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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

12 juni 2017 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

12 juni 2017 19:09 - Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

12 juni 2017 19:10 - Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

12 juni 2017 19:11 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Interpellatie van raadslid Hilde Verduyn: De Raadskelder 

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Zwemmen in Kortrijk

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kindvriendelijke horeca 

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:

13/6 en 20/6: Zilveren Kortrijk Spreekt in Kinepolis
18/6: midzomermatinee op Overleie
18/6: triatlon en duatlon in centrum
23-25/6: centrumbraderie
27/6: proclamatie academie
29/6: 50 jaar XPO
1-2/7: Kocon Historic

- Mededelingen
Bij het decreet van het Vlaams Parlement van 24 mei 2017 werd beslist om de streefdatum voor de 
procedureregels van de omgevingsvergunning, die geldig waren op 22 februari 2017, op te schuiven van 1 juni 
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2017 naar 1 januari 2018. Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan 
van toepassing blijft.
Bijgevolg is de gemeenteraadsbeslissing van 08 mei 2017 punt 9 ‘algemeen retributiereglement 2017 – wijziging 
met ingang vanaf 1 juni 2017 – afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen i.v.m. bouwen en milieu 
– goedkeuren’ niet uitvoerbaar wegens gebrek aan grondslag; de juridische basis is komen te vervallen.

Tijdens de gemeenteraad van 08 mei 2017 (punten 13 en 14) werden de vertegenwoordigers vanuit 
de gemeenteraad aangeduid, alsook de agenda goedgekeurd en het mandaat van de 
vertegenwoordigers bepaald voor de bijzondere algemene vergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op 28 juni 2017. Vandaag kreeg de Stad bericht 
dat deze bijzondere algemene vergadering niet doorgaat. Bijgevolg zijn de punten 13 en 14 van de 
gemeenteraad van 08 mei 2017 niet uitvoerbaar, want zonder voorwerp.
Raadslid Jean de Bethune deelt mee dat de raad van bestuur deze week nog samenkomt om de 
algemene vergadering van 28 juni definitief te annuleren.

De koffie staat uitzonderlijk in 't Salonske (vermits er nog een ontvangst is in de Trouwzaal). 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° programmabrochure Perplx, festival Kortrijk-Marke van 30 juni t.e.m. 2 juli

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 8 mei 2017. De notulen van de 
zitting van 8 mei 2017 zijn derhalve goedgekeurd. 

- Agenda
Fractieleider Hannelore Vanhoenacker vraagt om volgend punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te 
voegen:

"Tot onze verbazing vonden we deze week bloembakken op de banken aan de Veemarkt. Deze 
moeten verhinderen dat er daar nog ontmoetingen plaatsvinden. Vooraleer we doorgaan op het 
inhoudelijke debat rond plaatsen voor ontmoeting en samenleven hadden we graag vernomen wat tot 
deze beslissing geleid heeft en wie deze nam.

Alvast dank om deze politieke actualiteit vanavond bespreekbaar te stellen."

Conform artikel 29 van het gemeentedecreet mag een punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in 
bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Spoedeisend dient begrepen te 
worden als zijnde dat het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste 2/3 van de aanwezige leden.

De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja-stemmen :  F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, 
P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, S. Vanneste;

23 nee-stemmen : M. Ahouna,  W. Allijns,  K. Byttebier, P. De Coene, S. Demeyer, K. Detavernier, B. 
Herrewyn, M. Lemaitre, P. Lombaerts, W. Maddens, L. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, M. 
Seynaeve, V. Van Quickenborne, M.C. Vandenbulcke, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. 
Verduyn, I. Verschaete, C. Waelkens, A. Weydts, S. You-Ala;

Het punt wordt bijgevolg niet aan de agenda toegevoegd.

