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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 2017_GR_00099 Politieraad - Ontslag en opvolging van rechtswege van een 

politieraadslid - Aktename
1 - 2017_GR_00099 - Politieraad - Ontslag en opvolging van rechtswege van een politieraadslid - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke

Petra Verhenne

Beknopte samenvatting

Op 20 februari 2017 diende de heer Arne Vandendriessche zijn ontslag in als politieraadslid. Conform de 

gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2013, punt 8 is de eerste opvolger van de heer Arne Vandendriessche, mevrouw 

Marie Claire Vandenbulcke. Conform de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus voleindigt de opvolger het mandaat van het lid dat hij opvolgt. Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke is 

bereid om dit mandaat op te nemen.

De gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te nemen.

Beschrijving

Aanleiding en context

De gemeenteraad verkoos in zitting van 2 januari 2013, punt 8 de heer Arne Vandendriessche als 

effectief lid van de politieraad van de zone VLAS en mevrouw Marie Claire Vandenbulcke als zijn 

eerste opvolger.

Op 20 februari 2017 diende de heer Arne Vandendriessche zijn ontslag in als politieraadslid.

Argumentatie

Op grond van artikel 20 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus voleindigt de opvolger het mandaat van het lid dat hij opvolgt.

Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke is bereid het mandaat van politieraadslid op zich te nemen, in opvolging van de 

heer Arne Vandendriessche.

Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze opvolging van rechtswege.

Juridische grond

We verwijzen hierbij naar:

- de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

- het KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elk gemeenteraad van de leden van de politieraad

- PLP 2 van 21 december 2000 betrefffende de verkiezing van de leden van de politieraad in een meergemeentenzone

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1
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akte te nemen van de opvolging van rechtswege van de heer Arne Vandendriessche door mevrouw Marie Claire 

Vandenbulcke als effectief lid van de politieraad van de zone VLAS.

Bijlagen

- 20130102gr Uittreksel notulen - pt 8 - Verkiezing politieraad - aangepast.pdf

- Ontslagbrief Arne Vandendriessche.docx

2 2017_GR_00095 Schenking - Armeense kruissteen - Aanvaarden
2 - 2017_GR_00095 - Schenking - Armeense kruissteen - Aanvaarden

Inhoudelijk verantwoordelijke

Petra Verhenne

Beknopte samenvatting

De Armeense culturele vereniging Narek wenst een Armeens kunstwerk - Chatsjkar in witte kruissteen - aan de stad 

Kortrijk te schenken als symbool voor hun erkentelijkheid en respect voor de stad Kortrijk.

Het adviescomité Kunst in de publieke ruimte stelt de achterkant van de Sint-Maartenskerk (kant Overbekeplein) voor 

als locatie voor dit kunstwerk.

Het komt aan de gemeenteraad toe om een schenking te aanvaarden.

Beschrijving

Aanleiding en context

Op 15 februari 2017 richtte de Armeense culturele vereniging Narek een brief naar de Stad waarin 

ze hun wens uitdrukten om een Armeens kunstwerk - Chatsjkar in witte kruissteen - aan de Stad te 

schenken als symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad Kortrijk. Het monument 

symboliseert de vriendschap tussen de Armeense gemeenschap en het Belgische volk.

Argumentatie

De Chatsjkar is een steen gehouwen door ambachtsmannen in Armenië en gemeenschappen in de Armeense diaspora. 

Ze fungeren als een centraal punt voor de eredienst zoals gedenkstenen. Als relikwieën faciliteren ze de communicatie 

tussen het seculiere en het goddelijke. Chatsjkars zijn twee meter hoog en hebben een met ornamenten gesneden kruis 

in het midden, rustend op het symbool van een zon of een wiel van de eeuwigheid vergezeld van vegetatieve-

geometrische motieven, gravures van heiligen en dieren.

De Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) heeft verklaard dat de Armeense 

Chatsjkar, immaterieel cultureel erfgoed is en dringend moet gevrijwaard worden.

Het adviescomité Kunst in de publieke ruimte stelt voor om, bij aanvaarding, de kruissteen te plaatsen bij de Sint-

Maartenskerk.

Na een plaatsbezoek in aanwezigheid van de Deken, vertegenwoordigers van de kerkfabriek Sint-Maarten, van Narek, 

van team POD, van integratieprojecten en van de adviesraad Kunst in de publieke ruimte wordt voorgesteld om de 

schenking te plaatsen aan de rechtervleugel van de Sint-Maartenskerk, binnen het omheinde gedeelte op basis van 

volgende argumenten:

- goed zichtbaar maar toch veilig door de opstelling achter tralies

- veel passage op het plein

- de kerk vormt een mooi decor voor de Chatsjkar

- weinig impact op de groenaanleg rond de kerk
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- goede bereikbaarheid voor opbouw via poort in het hekken

- geen leidingen onder de grond.

De Armeense gemeenschap staat in voor de levering en plaatsing van de steen (graven, fundering, sokkel, verankering, 

tekstborden).

Het perceel waarop de Chatsjkar zou geplaatst worden is eigendom van de Stad. Het groenonderhoud gebeurt ook door 

de Stad.

De kerkgemeenschap en de kerkfabriefk hebben geen bezwaar tegen de plaatsing van de kruissteen.

Het team POD en de adviesraad Erfgoedplatform formuleerden geen opmerkingen.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed verleende geen advies, daar het beeld niet tegen de kerk zou geplaatst worden, 

maar in de niet beschermde zone.

Conform artikel 43, §2, 13° van het gemeentedecreet behoort het definitief aanvaarden van schenkingen tot de 

bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

De schenking van het Armeens kunstwerk Chatsjkar in witte kruissteen door de Armeense Culturele Vereniging Narek 

definitief te aanvaarden.

Bijlagen

- V09022017 plaatsbezoek schenking Chatsjkar.docx

- Brief 15.02.2017 schenking Chatsjkar Narek.pdf

- Adviezen locatie voor het plaatsen van de Chatsjkar.docx

- foto kruissteen.docx

3 2017_GR_00093 Immobiliën (immo 2016/019) - Aankoop van en 

pachtbeëindiging op gronden gelegen Sint-Anne te Kortrijk. 

- Goedkeuren
3 - 2017_GR_00093 - Immobiliën (immo 2016/019) - Aankoop van en pachtbeëindiging op gronden gelegen Sint-Anne te Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Natalie Deprez

Beknopte samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 20 juni 2016 principieel ingestemd met de aankoop 

van een perceel grond met een kadastrale oppervlakte van 6.060m² gelegen Sint-Anne te Kortrijk. Met de eigenaars en 

gebruiker kon er een akkoord worden bereikt. Dit akkoord werd opgenomen in een ontwerp van akte aankoop en een 

ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde, die beide ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context
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Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 20 juni 2016, punt 5.3., 

principieel beslist akkoord te gaan met de aankoop van het perceel gelegen in Sint-Anne, 1e 

afdeling, sectie E, nr. 932 met een oppervlakte van 6.060m² en aan de directie Communicatie en 

Recht, Team Juridische zaken, opdracht te geven het dossier op te starten teneinde deze grond aan 

te kopen.

Er kon een akkoord worden bereikt met de eigenaars en de gebruiker op basis van een schatting in 

een gelijkaardig dossier. De 6.060m² grond kan aangekocht worden voor een prijs van €30.300, te 

verhogen met een vergoeding voor pachtverbreking van €6.060.

Dit akkoord werd voor visum voorgelegd aan de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 

Overheid. Een gunstig visum werd bekomen.

De aankoop en de pachtverbreking werden opgenomen in een ontwerp van akte aankoop en een 

ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van 

de Vlaamse Overheid.

Argumentatie

De aankoop van en de pachtbeëinidging op gronden maken daden van beschikking uit. De goedkeuring van beide 

behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Beide transacties hebben plaats om reden van openbaar nut, meer 

bepaald in het kader van het Stadsgroen Marionetten.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie

Aankoopprijs te betalen door de stad aan de familie Callens: €30.300

Pachtverbrekingsvergoeding te betalen door de stad aan mevrouw Cecile Glorieux: €6.060

Totaal te betalen: €36.360

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | Behouden van en investeren in 

natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei.

Besluit

Punt 1

In te stemmen met de aankoop jegens de familie Callens van 6.060m² grond gelegen Sint-Anne te Kortrijk om reden 

van openbaar nut, meer bepaald in het kader van het Stadsgroen Marionetten en dit conform de voorwaarden 

opgenomen in het ontwerp van akte aankoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
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In te stemmen met de pachtbeëindiging in hoofde van mevrouw Cecile Glorieux op 6.060m² grond gelegen Sint-Anne 

te Kortrijk om reden van openbaar nut, meer bepaald in het kader van het Stadsgroen Marionetten en dit conform de 

voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging, waarvan de integrale tekst als bijlage bij 

dit besluit terug te vinden is.

Punt 3

De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de authentieke akte te 

verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.

Bijlagen

- Kadastrale gegevens.pdf

- Beslissing CBS d.d. 20 juni 2016.pdf

- Visum.pdf

- Ontwerp van akte aankoop.pdf

- Ontwerp van akte houdende pachtbeeindiging.pdf
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Raadscommissie 2

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

4 2017_GR_00104 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 

Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en 

toelichting. Jaarverslag 2016.
4 - 2017_GR_00104 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2016.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 16 mei 2017 stelt Imog het jaarverslag en het activiteitenverslag 

over 2016 (alsmede het milieujaarprogramma 2016) voor. 

Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 16 mei 2017 stelt Imog het jaarverslag en het 

activiteitenverslag over 2016 (alsmede het milieujaarprogramma 2016 )voor.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.

De laatste statutenwijziging dateert van 20 december 2016.

Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001.

Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, verbranden 

met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de 

deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat de op voordracht 

van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering 

van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en 

toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare vergadering van de 

raadscommissie.

Juridische grond

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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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 de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West Vlaanderen.

Bijlagen

- uitnodiging - mail 22-03-2017.pdf

- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20.12.16.pdf

- jaarverslag 2016 ontwerp.pdf

- Activiteitenverslag 2016.pdf

- milieujaarrapport 2016.pdf

5 2017_GR_00105 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 

Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene 

vergadering van 16 mei 2017. Goedkeuren agenda en 

bepalen mandaat.
5 - 2017_GR_00105 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene vergadering van 16 mei 2017. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Imog nodigt de stad uit naar haar algemene vergadering op 16 mei 2017. 

