we dit 

verder concreet kunnen uitbouwen. 

IR 3 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Deontologische code

IR 3 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Deontologische code

Indiener(s):

Vanneste Steve

Toelichting:

Collega's

 

Naar aanleiding van diverse schandalen in Vlaanderen en België met politici van de vier 

traditionele partijen is het volgens mij opportuun om in Kortrijk het goede voorbeeld te tonen.

Daarom had ik graag een aanpassing van de deontologische code voor gemeenteraadsleden gezien.

Volgende elementen zouden zeker in de aanpassing aanwezig moeten zijn.

-Een volledige transparante oplijsting van alle mandaten van alle gemeenteraadsleden. Deze lijst 

moet publiek beschikbaar zijn en er moet tevens een vermelding zijn van het loon of de vergoeding.

-Een limitiet op uitgaven die gemaakt worden door leden van het cbs en de gemeenteraad en die 

met belastingsgeld betaald worden cfr restaurantbezoeken, bezorgde maaltijden, reizen...
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Het bureau van fractieleiders van de gemeenteraad zijn in deze bevoegd om te onderzoeken hoe dit 

voorstel in de praktijk kan uitgewerkt worden. Daarna kunnen de aanpassingen binnen de 

deontologische code aan de gehele gemeenteraad voorgelegd worden ter evaluatie en goedkeuring.

 

Kan het college zich vinden in deze methodiek? Wat kan de timing zijn om tot een concreet 

resultaat te komen?

 