Hoorzitting
Op vraag van de gemeenteraad zal een hoorzitting georganiseerd worden met de korpschef, zonecommandant en 
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directeur van het ziekenhuis.
De burgemeester deelt mee dat dit wordt voorbereid en dat de hoorzitting gepland is op 27 juni 2017.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19:13 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
19:14 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
1 - 2017_GR_00152 - Motie - Howest - oprichting "School of Arts"

1 2017_GR_00152 Motie - Howest - oprichting "School of Arts"
Verdaagd

2 - 2017_GR_00132 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag en toelichting

2 2017_GR_00132 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - Verslag 
en toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 23 juni 2017 stelt Figga het jaarverslag over 2016 
voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
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2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: De 
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Catherine Waelkens 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.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga).

Bijlagen
 uitnodiging - FG-AV-CO-20170623.pdf
 geconsolideerde statuten 2014.pdf
 Punt 1 - verslag van de RvB aan de AV 2016.pdf
 Punt 2 - bijlage 1 -Jaarrekening 2016.pdf

3 - 2017_GR_00133 - Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) - Algemene vergadering 23 juni 2017 - Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat

3 2017_GR_00133 Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) - 
Algemene vergadering 23 juni 2017 - 
Goedkeuren agenda - Bepalen mandaat
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
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Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per mail van 2 mei 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van Figga op 23 juni 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest 
(Figga), opgericht op 27 mei 1994. 
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014. 
Figga is een dienstverlenende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. het verwerven van aandelen van de distributienetbeheerder voor 
rekening van en op verzoek van de bij haar aangesloten deelnemers.

Volgens het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 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, te 
bepalen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Alain Cnudde en Steve Vanneste 
aan te duiden als vertegenwoordigers en de heer Piet Lombaerts aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor de 
gemeenten van Gaselwest (Figga) voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt 
op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
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Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van de 
Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) van 23 juni 2017.

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

Bijlagen
 uitnodiging - FG-AV-CO-20170623.pdf
 Punt 1 - verslag van de RvB aan de AV 2016.pdf
 Punt 2 - bijlage 1 -Jaarrekening 2016.pdf
 Punt 2 - bijlage 2 - Resultaatsverwerking 2016.pdf
 Punt 2 - bijlage 3 - DIVIDEND 2016.pdf
 Punt 3 - Figga 31.12.2016 - Commissarisverslag getekende versie.pdf
 Punt 5 - statutaire benoemingen en mededelingen.pdf
 GR-17-11-2014-FIGGA-vaste vertegenwoordigers.pdf
 geconsolideerde statuten 2014.pdf

4 - 2017_GR_00143 - vzw Cultuurcentrum Kortrijk - vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 2017_GR_00143 vzw Cultuurcentrum Kortrijk - vervanging 
van een bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 17 mei 2017, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt de heer Arne 
Vandendriessche ontslag als bestuurder van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 laat de fractie Open Vld weten de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen door de heer Maarten Vander Stichele als lid van de raad van bestuur van vzw 
Cultuurcentrum Kortrijk.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“……
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:
§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximum elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid.
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.
......"

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig 
ontslag van een bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur 
van VZW Cultuurcentrum Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Delphine Beun
2. Namens Open Vld: Eline Brugman
3. Namens N-VA: Liesbet Maddens
4. Namens N-VA: Luc Hoste
5. Namens sp.a: Ronny Titeca
6. Namens sp.a: Tine Soens
7. Namens CD&V: Hannelore Vanhoenacker
8. Namens CD&V: Patrick Jolie
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Bart Rogé
11. Namens Vlaams Belang: Dirk Devoldere

De gemeenteraad besliste in zitting van 12 oktober 2015 de heer Arne Vandendriessche voor te 
dragen namens Open Vld als bestuurder van de VZW Cultuurcentrum Kortrijk ter vervanging van 
mevrouw Delphine Beun.