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

vertegenwoordigers van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per e-mail van 22 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 

vergadering van Imog op 16 mei 2017.

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 

De laatste statutenwijziging dateert van 20 december 2016. 

Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van 6 juli 2001. 

Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, verbranden 

met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de 

deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de 

gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene vergadering en het mandaat van de 

vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:



24/61 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2016

3. Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2016

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

7. Statutenwijziging

8. Statutaire benoemingen

9. Huldiging jubilarissen

10. Toelichting activiteiten 2016

11. Varia

---

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 7: Statutenwijziging

Het gaat hier om een wijziging van de artikels 3 (doel) en 4 (beheersoverdracht).

Huidige teksten

Artikel 3.

In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht ontzeggen zelfstandig of 

samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de opdrachthoudende vereniging tot doel de gemeentelijke 

bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende 

gemeenten, met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van retributies en het uitvaardigen van fiscale en 

politionele maatregelen

De vereniging heeft in het bijzonder tot doel :

1. De studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, verbranden met energierecuperatie, 

valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

2. De afzet van al dan niet verwerkt afval en/of alle materialen die voortkomen uit enige verwerking of bewerking.

3. Het ophalen of vervoeren van afval in eigen bedrijf of ter uitvoering gegeven aan derden.

4. Het nemen van alle initiatieven die afvalpreventie, afvalvermindering en een duurzaam afvalbeheer kunnen 

bevorderen zoals o.m. de sensibilisatie van de bevolking, onverminderd de mogelijkheden die aan de deelnemers 

worden gelaten om hieromtrent eigen initiatieven te nemen.

5. Het uitvoeren van alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van de vereniging.

6. Volgende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht vermeld in bijlage 2 van deze statuten:

- De verwijdering, verwerking en commercialisering van alle afvalsoorten, afkomstig van deelnemende gemeenten, 

(6.1).

- Dit geldt voor alle afvalsoorten die vermeld zijn voor verwijdering via de gemeenten in de meest recente 

uitvoeringsplannen. In het bijzonder gaat het om het Materialendecreet en het VLAREMA, het “Uitvoeringsplan 

Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen”, het “Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling 

Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen" en " het “Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval", inclusief de 

aanpassingen of vervangingen van deze uitvoeringsplannen, (6.2).

- Het transport van alle hierboven vermelde afvalsoorten, vanaf de plaats van de inzameling tot op de plaats van de 

verwerking, verwijdering of eindbestemming, (6.3).

7. De beheersoverdracht kan op vraag van de deelnemers uitgebreid worden met volgende opdrachten:

- De inrichting, uitbreiding en uitbating van de containerparken die eigendom zijn van de deelnemers, (7.1).
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- De ophaling van huisvuil en daaraan gelijkgesteld afval, op het grondgebied van de deelnemers, (7.2).

Artikel 4.

De vereniging kan haar doel ondermeer verwezenlijken door samen te werken met andere opdrachthoudende 

verenigingen en/of bedrijven die gelijkaardige activiteiten uitoefenen.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de statutenwijziging en meer bepaald art. 3 en 4 i.v.m. het doel en de 

beheersoverdracht goed te keuren als volgt:

Artikel 3 - Doel

In uitvoering van de beheersoverdracht door de deelnemende gemeenten, die zich het recht ontzeggen zelfstandig of 

samen met derden deze opdracht uit te oefenen, heeft de opdrachthoudende vereniging tot doel als verlengstuk van 

haar vennoten de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het afval- en materialenbeheer 

en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten, met uitsluiting van de bevoegdheden tot vaststellen van 

retributies en het uitvaardigen van fiscale en politionele maatregelen

De vereniging heeft in het bijzonder tot doel

1. Het realiseren van een duurzaam en integraal afvalstoffen- en materialenbeleid in het werkingsgebied van de 

vereniging.

2. De studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, verbranden met energierecuperatie, 

valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval overeenkomstig de Vlaamse regelgeving (Uitvoeringsplan 

huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Vlarema, Materialendecreet en het “Uitvoeringsplan Organisch-

Biologisch Afval", inclusief de aanpassingen of vervangingen van deze uitvoeringsplannen)

3. De afzet van al dan niet verwerkt afval en/of alle materialen die voortkomen uit enige verwerking of bewerking.

4. Het ophalen, vervoeren, overbrengen van afval; optreden als IHM (inzamelaar, handelaar, makelaar) zoals gesteld in 

de afvalregelgeving;

5. Het nemen van initiatieven die netheid, beheer van openbare ruimtes, afvalpreventie, afvalvermindering en een 

duurzaam afvalbeheer kunnen bevorderen

6. De sensibilisering van stakeholders inzake afval- en materialenbeleid en het creëren van een draagvlak voor de 

doelstellingen bij de stakeholders, onverminderd de mogelijkheden die aan de deelnemers worden gelaten om 

hieromtrent eigen initiatieven te nemen.

7. Het ondersteunen, adviseren en opleiden van vennoten en stakeholders bij de uitwerking van hun afvalstoffen- en 

materialenbeleid en hiervoor een kenniscentrum ( C²) uit te bouwen;

8. Het verhandelen van elektrische energie en restwarmte, afkomstig uit de afvalverwerkingsinstallaties of 

geproduceerd op haar sites

9. Voor de eigen voertuigen hernieuwbare energie en/of milieuvriendelijke brandstoffen zoals elektriciteit en CNG 

aankopen en deze aanbieden aan vennoten en derden;

10. Het uitvoeren van alle verrichtingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van de 

vereniging.

Dit alles om invulling te geven aan de uitdagingen van een circulaire economie, de klimaatdoelstellingen, CO2-

reductie, duurzame mobiliteit en duurzaam energiegebruik waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen als 

uitgangspunt geldt.

De vereniging voert haar opdracht uit en het beheert haar installaties op een kostenefficiënte manier volgens het 

principe van een goede huisvader.

De vereniging kan haar doel ondermeer verwezenlijken door samen te werken met andere opdrachthoudende 
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verenigingen en/of bedrijven die gelijkaardige activiteiten uitoefenen en/of financieren.

Artikel 4 - Beheersoverdracht

Volgende taken vallen effectief onder de beheersoverdracht:

4.1 De verwijdering, verwerking en commercialisering van alle afval en materialen, afkomstig van deelnemende 

vennoten A en hun entiteiten;

Dit geldt voor alle afval en materialen die vermeld in de meest recente uitvoeringsplannen. In het bijzonder gaat het om 

het Materialendecreet, het VLAREMA, het “Uitvoeringplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

(UHAGBA)”, het “Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval" en de aanpassingen aan of vervanging van 

voorgaande;

4.2 Alle transport van hierboven vermelde afval en materialen, behalve de huis-à-huisinzameling van het huishoudelijk 

restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval en dit vanaf de plaats van de inzameling tot op de plaats van de verwerking, 

verwijdering of eindbestemming

4.3 De inrichting en uitbreiding van de recyclageparken die eigendom zijn van de deelnemers;

De beheersoverdracht van de vennoten wordt vermeld in bijlage 2 van deze statuten en kan op vraag van de 

deelnemers uitgebreid worden met volgende opdrachten:

4.4 De uitbating van de recyclageparken van de deelnemers;

4.5 De huis-à-huis ophaling van alle huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval, op het grondgebied van de 

deelnemers;

4.6 Het innen van gemeentelijke afvalbelastingen

4.7 Het organiseren van de verkoop van afvalzakken en afvalrecipiënten

4.8 Het instaan voor het beheer en netheid van openbare ruimtes;

a. Algemeen beheer openbare netheid cfr uit het UHAGBA 5-peilerbeleid (infrastructuur, participatie, handhaving, 

communicatie en omgeving)

b. Veegopdrachten;

c. Ruimen van bladafval;

d. Zwerfvuil- en sluikstortverwijdering;

e. Onkruidbestrijding;

f. Gladheidsbestrijding (strooien, sneeuwruimen, …)

4.9 Het gebruik van de Imog-CNG-tankinstallatie en elektrische oplaadpunten voor voertuigen van steden en 

gemeenten en hun entiteiten

De stad ontving per e-mail van 22 februari 2017 de aankondiging dat er een statutenwijziging zal worden geagendeerd 

op de algemene vergadering van 16 mei 2016, met hierbij een motiverende nota.

Dit werd op 24 februari 2017 tevens per brief ontvangen.

Het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001 bepaalt in artikel 39 dat: “Uiterlijk 

negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de 

raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.”

Deze bepaling is overgenomen in artikel 45 van de statuten van Imog.

90 kalenderdagen voor 16 mei is echter 15 februari, 22 februari (de dag waarop de e-mail werd ontvangen) is 83 

kalenderdagen voor 16 mei.

---
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De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala als 

vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de 

algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen 

(Imog) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 

2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt waarover iedere 

afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt (voor Kortrijk 

momenteel 7522), overschreden kan worden en dat de gemeenteraad voor iedere algemene vergadering opnieuw het 

aantal stemmen toewijst per vertegenwoordiger.

---

Het financieel advies luidt:

"Aandacht voor de statutenwijziging waarbij bij de beheersoverdracht de inrichting en uitbreiding van recyclageparken, 

eigendom van de deelnemers, toegevoegd wordt.

Wil het beleid die overdracht?"

Sinds de kapitaalsverhoging, beslist op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016, beschikt de stad 

over 73.201 aandelen (dit waren er 7522).

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig onder voorwaarden

Besluit

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor 

Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 16 mei 2017.

Punt 2

Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste punten van de algemene 

vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 16 mei 

2017, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 4

De heer Patrick Jolie 36.600 en de heer Sliman You-Ala 36.601 stemmen toe te wijzen.
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Bijlagen

- milieujaarrapport 2016.pdf

- N. Motivering actualisering doel Imog (002).pdf

- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20.12.16.pdf

- N. Toelichting agenda Alg. Verg..pdf

- Activiteitenverslag 2016.pdf

- Ontwerp - Gecoordineerde tekst Imog-statuten 16.05.17.pdf

- jaarverslag 2016 ontwerp.pdf

- uitnodiging - mail 22-03-2017.pdf

- GR17-11-2014-AV-vaste vertegenwoordigers.pdf

Bert Herrewyn

JC Tranzit

6 2017_GR_00094 Opdracht Kinderboerderij Van Clé - Aanhangsel bij de 

samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Kortrijk en 

Kinderboerderij Van Clé - Goedkeuren
6 - 2017_GR_00094 - Opdracht Kinderboerderij Van Clé - Aanhangsel bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Kortrijk en Kinderboerderij Van Clé - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Femke Baptiste

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt het aanhangsel bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en Kinderboerderij Van 

Clé vzw voor de periode van 2017-2019.

Beschrijving

Aanleiding en context

In dossier 2017_CBS_00247 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en 

Kinderboerderij Van Clé vzw voor de periode 2017-2019 goedgekeurd bij collegebeslissing op 6 

februari 2017. Het engagement van Kinderboerderij Van Clé op het gebied van werkwijze waarbij 

er voldoende rekening wordt gehouden met de geldende milieu-, veiligheids- en 

gezondheidsnormen wordt in het aanhangsel bij deze samenwerkingsovereenkomst beschreven.

Argumentatie

Artikel 1 in het aanhangsel bij de samenwerkingsovereenkomst luidt als volgt:

"Kinderboerderij Van Clé zal de aan haar toevertrouwde dieren behandelen met de groots mogelijke zorgzaamheid en 

binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor het dierenwelzijn. De stad Kortrijk vindt het belangrijk dat de 

dieren correct en met het oog op hun welzijn behandeld en gehuisvest worden. Kinderboerderij Van Clé zal daartoe al 

het nodigde ondernemen."

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | We creëren een kindvriendelijke stad. | Voorzien van 

voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Besluit

Punt 1

Het aanhangsel zoals opgenomen in bijlage, bestemd bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en 

Kinderboerderij Van Clé goedgekeurd bij collegebeslissing dd 6 februari 2017, goed te keuren en toe te voegen aan de 

samenwerkingsovereenkomst.

Bijlagen

- addendum swo kinderboerderij en stad kortrijk.doc
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Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

7 2017_GR_00101 Invoeren parkeerregulering - invoeren van P30-zones in 

Kortrijk en in de deelgemeenten - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
7 - 2017_GR_00101 - Invoeren parkeerregulering - invoeren van P30-zones in Kortrijk en in de deelgemeenten - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bart Baeten

Beknopte samenvatting

De Raad van Bestuur van AGB Parko stelt voor om bijkomende P30-plaatsen te realiseren in Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

Sinds de invoering van de P30-zones in Kortrijk (in verschillende fasen), zijn er bijkomende vragen 

naar P30-plaatsen. 

Na onderzoek stelt AGB Parko voor om bijkomende P30-plaatsen te realiseren.

Argumentatie

De invoering van P30-zones wordt positief beoordeeld door zowel gebuikers als handelaars. Er wordt uitgegaan van de 

ervaringen in de testzones en na het invoeren van fase 1,2,3 en 4 en de positieve reacties van gebruikers en handelaars. 

AGB Parko zal ook het gebruik van de huidige P30-plaatsen evalueren zodat het beleid hieromtrent kan bijgestuurd 

worden. 

Juridische grond

Wij verwijzen naar de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 

maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 

instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen » indien rijkswegen artikel 3 § 2 

indien gemeentewegen artikel 2 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 30 december 1982, en 

op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975;

Wij verwijzen naar het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 

april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 18 september 1991;

Wij verwijzen naar het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 december 

1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 

20 juli 1990 en 19 december 1991;

Wij verwijzen naar de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 119, 

hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989;

Wij verwijzen naar het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen 

betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten;
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Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van "gratis extra kort parkeren" (P30)als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Op volgende locaties wordt gratis kort parkeren (max. 30 min.) ingevoerd: P. Rooseveltplein 11, P. 

Rooseveltplein  24, Dam 11 , Sint-Amandslaan, Kapelstraat, Casinoplein 10, Doorniksewijk 39, Pijlstr plein, 

Vlaanderenkaai 1, Pluimstraat 150-152, Kuurnsesteenweg 112, Kuurnsesteenweg 70, Oude Ieperseweg 59-61, 

Moorseelsetr (Haantjeshoek)250, Marksesteenweg150, Lange Munteplein.

Artikel 2: 

§1. De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag en dit van 09u tot 19u of 

van 9u tot 18u.

§2. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.

§3. Elke zone wordt aangeduid d.m.v. van een E9a beginbord met verschillende onderborden: onderbord type VIId met 

vermelding 30 min-met onderborden type Va en Vb en daaronder bord(pijl) Xa en een zelfde eindbord met onderbord 

(pijl) Xb.

 §4. Er wordt voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, geen uitzondering 

gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren’ P30.

Punt 2

Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

- Parko - RvB 20170314 punt 4 - P30 Fase 6.pdf

- Punt 4 - bijlage - Aanvullend verkeersregelement - Uitbreiding P30 fase 6.docx

- Punt 4. - Nieuwe aanvragen Fase 6 P30.xlsx

Raadscommissie 3

Arne Vandendriessche

Servicepunt

8 2017_GR_00100 2017/743 - Directie ruimte - beheer openbaar domein: 

aankoop van compacte 4m³ veegwagen ter vervanging van 

W361 - Voorwaarden en wijze van gunnen
8 - 2017_GR_00100 - 2017/743 - Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop van compacte 4m³ veegwagen ter vervanging van W361 - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Tom Vergote
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Beknopte samenvatting

Deze nota behandelt het ontwerp voor de opdracht "Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop van compacte 

4m³ veegwagen ter vervanging van W361". 

Beschrijving

Aanleiding en context

Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor betreffende de aankoop van een 

compacte 4m³ straatveegmachine, ter vervanging van W361.

W361 wordt vervangen in het kader van de meerjarenplanning en de conditie van het voertuig, 

waardoor de frequentie van herstellen en bijhorende kosten als maar oploopt en de dienstverlening 

in het gedrang komt. 

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop van compacte 4m³ veegwagen ter 

vervanging van W361” werd een bestek met nr. 2017/743 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

De veegwagen beschreven in het bijzonder bestek is van het compacte type. 

In deze klasse van straatveegmachines wordt enkel maar dieselmotoren EURO 6 aangeboden.

De straatveegmachine is zo geconfigureerd dat deze ook kan worden ingezet in het kader van mechanische 

onkruidbestrijding. 

Gezien het intensief gebruik wordt de levensduur van de machine geschat op ongeveer 6 jaar.

 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

 

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs van de veegmachines 50

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs

2 Operationele kost 50

 Operationele kost voor één machine (gerekend over een periode van 6 jaar à rato van 2000 uur per jaar) = 

brandstofkost + onderhoudskost.

Brandstofkost = brandstofverbruik over een periode van 6 jaar à rato van 2000 uur per jaar. De 

brandstofprijs gerekend aan de officiële prijs van gewone diesel (witte diesel) op datum van opening van 

de offertes.

Onderhoudskost = eenheidsprijs per uur van het onderhoudscontract gerekend over een periode van 6 

jaar à rato 2000 uur per jaar

Regel van drie; 

Score offerte = (prijs laagste operationele kost / prijs operationele kost kandidaat) x gewicht van het 

criterium.

3 Technische waarde 40

 De criteria worden beoordeeld via het principe van:

SLECHT = 0 / MATIG = 10 / GOED = 25 / ZEER GOED = 40

Onder andere volgende aspecten worden geëvalueerd

- algemeen concept

- toegankelijkheid voor onderhoud zowel dagelijks nazicht als grotere onderhoudswerken
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- wisselsysteem van borstels

- veegkwaliteit

- brandstofverbruik

- autonomie in kader van waterverbruik

- veegbereik

- veiligheid

- manoeuvreerkenmerken

Wordt geëvalueerd zowel tijdens de demonstratie als bij nazicht van de offerte.

4 Gebruiksvriendelijkheid 40

 De criteria worden beoordeeld via het principe van:

SLECHT = 0 / MATIG = 10 / GOED = 25 / ZEER GOED = 40

Onder andere volgende aspecten worden geëvalueerd:

- ergonomie (in- en uitstappen, zichtbaarheid instrumenten, zichtbaarheid rondom, bereikbaarheid 

bedieningsorganen).

- comfort van operator (zitcomfort, type vering zetel, demping van trillingen bij werken en transport, 

verwarming / airco / ventilatie)

- bedieningsgemak (logica van de bediening en plaatsing van de bedieningsorganen)

- ledigen en reinigen van vuilcontainer

- reinigen van vuilfilters

- algemene dagelijkse reiniging en onderhoud van machine

Wordt geëvalueerd zowel tijdens de demonstratie als bij nazicht van de offerte.

5 Service en dienst na verkoop 10

 Dit wordt beoordeeld via het principe van:

SLECHT= 0 / MATIG = 4 / GOED = 6 /ZEER GOED = 10

Wordt geëvalueerd bij nazicht van de offerte.

6 Waarborg 10

 Regel van drie waarbij de aanbieder met de langste waarborgtermijn krijgt de maximum score. De 

anderen krijgen een score in verhouding tot de maximum score.

Totaal gewicht gunningscriteria: 200

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 316.350,00 euro (exclusief btw) of 382.783,50 euro (inclusief 21% 

btw):

- de aankoop van de straatveegmachine wordt geraamd op 208.543,50 euro (inclusief btw)

- het onderhoudscontract (optioneel) gespreid over een periode van 6 jaar wordt geraamd op 174.240,00 euro inclusief 

btw.

Het onderhoudscontract berekend op basis van de effectieve bedrijfsuren van de veegwagen.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. De opdracht zal nationaal 

en Europees bekend gemaakt worden.

Juridische grond

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

aankoop veegwagen 208.544,00 euro incl. btw

budgetsleutel 2017/GBB-CBS/0200-00/2430200/BESTUUR/CBS/IE-14

onderhoudscontract 174.240,00 incl btw gespreid over een periode van maximaal 6 jaar gerekend vanaf de datum van 

aankoop (levering verwacht najaar 2017).

budgetsleutel GBB-CBS/0119-01/6160300/IE-Geen

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die veilig en proper is | We werken dagelijks aan een propere stad.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Dirk Sagaert

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

het bestek met nr. 2017/743 voor de opdracht “Directie ruimte - beheer openbaar domein: aankoop van compacte 4m³ 

veegwagen ter vervanging van W361”, opgesteld door de directie bedrijfsvoering goed te keuren. De raming bedraagt 

316.350,00 euro (exclusief btw) of 382.783,50 euro (inclusief 21% btw).