Momenteel is de samenstelling van de Raad van Bestuur (voor wat betreft bestuurders voorgedragen 
door de stad Kortrijk) als volgt:

 Arne Vandendriessche namens Open Vld
 Koen Byttebier namens Open Vld
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 Liesbet Maddens namens N-VA
 Peter Sustronck namens N-VA
 Ronny Titeca namens sp.a
 Tine Soens namens sp.a
 Hannelore Vanhoenacker namens CD&V
 Patrick Jolie namens CD&V
 Mieke Blancke namens CD&V
 Bart Rogé namens Groen
 Josky Deeren namens Vlaams Belang

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door de heer Maarten Vander Stichele 
voor.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 28 raadsleden deelnemen, 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Maarten Vander Stichele

28 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de heer Maarten Vander Stichele voor te dragen, namens Open Vld, als bestuurder van vzw 
Cultuurcentrum Kortrijk, ter vervanging van de heer Arne Vandendriessche.

Bijlagen
 GR 12-10-2015.pdf
 GR 01-07-2013.pdf
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 mail Arne Vandendriessche 17-05-2017 - vzw CK.pdf
 statuten Cultuurcentrum Kortrijk.doc

5 - 2017_GR_00147 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

5 2017_GR_00147 vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - 
vervanging van een bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
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Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00231 - VZW Toerisme Kortrijk. - Vervanging van een bestuurder. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Aanleiding en context
Per e-mail van 9 mei 2017 neemt de heer Vincent Van Quickenborne ontslag als bestuurder van de 
vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de fractie Open Vld aan de heer Vincent Van Quickenborne te willen 
vervangen door de heer Arne Vandendriessche als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme 
Kortrijk.

Wat betreft de raad van bestuur van de vzw, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de 
statuten elf (11) bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig 
ontslag van een bestuurder betekend aan de co-voorzitters van de raad van bestuur.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur 
van de VZW Toerisme Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Abbas Ladha
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe
8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency
9. Namens CD&V: Mieke Blancke
10. Namens Groen: Carlo Herpoel
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn
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De gemeenteraad besliste in zitting van 7 december 2015 de heer Vincent Van Quickenborne voor te 
dragen namens Open Vld als bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk, ter vervanging van de heer 
Abbas Ladha.

Momenteel is de samenstelling van de raad van bestuur (voor wat betreft bestuurders voorgedragen 
door de stad Kortrijk) van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk als volgt:

1. Namens Open Vld: Vincent Van Quickenborne
2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn
3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel
4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere
7. Namens CD&V: Katrien Braem
8. Namens CD&V: Benjamin Herman 
9. Namens CD&V: Davine Dujardin 
10. Namens Groen: Philippe Avijn
11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

Thans ligt de vervanging van de heer Vincent Van Quickenborne door de heer Arne Vandendriessche 
voor.

Juridische grond
art. 246 Gemeentedecreet, art. 23-24 statuten vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 38 raadsleden deelnemen, 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Arne Vandendriessche

36 ja-stemmen;

1 nee-stem;

1 onthouding

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de heer Arne Vandendriessche voor te dragen namens Open Vld als bestuurder van de vzw 
Citymarketing & Toerisme Kortrijk, ter vervanging van de heer Vincent Van Quickenborne.

Bijlagen
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 Ontslag V. Van Quickenborne.pdf
 GR01-07-2013-Toerisme.pdf
 STATUTEN vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk definitief dec 2015.doc
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6 - 2017_GR_00148 - vzw Sportplus - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

6 2017_GR_00148 vzw Sportplus - Vervanging van een 
bestuurder - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 18 mei 2017, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt de 
heer Olivier Maes ontslag als bestuurder van de VZW Sportplus.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 laat de fractie Open Vld weten de heer Olivier Maes te willen vervangen 
door de heer Bruno Deneckere als lid van de raad van bestuur van VZW Sportplus.