Punt 2

als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag.

 

Bijlagen

- 2017743_2017_03_22_Bestek - Model 3P.doc

- 2017743_Raming.xls
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An Vandersteene

Musea en Erfgoed

9 2017_GR_00092 Straatnaamgeving - Wouwplein en Wedeplein - Principiële 

goedkeuring
9 - 2017_GR_00092 - Straatnaamgeving - Wouwplein en Wedeplein - Principiële goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting

Voor twee nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat (Hoog Kortrijk, verkaveling aan de Ten 

Houtedreef) moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie stelt als namen voor: Wouwplein en 

Wedeplein. De gemeenteraad dient eerst een principiële goedkeuring te geven. 

Beschrijving

Aanleiding en context

Voor twee nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat (Hoog Kortrijk, verkaveling 

Ten Houtedreef) moeten namen gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in 

vergadering van 6 december 2016. De commissie suggereert als voorstel de namen "Wouwplein" en 

"Wedeplein".

Argumentatie

De commissie motiveert zijn advies als volgt: de twee pleintjes komen in een verkaveling van vijf straten, waarvoor de 

commissie eerder namen voorstelde van historische personen die belang gehad hebben voor de textielindustrie in 

Kortrijk. Voor de twee bijkomende namen wil de commissie in de sfeer van de textielindustrie blijven, door een 

verwijzing naar de meest bekende planten waaruit (vroeger, vooraleer dat synthetisch gebeurde) kleurstoffen voor het 

textiel werden gewonnen, zijnde de wede en de wouw. Uit de wede werd pastel getrokken voor indigokleuren (blauwe 

kleuren) en uit de wouw pastel voor resedakleuren (gele kleuren).

De commissie stelt voor om het meest zuidelijke van beide pleintjes de naam "Wedeplein" te geven en het meest 

oostelijke pleintje de naam "Wouwplein". 

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing nemen, waarna een 

openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de cultuurraad. Daarna kan de 

gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd 

door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.
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Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Principieel, voor de nieuw aan te leggen pleintjes aan de Camiel De Stoopstraat, volgende straatnamen goed te keuren:

 

 -het meest zuidelijke van beide pleintjes : "Wedeplein"

- het meest oostelijke pleintje : "Wouwplein". 

 

 

Bijlagen

- Voorstel commissie

- Straatnaamcommissie 20161206.doc

10 2017_GR_00098 Straatnaamgeving - Zomerplein - Goedkeuren
10 - 2017_GR_00098 - Straatnaamgeving - Zomerplein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting

Voor een nieuw aan te leggen openbaar domein in Bellegem waar een zorgcampus komt moet een naam gekozen 

worden. Het OCMW als bouwheer stelt de naam Zomerplein voor. Na openbaar onderzoek en advies van de 

Cultuurraad kan de gemeenteraad een definitieve goedkeuring geven. 

Beschrijving

Aanleiding en context

Voor een nieuw aan te leggen openbaar domein aan de Bellegemkerkdreef in Bellegem, waar een 

zorgcampus komt, moet een naam gekozen worden. Het OCMW als bouwheer stelt de naam 

'Zomerplein' voor. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 6 december 2016. De 

commissie suggereert als alternatief de naam 'Zomerweide'. Het college van burgemeester en 

schepenen stelde voor om zich te houden aan het voorstel van de bouwheer nl. Zomerplein

Argumentatie

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing nemen, waarna een 

openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de cultuurraad. De naam 'Zomerplein' werd 

principieel goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 januari 2017. Het openbaar onderzoek vond plaats van 24 januari 

tot 24 februari 2017. Er werden geen bezwaren ingediend.

De culturele raad bespreekt dit in vergadering van 23 maart 2017. Het advies zal toegevoegd worden.  
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De gemeenteraad kan nu definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd 

door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Voor het nieuw aan te leggen openbaar domein aan de Bellegemkerkdreef in Bellegem, volgende straatnaam definitief 

goed te keuren:

Zomerplein

 

 

 

Bijlagen

- advies cultuurraad_20170406085009.pdf

- Zomerweide.doc

- aanvraag Zomerplein.pdf

- WZc Bellegem plan1.pdf

- AANKONDIGING Openbaar onderzoek Zomerplein.doc

11 2017_GR_00106 Straatnaamgeving - Fressendestraat - wijziging - Goedkeuren
11 - 2017_GR_00106 - Straatnaamgeving - Fressendestraat - wijziging - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting

In Rollegem is recent de Constantin Vandermeerschstraat in gebruik genomen. Er is gebleken dat verwarring ontstaat 

vanwege de straatnaam Cyriel Vandermeerschstraat in Marke. Daarbij zijn momenteel vier gezinnen in 

Rollegem rechtstreeks betrokken. Er werd principieel beslist om een straatnaamwijziging door te voeren in Rollegem. 

De commissie voor straatnaamgeving stelde als nieuwe naam voor "Fressendestraat". Na openbaar onderzoek en advies 

van de cultuurraad kan de naam definitief goedgekeurd worden.
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Beschrijving

Aanleiding en context

Voor de verkaveling te Rollegem aan de Molenkouter, werd in zitting van 14 oktober 2013 beslist 

drie namen toe te kennen voor nieuw aan te leggen straten. Een van de toegekende namen was 

 Constantin Vandermeerschstraat.

Daarbij werd evenwel over het hoofd gezien dat er in Marke al een Cyriel Vandermeerschstraat 

bestaat. Sinds kort zijn de eerste gezinnen in de Rollegemse Constantin Vandermeerschstraat 

komen wonen. Al snel is gebleken dat door de sterk gelijkende straatnamen er enige verwarring 

ontstaat. Veel post komt in Marke terecht doordat het over dezelfde postcode gaat, namelijk 8510 

Kortrijk. Het adres wordt vaak afgekort naar C. Vandermeerschstraat, waardoor de onduidelijkheid 

nog groter wordt. 

Er werd principieel beslist in zitting van 9 januari 2017  om een straatnaamwijziging door te voeren 

in Rollegem. Omdat de straat reeds bewoond wordt door vijf gezinnen, wordt samen met de dienst 

Burgerzaken overlegd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 

De commissie voor straatnaamgeving stelde als nieuwe naam voor "Fressendestraat". De 

heerlijkheid van Rollegem werd reeds in de 14de eeuw vermeld als het centrum van Rollegem. In 

1260 was de heer van Halewijn de eigenaar via zijn huwelijk met Fressende van Rollegem. Hij 

overleed in 1287 en zijn weduwe liet zich voortaan “Vrouwe van Rollegem” noemen. Zij is de 

enige historische dame die deze titel droeg. In 1977  begon men in Rollegem met de organisatie van 

de Folklorefeesten. In 1984 hield de folkloreraad voor het eerst een verkiezing, van een “Heer ofte 

Vrouwe” van Rollegem. Hiermee werd de titel van “Vrouwe van Rollegem" terug in het leven 

geroepen en kreeg Fressende elk jaar een eigentijdse opvolger.

Argumentatie

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 januari 2017 tot 24 februari 2017 en  leverde drie reacties op: 

Reactie 1: 

"Vooreerst willen wij de bewoners van de Constantin Vandermeerschstraat laten weten geen probleem te hebben met 

de naamswijziging, maar wij willen niet dat eventuele kosten (paspoortwijziging, enz.......)voor onze rekening zullen 

zijn. "

Reactie 2 :

"Ik teken bezwaar aan tegen de straatnaamwijziging van Constantin Vandermeerschstraat. ... ik woon Constantin 

Vandermeerschstraat. Moest het alternatief nog een normale straatnaam zijn zou het me minder maken. 

Fressendestraat slaat voor mij op niets..."

Reactie 3 :

"Zou het mogelijk zijn om eens na te kijken als er een srraatnaamwijziging is of wij dan moeten contact opnemen bij de 

notaris? moet de akte dan niet gewijzigd worden zo ja wie zal dan voor de kosten opdraaien? er komt daar nogal veel 

rompslomp bij kijken zoals post, bank ,werk......gelieve ons op de hoogte te houden ."
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Bij de eerste reactie hebben we verduidelijking gevraagd welke de concrete kosten zouden zijn. Daarop kwam geen 

antwoord. De identiteitskaart moet niet vervangen worden, want het adres staat daar niet meer op.  De zaak van 

betrokkene is niet in deze straat gevestigd, eventueel drukwerk is dus enkel voor privédoeleinden. Dit kan niet om grote 

bedragen gaan. Een aanpassing van het inschrijvingsbewijs van motorvoertuigen kan eventueel een kost meebrengen 

indien  een nieuw exemplaar nodig is. Dit kan 27 of 40 euro kosten. Het al dan niet terugbetalen van deze kosten wordt 

in afzonderlijke nota aan het college voorgelegd. 

De tweede reactie is niet ontvankelijk als bezwaar. Het betreft een subjectieve appreciatie. Als tegenargument kunnen 

we verwijzen naar het positieve advies van de Gemeenschapsraad van Rollegem (vergadering van 15/2/2017). 

Uit de derde reactie blijkt dat er een vraag is voor duidelijke richtlijnen. Samen met de dienst burgerzaken is een 

overzicht gemaakt van de aanpassingen die moeten gebeuren, waarbij duidelijk opgelijst wordt welke aanpassingen 

door de overheid zullen gedaan worden en welke aanpassingen de bewoners zelf dienen te doen. Dit overzicht zal aan 

de bewoners bezorgd worden.

 

 

 

 

Juridische grond

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing nemen, waarna een 

openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de cultuurraad. De bezwaren zijn 

ongegrond bevonden. De cultuurraad (Gemeenschapsraad Rollegem) adviseert positief. De gemeenteraad kan nu 

definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd 

door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Definitief, de naam Constantin Vandermeerschstraat in Rollegem te wijzigen in Fressendestraat. 