Artikel 23 van de statuten van de VZW bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit maximum 
zeventien leden.
De gemeenteraad van de stad Kortrijk draagt maximum elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 
246, §1 van het Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig 
ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende acht bestuurders voor de raad van bestuur 
van VZW Sportplus voor:
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1. Namens Open Vld: Olivier Maes
2. Namens sp.a: Wesley Bille
3. Namens sp.a: Phyllis Roosen
4. Namens N-VA: An Vandersteene
5. Namens N-VA: Steve Vanneste
6. Namens CD&V: Stefaan Bral
7. Namens Groen: Bart Van Belleghem
8. Namens Vlaams Belang: Isa Verschaete

Momenteel is de samenstelling van de Raad van Bestuur (voor wat betreft bestuurders voorgedragen 
door de stad Kortrijk) als volgt:

1. Namens Open Vld: Olivier Maes
2. Namens Open Vld: Suzy Vanwolleghem
3. Namens sp.a: Carl Desmedt
4. Namens sp.a: Phyllis Roosen
5. Namens N-VA: An Vandersteene
6. Namens N-VA: Steven Lecluyse
7. Namens CD&V: Stefaan Bral
8. Namens CD&V: Gerrit Laverge
9. Namens CD&V: Wim Vandevelde
10. Namens Groen: Bart Van Belleghem
11. Namens Vlaams Belang: Isa Verschaete

Thans ligt de vervanging van de heer Olivier Maes door de heer Bruno Deneckere voor.

Juridische grond
Statuten van de VZW, meer bepaald de artikelen 23 en 24.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Bruno Deneckere

34 ja-stemmen

1 onthouding

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer  Bruno Deneckere voor te dragen, namens Open Vld, als bestuurder voor de raad van 
bestuur van de VZW Sportplus, ter vervanging van de heer Olivier Maes .

Bijlagen
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 mail Olivier Maes 18-05-2017.pdf
 GR 01-07-2013 - Sportplus.pdf
 statuten sportplus.txt
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7 - 2017_GR_00144 - vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 2017_GR_00144 vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging 
van een lid van de algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 17 mei 2017, betekend aan de raad van bestuur, geeft de heer Arne Vandendriessche 
aan ontslag te nemen als lid van de algemene vergadering van VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de fractie Open Vld aan de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen door de heer Koen Byttebier als lid van de algemene vergadering van VZW Stedelijke 
Musea Kortrijk.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende zes gemeenteraadsleden als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW Stedelijke Musea 
Kortrijk af te vaardigen:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens N-VA: Steve Vanneste
3. Namens sp.a: Phyllis Roosen
4. Namens CD&V: Christine Depuydt
5. Namens Groen: Catherine Matthieu
6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve
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Momenteel is de samenstelling van de algemene vergadering, voor wat betreft de vertegenwoordigers 
van de stad Kortrijk, als volgt:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens N-VA: Piet Lombaerts
3. Namens sp.a: Phyllis Roosen
4. Namens CD&V: Christine Depuydt
5. Namens Groen: David Wemel
6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door de heer Koen Byttebier voor.

Artikel 9 van de statuten bepaalt dat het lidmaatschap (van de algemene vergadering) eindigt door 
het vrijwillig ontslag van een lid, betekend aan de raad van bestuur.
In het geval van vrijwillig ontslag blijven de vertegenwoordigers in functie tot dat hun vervangers zijn 
benoemd.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider van 
hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.
......”

De voordrachtsakte werd ondetekend door de meerderheid van de fractieleden en en is toegevoegd 
als bijlage.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Koen Byttebier

37 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de heer Koen Byttebier af te vaardigen, namens Open Vld, als lid van de algemene vergadering van 
VZW Stedelijke Musea Kortrijk, ter vervanging van de heer Arne Vandendriessche.

Bijlagen
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 mail Arne Vandendriessche 17-05-2017 - Stedelijke Musea.pdf
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 mail Koen Byttebier - kandidatuur Stedelijke Musea.pdf
 170518 - Voordrachtsakte vzw Stedelijke Musea (getekend).pdf
 b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt
 GR01-07-2013-stedelijke musea.pdf

8 - 2017_GR_00145 - vzw De Warande Kortrijk - Vervanging van een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

8 2017_GR_00145 vzw De Warande Kortrijk - Vervanging van 
een lid van de algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de heer Arne Vandendriessche aan ontslag te nemen als lid van de 
algemene vergadering van VZW De Warande Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de fractie Open Vld aan de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen als lid van de algemene vergadering van VZW De Warande Kortrijk door mevrouw Stefanie 
Demeyer.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende zes gemeenteraadsleden als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW De Warande Kortrijk af 
te vaardigen:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens N-VA: Piet Lombaerts
3. Namens sp.a: Bert Herrewyn
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4. Namens CD&V: Alain Cnudde
5. Namens Groen: Catherine Matthieu
6. Namens Vlaams Belang: Isa Verschaete

Momenteel is de samenstelling van de algemene vergadering van VZW De Warande Kortrijk als volgt:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens N-VA: Piet Lombaerts
3. Namens sp.a: Bert Herrewyn
4. Namens CD&V: Alain Cnudde
5. Namens Groen: David Wemel
6. Namens Vlaams Belang: Isa Verschaete

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door mevrouw Stefanie Demeyer voor.

Artikel 9 van de statuten bepaalt dat het lidmaatschap (van de algemene vergadering) eindigt door 
het vrijwillig ontslag van een lid, betekend aan de raad van bestuur.
In het geval van vrijwillig ontslag blijven de vertegenwoordigers in functie tot dat hun vervangers zijn 
benoemd.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider van 
hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.
......”

De voordrachtsakte werd ondertekend door de meerderheid van de fractieleden en is toegevoegd als 
bijlage.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Stefanie Demeyer

37 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
mevrouw Stefanie Demeyer af te vaardigen als lid van de algemene vergadering van VZW De 
Warande Kortrijk, ter vervanging van de heer Arne Vandendriessche.
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Bijlagen
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 mail Arne Vandendriessche 17-05-2017 - Warande.pdf
 mail Stephanie Demeyer - kandidatuur Warande.pdf
 170518 - Voordrachtsakte vzw De Warande (getekend).pdf
 GR01-07-2013-vertegenwoordigers.pdf
 statuten vzw de warande 2013.pdf

9 - 2017_GR_00146 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van Buurthuis Molenheem - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

9 2017_GR_00146 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging van een lid van het 
beheerscomité van Buurthuis Molenheem - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de heer Arne Vandendriessche aan ontslag te nemen als lid van het 
beheerscomité van Buurthuis Molenheem.

Argumentatie
Per e-mail van 17 mei 2017 geeft de fractie Open Vld aan de heer Arne Vandendriessche te willen 
vervangen als lid van het beheerscomité van Buurthuis Molenheem door de heer Tom De Vlaminck.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende negen leden af te vaardigen als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van Buurthuis Molenheem:
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1. Namens Open Vld: Lieselot De Wulf
2. Namens Open Vld: Liselot Vermeersch
3. Namens sp.a: Dascha Vandeputte
4. Namens sp.a: Phyllis Roosen
5. Namens N-VA: Michel Dewandel
6. Namens CD&V: Nic Cattebeke
7. Namens CD&V: Pieter Soens
8. Namens Groen: Matti Vandemaele
9. Namens Vlaams Belang: Josky Deeren

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 februari 2014 de heer Arne Vandendriessche af te 
vaardigen namens Open Vld als vertegenwoordiger van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van 
Buurthuis Molenheem ter vervanging van mevrouw Lieselot De Wulf.

Momenteel is de samenstelling van het beheerscomité van Buurthuis Molenheem als volgt:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens Open Vld: Liselot Vermeersch
3. Namens sp.a: Dascha Vandeputte
4. Namens sp.a: Phyllis Roosen
5. Namens N-VA: Michel Dewandel
6. Namens CD&V: Nic Cattebeke
7. Namens CD&V: Pieter Soens
8. Namens Groen: Matti Vandemaele
9. Namens Vlaams Belang: Josky Deeren

Thans ligt de vervanging van de heer Arne Vandendriessche door de heer Tom De Vlaminck voor.