Bijlagen

- probleemstelling.pdf
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- Richtlijnen wijziging straatnaam def.docx

- Fressendestraat.doc

- Molenkouter Plan.pdf

- verslag straatnaamcommissie

- Bezwaar 1.pdf

- Bezwaar 2.pdf

- Bezwaar 3.pdf

Philippe De Coene

Welzijn

12 2017_GR_00097 Integratie - toegankelijke dienstverlening. - 

Modelovereenkomst Sociaal Tolkendienst Agentschap 

Integratie en Inburgering. - Goedkeuren
12 - 2017_GR_00097 - Integratie - toegankelijke dienstverlening. - Modelovereenkomst Sociaal Tolkendienst Agentschap Integratie en Inburgering. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Iwona Lowicka

Beknopte samenvatting

De stad kende de voorbije jaren een toelage toe aan het Agentschap Integratie & Inburgering, dit in functie van de 

Sociaal Tolkendienst. De toelage van de stad is bedoeld om aan de Kortrijkse diensten/instellingen een aantal 

tolkprestaties aan te bieden aan sterk verminderde prijzen. De toelage is dus niet rechtstreeks voor de Sociaal 

Tolkendienst zelf. Met de toelage waarborgt de stad Kortrijk dat de kostprijs van sociaal tolken een goeie 

dienstverlening niet in de weg zit.

Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft een modelovereenkomst opgemaakt om de gelijke dienstverlening en 

facturatie voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen te garanderen.

Beschrijving

Aanleiding en context

De tolkendienst wordt gezien als een belangrijk instrument in de dienstverlening van vele 

instellingen in Kortrijk, alsook de eigen stadsdiensten. Door de tolkendienst blijft de communicatie 

tussen de medewerker en cliënt mogelijk, ook voor wie het Nederlands niet of onvoldoende machtig 

is. De tolkendienst is vooral belangrijk bij langere inhoudelijke gesprekken (en niet zozeer korte 

gesprekken zoals de communicatie aan de balies in het stadhuis). Het gaat hierbij voornamelijk over 

communicatie in de gezondheidssector (het ziekenhuis: slecht nieuwsboodschappen, 

behandelingen,...), OCMW, het onderwijs en kinderopvang (oudercontacten,...), ...

De modelovereenkomst van het Agentschap Integratie & Inburgering garandeert gelijke 

dienstverlening voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen die gebruik maken van de Sociaal 

Tolkendienst.

Argumentatie

De modelovereenkomst van het Agentschap Integratie & Inburgering verandert niets aan de afspraken tussen stad 

Kortrijk en de gebruikers van de tolkprestaties. De proportionele verdeelsleutel van tolkprestaties tussen de 
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opdrachtgever (stad Kortrijk) en de gebruikers (AZ Groeninge, OCMW, Kind en Gezin, onderwijs en andere) blijft 

onveranderd.

Het budget van 6 000 euro voor het Agentschap Integratie & Inburgering blijft onveranderd.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en 

plichten. | Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet).

Advies

Juridische dienst

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

De samenwerkingsovereenkomst  tussen de stad Kortrijk en het Agentschap voor Integratie en Inburgering voor sociaal 

tolken ter plaatse, goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2

 

Opdracht te geven aan Kernadministratie om de facturen van het Agentschap Integratie & Inburgering uit te betalen 

zoals vermeld in bovenstaande overeenkomst met een maximumbedrag van  6 000 euro.

 

Bijlagen

- AgII afsprakennota gebruikers 20170126.pdf

- AgII aannemingsovereenkomst gebruikers 20170126.pdf

- 20170205_modelovereenkomst lokale besturen_tolken_Kortrijk.pdf



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. 
In het Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen 
en tolken, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent 
en Antwerpen, en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een 
private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern 
verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 212, 1000 Brussel 

  

  

Samenwerkingsovereenkomst 2017 
betreffende de dienstverlening inzake sociaal tolken 
ter plaatse met de stad Kortrijk. 

1 APRIL 2017  
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TUSSEN DE PARTIJEN 

Het Agentschap Integratie en Inburgering, een privaatrechtelijke stichting met statutaire zetel 

te 1000 Brussel, Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 212, ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0543.307.391, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw Zuhal Demir, in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad 

van Bestuur en mevrouw Leen Verraest, in de hoedanigheid van algemeen directeur, 

hierna ‘het Agentschap’ genoemd; 

EN 

Het opdrachtgevend bestuur, zijnde de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden de 

heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, in 

hun gezegde hoedanigheid en in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet,  

hierna “de Opdrachtgever” genoemd; 

hierna samen “de Partijen” genoemd. 

OVERWEGENDE DAT 

Het Agentschap Integratie en Inburgering werd opgericht in uitvoering van het decreet van 7 

juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid met als opdracht binnen 

zijn werkingsgebied de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden. 

Overeenkomstig afdeling 4 van dit decreet organiseert het Agentschap een dienstverlening in-

zake sociaal tolken en vertalen waarvan de verdere afspraken in een samenwerkingsovereen-

komst (hierna “de Overeenkomst” genoemd) dient te worden geregeld. Deze dienstverlening 

is deel van een ruimer taalbeleid. 

In het kader van de uitvoering hiervan, wenst de Opdrachtgever onder de voorwaarden bepaald 

in deze Overeenkomst met het Agentschap samen te werken voor de organisatie van een be-

toelaagde dienstverlening sociaal tolken ter plaatse voor diensten/organisaties (hierna “de Ge-

bruikers” genoemd) die gevestigd of werkzaam zijn op het grondgebied van de Opdrachtgever. 

Artikel 41 § 2 van het Decreet van 7 juni 2013 definieert het sociaal tolken als volgt:  

Sociaal tolken is een instrument dat de mondelinge communicatie ondersteunt 

van de gebruikers met anderstalige cliënten door de mondelinge boodschap vol-

ledig en getrouw om te zetten uit een brontaal naar een doeltaal. De volgende 

vormen van sociaal tolken worden onderscheiden :  

1° sociaal tolken op afstand, waarbij de sociaal tolk het gesprek tussen de gebrui-

ker en de anderstalige cliënt of cliënten op afstand tolkt; 
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2° sociaal tolken ter plaatse, waarbij de sociaal tolk fysiek aanwezig is bij het ge-

sprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten. 

Deze overeenkomst heeft enkel betrekking op het sociaal tolken ter plaatse. Zij werd goedge-

keurd bij beslissing van 27 maart 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen. 

ZIJN DE PARTIJEN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN 

Artikel 1 – Omschrijving van de diensten 

Het Agentschap organiseert een dienstverlening sociaal tolken ter plaatse voor de Gebruikers 

die gevestigd of werkzaam zijn op het grondgebied van de Opdrachtgever. 

Op deze Overeenkomst gelden de regels en werking van het Agentschap zoals opgenomen in 

de aannemingsovereenkomst voor gebruikers en de afsprakennota voor gebruikers.(zie bijlage) 

Artikel 2 – Subsidiëring 

De Opdrachtgever voorziet in een subsidie van 6 000 EUR waarbij deze dienstverlening wordt 

berekend overeenkomstig de Tarieven vermeld in artikel 3 van de Overeenkomst. 

De Opdrachtgever begrenst het subsidiebedrag voor de volgende Gebruikers:  

- AZ Groeninge, 800 EUR 

- OCMW Kortrijk, 800 EUR  

- Kind & Gezin, 400 EUR 

 

Indien uit de kwartaalrapportage blijkt dat het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld door 

de Opdrachtgever niet voldoende blijkt te zijn voor 2017, dan neemt de Opdrachtgever het 

initiatief om dit bedrag al dan niet te verhogen.  

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever als 60% van het ter beschikking gestelde bedrag 

is besteed. De Opdrachtgever heeft 30 dagen tijd om het Agentschap in te lichten of zij het 

subsidiebedrag al dan niet zal verhogen.  

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever als 85% van het ter beschikking gestelde bedrag 

is besteed.  

Als de limiet van het budget wordt overschreden, worden tolkkosten doorgerekend volgens de 

modaliteiten die gelden voor betalende gebruikers. De Opdrachtgever neemt het initiatief om 

de gebruikers hierover te informeren. 

Artikel 3 – Tarieven 

De Opdrachtgever staat binnen de limieten van de voorziene subsidiëring in voor de betaling 

van de tolkopdrachten volgens de geldende tarieven en afspraken binnen het Agentschap:  

- Van 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2017 geldt het tarief van 24,00 EUR voor 

het eerste uur, 6,00 EUR per bijkomend begonnen kwartier. 
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- Vanaf 1 maart 2017 geldt een forfaitair bedrag van 8,00 EUR voor het eerste uur, 

2,00 EUR per bijkomend begonnen kwartier met bijkomende vervoerskosten aan 

0,33 EUR per km of de werkelijke kost openbaar vervoer. 

Alle kosten eigen aan het presteren van de diensten zijn inbegrepen in bovenstaande vergoe-

dingen. 

Artikel 4 – Facturatie 

Facturen moeten verstuurd worden naar: Stad Kortrijk, Grote Martkt 54, 8500 Kortrijk, onder-

nemingsnummer 0207.494.678. Het Agentschap kan beslissen om op termijn de  facturen en 

verantwoordingsdocumenten ook (uitsluitend) digitaal te bezorgen naar 

facturen@kortrijk.be. 

Het Agentschap maakt binnen vijftien (15) dagen na het verstrijken van elk kwartaal aan de 

Opdrachtgever een factuur over voor de in het afgelopen kwartaal gepresteerde diensten met 

een overzicht van de per maand gepresteerde diensten per Gebruiker, gekoppeld aan een to-

taaloverzicht van het betreffende jaar.  

De factuur voor het vierde kwartaal wordt vijftien (15) dagen voor het einde van het jaar over-

gemaakt. De prestaties die plaatsvinden in de laatste vijftien (15) dagen van het jaar zullen 

apart gefactureerd worden in de eerste helft van het daaropvolgende jaar, dit enkel indien er 

ook een overeenkomst is voor het volgende jaar. Anders kunnen er na 15/12 geen prestaties 

meer plaatsvinden in dit contract en zal de kost rechtreeks gefactureerd worden aan de aan-

vrager. 

De factuur wordt geacht te zijn aanvaard bij gebreke van opmerkingen vanwege de Opdracht-

gever binnen zeven (7) dagen na ontvangst ervan, die bij aangetekende brief aan het Agent-

schap worden overgemaakt. 