Juridische grond
art. 246 §3 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Tom De Vlaminck

35 ja-stemmen

1 nee-stem

1 onthouding

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de heer Tom De Vlaminck af te vaardigen, namens Open Vld, als vertegenwoordiger van de stad 
Kortrijk in het beheerscomité van Buurthuis Molenheem, ter vervanging van de heer Arne 
Vandendriessche
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Bijlagen
 GR 10-02-2014.pdf
 GR01-07-13-vertegenwoordigers.pdf
 mail Wouter Allijns 17-05-2017.pdf
 mail Arne Vandendriessche 17-05-2017 - Molenheem.pdf
 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc

10 - 2017_GR_00153 - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG vzw) - Algemene vergadering 14 juni 2017. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

10 2017_GR_00153 Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw (VVSG vzw) - Algemene 
vergadering 14 juni 2017. Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 15 mei 2017 nodigt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw de stad uit 
voor haar algemene vergadering op 14 juni 2017.

Argumentatie
De stad is aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG vzw).
De Vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun 
beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

 Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
 Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2016
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 Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2016 en verslag van de commissaris-revisor
 Kwijting aan de bestuurders
 Kwijting aan de commissaris-revisor
 Wijzigingen aan de statuten VVSG vzw (bijlage 1)
 Voordracht nieuwe bestuursleden VVSG vzw (bijlage 2)

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het agendapunt "Wijzigingen aan de statuten VVSG vzw"

Om de vlotte werking van de VVSG vzw te verzekeren en mogelijke juridische onduidelijkheden weg 
te werken wordt de algemene vergadering van de VVSG vzw gevraagd volgende kleine 
statuutswijzigingen goed te keuren:

Gebruik van de benaming algemeen directeur

Door de groei van de VVSG vzw is er sedert vele jaren intern sprake van de algemeen directeur, de 
zakelijk directeur en andere directeurs. De huidige statuten zijn daarover onduidelijk en dit kan tot 
verwarring leiden. Om dit te vermijden stellen we volgende wijzigingen voor:

In de statuten wordt het woord “directeur” vervangen door het woord “algemeen directeur”.

Dit is het geval in:

- artikel 12/§1

- artikel 14§1

- artikel 20§1

- artikel 20§2

- artikel 22 eerste alinea

- artikel 23

- Hoofdstuk IV4. De algemeen directeur

- artikel 24

Statuut “werknemer bestuurder”

De vereniging van vzw’s VSDC wijst op een zekere ongerijmdheid bij vzw’s waar de statuten voorzien 
in een “bestuurder-directeur” zoals dat het geval is bij de VVSG vzw. 
Deze combinatie is niet evident omdat bewezen dient te worden dat de werknemer-bestuurder onder 
het gezag werkt van de raad van bestuur. De RSZ zou bijvoorbeeld kunnen spreken van 
schijnzelfstandigheid.

De VSDC wijst er op dat er elementen moeten zijn die aantonen dat de werknemer in ondergeschikt 
verband werkt.

Daarom wordt volgende wijziging voorgesteld:

In artikel 16 wordt de stemming van de raad van bestuur geregeld. Hieraan wordt een vierde 
paragraaf toegevoegd:
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“De bestuurder-algemeen directeur wordt niet betrokken bij beraadslagingen en beslissingen op de 
Raad van Bestuur die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden”.

Handtekenbevoegdheid directeur

Uit artikel 20 en artikel 24 blijkt dat alleen de algemeen directeur de vzw kan verbinden, tenzij bij een 
optreden in rechte.
Om de vlotte werking van de vereniging te waarborgen en de continuïteit te garanderen bij 
afwezigheden van de algemeen directeur wordt volgende paragraaf toegevoegd onderaan artikel 24:

“De raad van bestuur of bij hoogdringendheid het directiecomité kan de handtekeningbevoegdheid 
van de algemeen directeur, zoals in voorgaande paragraaf beschreven, bij diens onbeschikbaarheid, 
voor een bepaalde tijd overdragen aan de zakelijk directeur of een andere directeur van de 
vereniging.”

Uitnodiging algemene vergadering

Artikel 11 Par. 2 4de alinea beschrijft de wijze waarop de uitnodigingen worden verstuurd.
“De uitnodigingen voor de gewone zowel als voor de buitengewone zittingen moeten minstens drie 
volle weken op voorhand bij gewone brief gericht worden aan de leden”.

Om in te spelen op meer moderne wijzen van uitnodiging wordt deze alinea vervangen door:
“De uitnodigingen voor de gewone zowel als voor de buitengewone zittingen moeten minstens drie 
volle weken op voorhand gericht worden aan de leden”.

De gemeenteraad besliste in zitting van 15-04-2013: "Mevrouw Marie Claire Vandenbulcke aan te 
duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de VVSG en de heer Mohamed 
Ahouna aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
VVSG voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten vzw.

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

Bijlagen
 ontwerp.jaarrekening2016.pdf
 uitnodiging.pdf
 VVSG statuten 01-16.pdf
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Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00218 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk - Goedkeuren

Aanleiding en context
De algemene politieverordening (APV) van de stad wordt op regelmatige basis gewijzigd. Het betreft 
immers een zeer nuttig beleidsondersteunend instrument, dat uiteraard bij voorkeur periodiek 
geactualiseerd wordt. De laatste wijziging dateert van 09.11.2015.

In deze nota worden de voorstellen tot wijziging die het GAS-team van verschillende diensten ontving, 
gebundeld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Omdat de huishoudelijke reglementen van resp. het open zwembad en de sportcentra bijlagen bij de 
APV betreffen, worden ook de wijzigingen hieraan in deze nota aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgende aanpassingen worden, in samenspraak met Kuurne en Lendelede, voorgelegd:

1. Aanpassing artikel 18 m.b.t. vuurwerk en vreugdesalvo’s

2. Aanpassing artikel 111 m.b.t. dieren

3. Invoering nieuw artikel 159sexies m.b.t. bedelarij
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4. Schrapping artikel 174 m.b.t. het verbod om na 22u te verhuizen

5. Aanpassing artikel 179 m.b.t. terrasreglement

6. Aanpassing artikel 195 m.b.t. de verhuur van kamers

7. Invoering nieuw artikel 296bis m.b.t. de uren van aanbieding bedrijfsafval

8. Invoering nieuw artikel 355bis m.b.t. de opstart nieuwe handelszaak

9. Wijziging bijlage 12 – huishoudelijk reglement open zwembad

10. Wijziging bijlage 11 – huishoudelijk reglement sportcentra

Het advies van de Kortrijkse jeugdraad aangaande deze voorgenomen wijzigingen werd conform de 
GAS-wet per e-mailbericht dd. 06.04.2017 opgevraagd. Per e-mailbericht dd. 05.05.2017 werd een 
gunstig advies ons bezorgd.     

 

Argumentatie
1.      Aanpassing artikel 18 m.b.t. vuurwerk en vreugdesalvo’s

Door eerdere wijzigingen APV is er een discrepantie tussen tekst van de titel ("vuurwerk en vreugdesalvo's") en 
de tekst van het artikel (die enkel over vuurwerk handelt). Ook is het zo dat de traditie om vreugdesalvo’s te 
produceren n.a.v. huwelijken e.d. zo goed als in onbruik is geraakt. Dit wordt ook door de politie bevestigd, 
zodat er geen nood meer bestaat om dit te gaan reglementeren.

2.       Aanpassing artikel 111 APV m.b.t. dieren

Het artikel wordt geherformuleerd in het kader van eenvoudiger en duidelijker taalgebruik. 