De betalingstermijn bedraagt dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.  

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

De dienstverlening inzake sociaal tolken ter plaatse van het Agentschap is een louter onder-

steunde rol ten behoeve van de Gebruiker waarvoor het bijgevolg niet aansprakelijk kan wor-

den gesteld.  

Indien het Agentschap omwille van overmacht bepaalde termijnen niet kan respecteren, brengt 

het de Opdrachtgever hiervan op de hoogte zonder dat dit aanleiding kan geven tot het betalen 

van een schadevergoeding. 

Artikel 6 – Evaluatie 

Jaarlijks wordt op initiatief van de Opdrachtgever in het laatste kwartaal van het jaar een eva-

luatievergadering gepland waar minstens de gemandateerde ambtenaar en eventueel andere 

betrokken ambtenaren van de Opdrachtgever aanwezig zijn. 
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De Opdrachtgever kan tevens vertegenwoordigers van de Gebruikers uitnodigen wanneer hij 

dit nuttig acht. 

Deze vergadering heeft tot doel de samenwerking te evalueren en indien nodig bij te sturen in 

functie van een verdere dienstverlening. 

Artikel 7 – Overleg 

Als een van de Partijen een overleg vraagt, gaat de andere Partij daar op in en wordt een overleg 

georganiseerd binnen een periode van één maand. 

Artikel 8 – Communicatie 

De Opdrachtgever brengt de verschillende Gebruikers jaarlijks bij de ondertekening van de 

Overeenkomst op de hoogte van de betoelaagde dienstverlening sociaal tolken ter plaatse van 

het Agentschap en de modaliteiten ervan. 

Het Agentschap informeert de Opdrachtgever over communicatie met betrekking tot de dienst-

verlening sociaal tolken ter plaatse naar de Gebruikers op zijn grondgebied. 

Artikel 9 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2017. 

Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, behoudens opzegging. 

De Partijen hebben het recht de Overeenkomst per aangetekende brief aan de andere Partij 

- op elk ogenblik op te zeggen met inachtname van een opzegperiode van drie (3) 

maanden;  

- te allen tijde vroegtijdig te beëindigen in geval van zware contractuele wanprestatie 

door de andere Partij. 

Artikel 10 – Kennisgevingen 

Alle Kennisgevingen moeten gebeuren op de adressen vermeld bij aanvang van de Overeen-

komst of op zodanig ander adres als met inachtneming van dit artikel schriftelijk door een Partij 

aan de andere Partij is meegedeeld. 

Ongeacht het voorgaande en gelet op de specificiteit van de beoogde samenwerking in het 

kader van deze Overeenkomst duiden Partijen de volgende contactpersonen aan in de uitvoe-

ring van deze Overeenkomst:  

Het contactadres bij het Agentschap is:  

- Dienst Sociaal Tolken en  Vertalen 

- E-mailadres: STV@integratie-inburgering.be 

- Telefoonnummer: 02 208 06 18 

De contactpersoon bij de Opdrachtgever is:  

- Naam: Directie Welzijn, Iwona Lowicka 
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- E-mailadres: iwona.lowicka@kortrijk.be 

- Telefoonnummer: 056 27 72 88 

 

Artikel 11 – Diversen  

(Bijlagen) 

Bijlagen bij de Overeenkomst maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en elke verwij-

zing naar deze Overeenkomst omvat de Bijlagen en omgekeerd. 

(Wijzigingen) 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, zal iedere wijziging of aanpassing 

van de Overeenkomst uitsluitend blijken uit een schriftelijk en door alle Partijen ondertekend 

amendement aan de Overeenkomst. 

(Nietigheid) 

De Partijen komen uitdrukkelijk en onherroepelijk overeen dat de eventuele nietigheid, ongel-

digheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst op geen 

enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Over-

eenkomst in het gedrang zal brengen. 

De Partijen verbinden zich ertoe om in geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaar-

heid van één of meer bepalingen van deze Overeenkomst, te goeder trouw te onderhandelen 

teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die 

het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de Partijen. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  

De Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeen-

komstig het Belgische recht. 

Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de Overeen-

komst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de van de Nederlandstalige rechtban-

ken van Brussel. 

Aldus opgemaakt op 1 april 2017 in twee (2) originele exemplaren, waarvan elke Partij verklaart 

een (1) origineel te hebben ontvangen. 
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Voor het Agentschap 

 

Voor de Opdrachtgever 

 

 

Mevrouw Zuhal Demir 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

 

De heer Vincent Van Quickenborne 

De burgemeester 

Stad Kortrijk 

 

 

 

Mevrouw Leen Verraest 

Algemeen Directeur 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

 

 

De heer Geert Hillaert   

De stadssecretaris  

Stad Kortrijk 

 
 
 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het 
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, 
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, 
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd 
in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer 
info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// 
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Kaat Carrette

Beknopte samenvatting

Om de werking van speelotheek De Speelvogel te verduurzamen, de samenwerking in te passen binnen het kader van 

de Europese regels betreffende staatssteun en het inschakelen van medewerkers in een inschakelingstraject lokale 

diensteneconomie mogelijk te maken, dient de ‘uitbating van een speelotheek’ als Dienst van Algemeen Economisch 

Belang (DAEB) gedefinieerd te worden. Deze nota behandelt die vaststelling als DAEB, of openbare 

dienstverplichting.

Beschrijving

Aanleiding en context

Tot 2014 werd een spelotheek, de Speelvogel, georganiseerd binnen de werking van de bibliotheek. 

De nadruk lag toen vooral op spellen uitlenen aan mensen met een beperking. Bij de stopzetting 

van die werking engageerden vzw De Stroom en vzw Groep Ubuntu zich om – in samenwerking 

met en ondersteuning door het stadsbestuur – de werking op te nemen en nieuw leven in te blazen. 

Binnen die unieke samenwerking – waarvoor aanvullende steun gerealiseerd werd via een 

provinciale impulssubsidie – werd de werking verder uitgebouwd tot een eigentijdse, participatieve 

en inclusieve spelotheekwerking. 

Met het oog op het verder verduurzamen van het aanbod ‘speelotheek’ in Kortrijk wordt voorzien in 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die de toetsing aan de Europese staatssteunregels 

doorstaat. Gezien de huidige partners de wens geuit hebben om een medewerker in een 

inschakelingstraject ‘lokale diensteneconomie’ deze dienstverlening in hoofdzaak te kunnen laten 

uitvoeren, wordt conform de bepalingen uit het decreet lokale diensteneconomie geopteerd om deze 

dienstverlening als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) te definiëren. Het 

decreet bepaalt nl. dat de dienstverlening of ‘niet economisch’ is (cf. Europese rechtspraak), dan wel 

zij als DAEB gedefinieerd wordt. Het decreet vereist eveneens dat voor deze diensten een 

impactanalyse wordt opgemaakt (volgens vastgelegd model), die voor advies wordt voorgelegd aan 

de stakeholders, minstens de sociale partners. Waarna de uitvoering van deze openbare 

dienstverplichting via een samenwerkingsovereenkomst verder verfijnd en geconcretiseerd kan 

worden.

In deze nota behandelt het definiëren van een Dienst van Algemeen Economisch Belang benoemd 

als “uitbating van een spelotheek”,  en omvattende:

-          Spellen en spelen actief promoten 

-          Spelmateriaal (niet beperkt tot aangepast spelmateriaal) uitlenen. 
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-          Kennis en expertise rond spelen, spelmateriaal  en de impact van beide op de ontwikkeling 

van (kansarme) kinderen opbouwen en deze actief uitdragen via een brede en laagdrempelige 

publiekswerking. 

-          Publiekswerking die gericht is op alle lagen van de bevolking met bijzondere aandacht voor 

kansengroepen, zoals: gezinnen in kansarmoede, personen met een beperking, personen met een 

migratieachtergrond, ouderen (al dan niet met dementie),…  

Deze omvat minstens: 

 uitbating van een spelotheek (open op gezette tijden),

 het creëren van ontmoeting en verbinding vanuit spelen, 

 organiseren van activiteiten buitenshuis gericht op bredere bekendmaking van het aanbod,

 het proactief werven in en engageren van mensen: klanten of vrijwilligers;

en het vaststellen van de globale parameters voor berekening, controle en herziening van de 

compensatie.

Argumentatie

De nood aan de vooropgestelde dienstverlening blijkt zowel uit de ruime bevraging van de dienst- en adviesverlening 

als de omvang en diversiteit van het huidige klantenbestand van De Speelvogel. Er is overweldigende academische 

ondersteuning voor de positieve impact op de ontwikkeling van (samen) spelen met aangepast speelgoed en spellen voor 

kinderen, en ook over de positieve effecten van ouders die samengebracht worden naar aanleiding van sport en spel van 

hun kinderen klinken de stemmen overwegend positief.

Daarenboven is het lokaal bestuur uitermate goed geplaatst om vast te stellen aan welke maatschappelijke 

dienstverlening er lokaal nood is. Een bevoegdheid die ook expliciet erkend wordt door het decreet betreffende de 

lokale diensteneconomie van 22 november 2013, door aan het lokaal bestuur de opdracht toe te kennen om lokale 

diensten toe te wijzen, en voor die diensten een impactanalyse op te maken.

DAEB

De dienstverlening voldoet aan de kernelementen van een economische activiteit, zoals deze blijken uit de Europese 

rechtspraak en communicatie van de Europese Commissie. Het gaat om het leveren van goederen en diensten [spellen, 

advies, ter beschikking stellen van expertise en duurzaam werken rond diversiteit], tegen betaling [zowel lidgelden, 

leenvergoedingen als de compensatie vanuit het lokaal bestuur].

Vervolgens voldoet zij ook aan de overige elementen van een openbare dienstverplichting (DAEB), met name dat zij 

thans niet door de markt (onder dezelfde voorwaarden betreffende: objectieve kwaliteit; veiligheid; betaalbaarheid; 

gelijke behandeling of algemene toegang, …) aangeboden wordt. Er is momenteel maar één aanbieder in de stad en de 

dienstverlening werd voorheen voor een deel van de huidige doelgroep (kinderen met een beperking) om die redenen 

door het bestuur zelf opgenomen.

Door deze DAEB te definiëren zorgt het stadsbestuur voor een inclusief en toegankelijk aanbod, vanuit 5 invalshoeken:

1. Beschikbaar – er is een aanbod;

2. Bereikbaar – minimale publiekswerking;
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3. Bruikbaar – inclusief werken met aandacht voor alle kinderen met of zonder beperking, al dan niet in 

kansarmoede…;

4. Begrijpbaar – laagdrempelig, aandacht voor diversiteit;

5. Betaalbaar – middels toepassing van de UiTpas, de bepalingen betreffende het kansentarief.

De decretale verplichting om lokale diensten (diensten die toegewezen worden aan lokale diensteneconomie-

ondernemingen) te definiëren als DAEB, bepaalt eveneens dat de financiering van uitvoering van die diensten in 

overeenstemming moet zijn met Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende 

de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de 

vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen 

economisch belang belaste ondernemingen. Om een opdracht correct toe te kunnen wijzen i.k.v. dit zogenaamde 

DAEB-Besluit, is het eveneens nodig om een aantal parameters vast te stellen: parameters voor de berekening van de 

compensatie, parameters voor de controle van de compensatie en parameters voor de herziening van de compensatie. 

Of met andere woorden aan te geven hoe de uitvoerder gecompenseerd zal worden voor het opnemen van de openbare 

dienstverplichting, hoe je gaat controleren dat er geen sprake is van overcompensatie en hoe je de compensatie zal 

herzien als blijkt dat de initiële inschatting niet correct bleek bij controle. Merk op dat het gaat om de parameters voor 

berekening van de compensatie, niet over de waarde of omvang van die compensatie.

Juridische grond

Decreet betreffende de lokale diensteneconomie dd. 22 november 2013.

Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 

2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader te conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Vaststellen van een DAEB is budgetneutraal. Het loutere vaststellen dat een dienst van Algemeen Economisch Belang 

is, verplicht immers niet tot effectieve toewijzing van uitvoering, noch bepaalt of beperkt de vaststelling wie later 

eventueel de dienst zal kunnen uitvoeren.

Financiering bijgevolg te voorzien bij toewijzing van de opdracht.

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die onderneemt en deelt

Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en 

plichten.

Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | De stad regisseert een voldoende, betaalbare en 

toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Besluit

Punt 1
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Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang, globaal benoemd als “uitbating van een spelotheek”, 

omvattende:

 Spellen en spelen actief promoten 

 Spelmateriaal (niet beperkt tot aangepast spelmateriaal) uitlenen. 

 Kennis en expertise rond spelen, spelmateriaal  en de impact van beide op de ontwikkeling van (kansarme) 

kinderen opbouwen en deze actief uitdragen via een brede en laagdrempelige publiekswerking. 

 Publiekswerking die gericht is op alle lagen van de bevolking met bijzondere aandacht voor kansengroepen, 

zoals: gezinnen in kansarmoede, personen met een beperking, personen met een migratieachtergrond, ouderen 

(al dan niet met dementie),…  

Deze omvat minstens: 

o uitbating van een spelotheek (open op gezette tijden)

o het creëren van ontmoeting en verbinding vanuit spelen 

o organiseren van activiteiten buitenshuis gericht op bredere bekendmaking van het aanbod

o het proactief werven in en engageren van mensen: klanten of vrijwilligers

Punt 2

In functie van uitvoering van deze openbare dienstverplichting, te voorzien:

dat de opdracht (ten gepaste tijde) schriftelijk toegewezen wordt en minstens volgende elementen omvat:

 precieze aard van de opdracht, o.a. door naar deze beslissing te verwijzen;

 precieze duur van de opdracht;

 betrokken onderneming(en);

 betrokken grondgebied;

 dat geen uitsluitende of bijzondere rechten worden toegekend aan de betrokken organisaties;

 parameters voor berekening, controle en herziening van de compensatie

e.g. 

o berekening:

“de compensatie wordt beperkt tot de netto-kosten verhoogd met een redelijke winst (zoals voorzien 

door Europese regels en rechtspraak), en wordt als volgt berekend: …”

o controle:

“Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels geen sprake is van 

overcompensatie, rekening houdend met kosten en inkomsten verbonden aan de opdracht. 

<uitvoerende organisatie> dient hiertoe de nodige stukken voor te leggen.”

o Herziening:

“Als bij de driejaarlijkse controle een afwijking vastgesteld wordt, zal deze ten aanzien van het 

bestuur gecompenseerd worden door een automatische verrekening op de eerstvolgende betaling..”

 en een verwijzing naar het DAEB-besluit.

Punt 3

De voor deze openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse, opgesteld conform de bepalingen van het decreet 

lokale diensteneconomie van 22 november 2013, voor advies voor te leggen aan de sociale partners, zodat deze stukken 

(impactanalyse + advies) desgevallend beschikbaar gesteld kunnen worden bij toewijzing aan een lokale 

diensteneconomie onderneming.

Bijlagen

- impactanalyse speelvogel.pdf
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Kaat Carrette

Beknopte samenvatting

Spelotheek De Speelvogel (vroeger binnen de werking van de bibliotheek), is de afgelopen 3 jaar verder uitgebouwd tot 

een belangrijke speler binnen het preventieve luik opvoedingsondersteuning. De Speelvogel richt zich op het uitlenen 

van spelmateriaal voor een breed publiek, met extra aandacht voor kansengroepen en mensen met een beperking. De 

spelotheek zet ook in op ontmoeting creëren tussen diverse mensen. Om de werking verder te kunnen verduurzamen 

werd beslist om “uitbating van een speelotheek” als Dienst van Algemeen Economisch Belang te definiëren. Deze nota 

behandelt de samenwerkingsovereenkomst waarmee de uitvoering van die openbare dienstverplichting enerzijds 

geconcretiseerd wordt en anderzijds toevertrouwd wordt aan vzw BIK.

Beschrijving

Aanleiding en context

Spelotheek De Speelvogel werd vroeger georganiseerd binnen de werking van de bibliotheek. De 

nadruk lag toen vooral op spellen uitlenen aan mensen met een beperking. De afgelopen 3 jaar 

werd de werking van De Speelvogel – in samenwerking tussen vzw De Stroom en vzw Groep 

Ubuntu en het stadsbestuur, met een provinciale Impulssubsidie – verder uitgebouwd tot een 

eigentijdse, participatieve en inclusieve spelotheekwerking. De Speelvogel heeft als doel 

spelmateriaal uit te lenen, om zo tegemoet te komen aan ontwikkelingsbehoeften bij kinderen, 

jongeren en volwassenen, met of zonder beperking, al dan niet uit kansengroepen. Daarnaast 

kunnen ook organisaties een beroep doen op de Speelvogel om spelmateriaal te ontlenen. Een 

belangrijke nevenbetrachting is ontmoeting creëren en zo sociale cohesie bevorderen.

Vanuit de waarde die het stadsbestuur aan deze dienstverlening hecht, werd geopteerd de 

dienstverlening als openbare dienstverplichting, of Dienst van Algemeen Economisch Belang 

(DAEB) te definiëren. Bijkomend werd een impactanalyse opgemaakt zodat de dienstverlening ook 

opgenomen kan worden als lokale dienst door een lokale diensteneconomie onderneming zoals vzw 

BIK.

Deze nota heeft tot doel de afspraken betreffende de uitvoering van de opdracht te concretiseren, 

en toe te wijzen aan vzw BIK.

Concreet wordt de DAEB “uitbating van een spelotheek”, die volgende elementen omvat:

-          Spellen en spelen actief promoten 

-          Spelmateriaal (niet beperkt tot aangepast spelmateriaal) uitlenen

-          Kennis en expertise rond spelen, spelmateriaal  en de impact van beide op de ontwikkeling 

van (kansarme) kinderen opbouwen en deze actief uitdragen via een brede en laagdrempelige 

publiekswerking. 
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-          Publiekswerking die gericht is op alle lagen van de bevolking met bijzondere aandacht voor 

kansengroepen, zoals: gezinnen in kansarmoede, personen met een beperking, personen met een 

migratieachtergrond, ouderen (al dan niet met dementie),…  

Deze omvat minstens: 

 uitbating van een spelotheek (open op gezette tijden),

 het creëren van ontmoeting en verbinding vanuit spelen, 

 organiseren van activiteiten buitenshuis gericht op bredere bekendmaking van het aanbod,

 het proactief werven in en engageren van mensen: klanten of vrijwilligers;

hertaald naar een

-          samenwerking rond 5 doelstellingen, 5 subdoelstellingen en 22 indicatoren;

-          en een compensatie

 die als volgt berekend wordt: 

o netto-loonkost LDE-medewerker, rekening houdend met bruto-loonkost, de 

toepasselijke tegemoetkomingen door de Vlaamse en/of federale overheid in het 

kader van een activerings-, inschakelings- of tewerkstellingsmaatregel (en beperkt 

tot maximaal € 17.500 per jaar);

o verhoogd met de loonkosten voor de coördinatie van de werking, medewerkers en 

de vrijwilligers à rato van 10% van de bruto-loonkost (met een maximum van € 

5.000 per jaar).

 Die driejaarlijks nagerekend zal worden om na te gaan of er conform de Europese 

staatssteunregels geen sprake is van overcompensatie, rekening houdend met kosten en 

inkomsten verbonden aan de opdracht.

 Die automatisch ten aanzien van het bestuur gecompenseerd zal worden door een 

verrekening op de eerstvolgende betalingen, als bij de driejaarlijkse narekening 

overcompensatie zou blijken.

Argumentatie

De Speelvogel geeft extra aandacht aan uitleen voor kansengroepen door een aangepast reglement voor personen met 

verhoogde tegemoetkoming en een vereenvoudigd reglement voor mensen met een beperkte kennis Nederlands 

(taalachterstand door beperking of door andere moedertaal), de uitrol van een mobiele werking, samenwerkingen met de 

brugfiguren onderwijs & buurtwerk, inclusie van vrijwilligers met diverse achtergronden, etc.

Om economisch enigszins efficiënt aan alle verwachtingen van uit de samenwerkingsovereenkomst te kunnen voldoen 

– inbegrepen het bieden van kansen op inschakeling – werd overeengekomen de uitvoering van de opdracht toe te 

wijzen aan de erkende Lokale Diensten Economie onderneming vzw BIK uit Kuurne die in een hecht netwerk 

functioneert met de vzw’s De Speelvogel, De Stroom en Groep Ubuntu. Op die manier kunnen we de sterktes van elk 

van die partners in de uitvoering van deze opdracht maximaal laten renderen. vzw De Speelvogel borgt de kennis en 

expertise betreffende spelen, spellen en hun invloed op de ontwikkeling en zorgt ook voor de coördinatie van de 

spelotheek. vzw BIK brengt daarnaast kennis en kunde rond diversiteit en het inschakelen van medewerkers en 

vrijwilligers in. 
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Juridische grond

Decreet betreffende de lokale diensteneconomie dd. 22 november 2013.

Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 

2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader te conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die onderneemt en deelt

Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en 

plichten.

Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | De stad regisseert een voldoende, betaalbare en 

toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Besluit

Punt 1

De uitvoering van de openbare dienstverplichting “uitbating van een spelotheek”, op het grondgebied Kortrijk toe te 

wijzen aan vzw BIK, zonder in dat kader bijzondere of uitsluitende rechten aan vzw BIK toe te kennen.

Punt 2

De samenwerkingsovereenkomst met vzw BIK, die deze openbare dienstverplichting concretiseert goed te keuren, zoals 

opgenomen in bijlage.

Bijlagen

- definitieve versie SWO BIK 2017-2019 uitbaten spelotheek.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: 

Stadsbestuur Kortrijk en vzw BIK 
 

Deze overeenkomst regelt de ondersteuning door het stadsbestuur van Kortrijk, met het oog op 
samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan Nieuw Kortrijk van de stad. 

Artikel 1: Wie 

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen: 
- enerzijds het stadsbestuur van Kortrijk, 

vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de 
heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer Geert Hillaert, stadssecretaris, 

handelende in hun gezegde hoedanigheid in uitvoering van artikel 182 van het 

gemeentedecreet, hierna genoemd “het stadsbestuur” 
- Anderzijds vzw BIK,  

Met zetel te 8520 Kuurne, Kerkstraat 24  
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr Toon Coorevits, voorzitter RvB  

Hierna genoemd ‘de organisatie’  
 

Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt 
om de doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. 

De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt (artikel 
3). Daarnaast wordt de ondersteuning vanuit de lokale overheid duidelijk omschreven (artikel 4). 

 
De samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid kadert in de engagementen van het 
Plan Nieuw Kortrijk (PNK):  

 

Engagement 6: een stad die houdt van de kinderen en alle oma’s en opa’s  

Doelstelling 1. De organisatie heeft expertise in en voorziet uitleen van (al dan niet aangepast) 

spelmateriaal, met specifieke aandacht voor cliënten uit bepaalde doelgroepen. 

Hiermee bedoelen we gezinnen in kansarmoede, personen met een beperking, 

anderstaligen, ouderen (al dan niet met dementie),… 

1.1. Sociale mix in het klantenbestand  

1.2. Samenwerking met organisaties uit verschillende sectoren 

 

Doelstelling 2. In de organisatie kunnen mensen terecht voor advies rond spelmateriaal en invloed 

op ontwikkeling van (kansarme) kinderen, personen met een beperking, 

anderstaligen, ouderen (al dan niet met dementie),…  

2.1. Minimum 440 uren publiekswerking per jaar  

(waarvan minstens 75% openingsuren spelotheek zijn) 

 

Engagement 3: Een stad die onderneemt en deelt, ‘sociale economie: mensen gaan 
voor op structuren’  

Doelstelling 3. De organisatie is er voor iedereen, maar is ook in zijn werking inclusief naar alle 

doelgroepen. 

Fungeren als werk- en werkervaringsvloer voor vrijwilligers, werknemers in een 

inschakelingstraject, medewerkers uit bepaalde doelgroepen zoals personen met 

beperking, mensen in armoede, anderstaligen,… of personen binnen een sociaal of 

professioneel activeringstraject. 
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Engagement 8: Een stad die verenigt en verbindt, ‘Diversiteit is een kracht’.  

Doelstelling 4. De organisatie zet in op het creëren van ontmoeting en verbinding tussen mensen in 

de samenleving. 

4.1. De organisatie zet in op het verwerven van expertise in het omgaan met diversiteit en 

het ontwikkelen van een netwerk hierrond.  

4.2. De organisatie profileert zich als ontmoetingsplaats en neemt vanuit zijn contacten 

met burgers ook een actieve rol op in het promoten van de Uitpas en toeleiden naar 

sociaal huis of wijkteams.  

 

Doelstelling 5. De organisatie neemt actief deel aan stedelijke netwerken en overkoepelende 

projecten: Huis van het Kind – Kortrijk vzw, Surplus, stedelijke adviesraad personen 

met een handicap, stuurgroep taal en geletterdheid,… 

 

Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling 

 

Doelstelling 1.  

1.1. Sociale mix in het klantenbestand 

 Aantal klanten totaal 

 Aantal klanten actief (lidkaart hernieuwd in het laatste jaar) 

 Percentage kansentarief (1 euro lidkaart) 

 Percentage personen met een beperking 

 Percentage thuistaal niet Nederlands 

 Aantal organisaties die klant zijn + percentage per sector (welzijn; onderwijs; 

kinderopvang; cultuur & vrije tijd; ouderen…) 

 

1.2. Samenwerking met organisaties uit verschillende sectoren 

1. Aantal samenwerkingen met organisaties per sector (welzijn; onderwijs; 

kinderopvang; cultuur & vrije tijd; ouderen…) 

 

Doelstelling 2.   

 Openingsuren 

 Aantal momenten publiekswerking buitenshuis (+ duur)? 

 Aantal rondleidingen  

 Aantal infomomenten 

 

Doelstelling 3.  

3.1. Aantal personen met beperking: 

 Vrijwilligers 

 Medewerkers 

3.2. Aantal personen thuistaal niet NL:  

 Vrijwilligers 

 Medewerkers 

3.3. Aantal (financieel) kansarm:  

 Vrijwilligers  

 Medewerkers 

 

Doelstelling 4.  

4.1. De organisatie zet in op het verwerven van expertise in het omgaan met diversiteit en 

het ontwikkelen van een netwerk hierrond. 

 Overzicht van de ondernomen acties  
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 Aantonen samenwerking met Raad Intercultureel Samenleven  

4.2. De organisatie profileert zich als ontmoetingsplaats en neemt vanuit zijn contacten 

met burgers ook een actieve rol op in het promoten van de Uitpas en toeleiden naar 

sociaal huis of wijkteams.  

 Aantal verkochte Uitpassen 

 Aantal keren gebruik kansentarief 

 

Doelstelling 5.  

 Aantonen aanwezigheid en participatie 

 

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur Kortrijk in de 
periode 2017-2019 een financiële compensatie voorzien van hoogstens € 22.500 per jaar voor de 

organisatie om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  

De compensatie wordt toegekend onder toepassing van de bepalingen in het Besluit van de Europese 
Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 007 van 11/01/2012 
blz. 0003 – 0010] als Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB), is derhalve beperkt tot de netto-
kosten verhoogd met een redelijke winst (zoals voorzien door Europese regels en rechtspraak), en 
wordt als volgt berekend:  

netto-loonkost LDE-medewerker, rekening houdend met bruto-loonkost, de toepasselijke 

tegemoetkomingen door de Vlaamse en/of federale overheid in het kader van een 

activerings-, inschakelings- of tewerkstellingsmaatregel (en beperkt tot maximaal € 17.500 

per jaar);verhoogd met de loonkosten voor de coördinatie van de werking, medewerkers 

en de vrijwilligers à rato van 10% van de bruto-loonkost (met een maximum van € 5.000 

per jaar). 

Waarbij het maximale bedrag van 5000 euro voor 2017 gelijkstaat aan de laatste betaling van de 
vorige overeenkomst met de Speelvogel, goedgekeurd in GR van 15/02/2016 (2016_GR_00042 – 

Spelotheek De Speelvogel Kortrijk – Samenwerkingsovereenkomst en projectmatige ondersteuning 

5000 euro).  
 

Artikel 5: Rapportering 
De organisatie rapporteert jaarlijks aan het stadsbestuur tijdens afgesproken overlegmomenten. Elk 

jaar legt de organisatie, op eigen initiatief en tegen 1 april, een financieel verslag voor, waarbij de 
concrete besteding van de ontvangen stedelijke toelage in functie van de gestelde doelstellingen 

wordt aangetoond. De organisatie zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het 

stadsbestuur kan vragen binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage aan vzw BIK als volgt uitbetalen: 
1/12de van de toelage per maand 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE van vzw BIK  BE 13 0682 2363 4739.  

 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt vzw BIK dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. 

Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Stijn Tanghe 

Voor de organisatie: Bart Lemey 
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 

schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 
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Artikel 8: Evaluatie 

De stad en de partner evalueren (minstens) driejaarlijks de uitvoering van het convenant. In onderling 

akkoord kunnen de beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 
 
Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels geen sprake is van 
overcompensatie, rekening houdend met kosten en inkomsten verbonden aan de opdracht. de 
organisatie dient hiertoe de nodige stukken voor te leggen. 
 
Als bij de driejaarlijkse controle een overcompensatie vastgesteld wordt, zal deze ten aanzien van het 

bestuur gecompenseerd moeten worden door een verrekening op de eerstvolgende betaling. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en de partners. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 

probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze drie 
kiezen samen een vierde lid. 

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 De convenant gaat in op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2019. De samenwerking geldt 

dus voor 3 jaar, maar het jaarlijkse verslag dient aan te tonen dat de contractvoorwaarden 
gehonoreerd werden. Indien niet, dan kan dat stopzetting van de overeenkomst tot gevolg 

hebben.  
 Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 

middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. 

De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het stadsbestuur van 
Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang 

beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit geval moet een evenredig 

deel van de toelage terugbetaald worden. 
 Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar , 

uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, beoordelen op basis van een 

evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in overleg met vzw de 
organisatie). Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een eventueel nieuwe 

overeenkomst.  

 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op … 

 
 

Namens het stadsbestuur 

De stadssecretaris       De burgemeester 
Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Namens organisatie vzw Bik 

 
Toon Coorevits,   

Voorzitter    
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