3.       Invoering nieuw artikel 159 sexies m.b.t. bedelarij

Er is nood aan een rechtsgrond om mogelijke overlast veroorzaakt door bepaalde bedelarij te 
kunnen aanpakken. De overlast bestaat in het intimiderend bedelen waardoor mensen soms schrik hebben om 
te weigeren of er tegen op zien om langs die bedelaars te passeren.

Ook de praktijk dat jonge kinderen meegenomen worden op bedeltocht moet tegengegaan worden. 

De essentie bestaat er in de politie een rechtsgrond te bezorgen die hen in staat stelt de bedelaars te 
identificeren en een pv op te stellen voor een overtreding die met een administratieve geldboete 
gesanctioneerd wordt.  In de hoop dat dit ontradend zal werken.  Op een overleg toonden parket en politie zich 
voorstander om het bedelen in het reglement op te nemen.

4.       Schrapping artikel 174 m.b.t. het verbod om na 22u te verhuizen

In 2013 werden reeds een aantal als belachelijk of overbodig ervaren artikels geschrapt uit de APV. 
Dit kadert in dezelfde visie. De bedoeling was geluidshinder tegen te gaan, maar dit artikel is te ruim 
in zijn beperking. Indien er geluidsoverlast zou zijn door een verhuis na 22u, kan men steeds 
terugvallen op de algemene bepaling van nachtlawaai, zodanig dat dit artikel overbodig is. 

5.       Aanpassing artikel 179 m.b.t. terrasreglement
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De wijziging van het terrassenreglement is ingegeven door:

1/ Plan Nieuw Kortrijk: Kortrijk houdt van horeca. Het belang van horeca voor de beleving van de 
stad, de lokale economie, de tewerkstelling en de toeristische aantrekkingskracht van de stad spreekt 
voor zich. Horeca doet de stad bruisen. Daarom ook de wens om het terrassenreglement te 
verbeteren.

2/ Strategisch Commercieel Plan voor handel en horeca: binnen het plan werden specifieke 
horecazones in ons centrum aangeduid. Dit zijn locaties in onze stad waar wij ruimte zien voor horeca 
en waar het openbaar domein meer en meer wordt afgestemd in functie van terrassen. De horeca 
business op de juiste plaats is een kwalitatieve toevoeging aan het belevingsaspect van onze inwoners 
en bezoekers aan onze stad.

3/ Ondertussen werd de terrassen van de Grote Markt herzien, is een overleg met horeca uit 
winkelwandelgebied aangegaan, is er een nieuw plan in de maak voor Verlaagde Leieboorden, 
Heuleplaats… noem maar op. Er is een basisset in het reglement voor zones, maar er is ruimte voor 
afwijking op deze basisset in specifieke zones.

Om dit te bewerkstelligen, is het reglement getoetst aan een aantal criteria:

1.            Algemene visie

              Maximale oppervlakte terrassen, rekening houdende met de locatie en zonnebereik.
              Toegankelijkheid van de terrassen.
              Werkbare, rendabele terrassen.
              Nette en veilige terrassen.
              Comfortabele, kwalitatieve, gezellige terrassen

2.            Zone-gerichte visie

Het openbaar domein straalt per zone een eigen doorgetrokken identiteit uit en is sterk afhankelijk 
van de ligging, architectuur en de omgevingsfactoren.

Door aankleding van terrassen hierop te laten aansluiten, zal dit de beleving van de zone versterken 
en ten goede komen van de lokale handelaar.

3.            Individuele visie

Persoonlijke uitstraling maakt van elke zaak een unieke beleving en is daarom bepalend voor zowel de 
zone waarin de zaak zich bevindt als de zaak zelf. Idealiter is er voor elke doelgroep een aanbod 
binnen onze stad.

Bovendien wordt ook vanuit de ondernemers gevraagd naar een toepassing van het reglement dat 
geldig is voor alle ondernemers. Daarom willen we graag inzetten op een sensibilisering en mettertijd 
concrete handhaving. Voorstel hier is om op vooropgestelde periodes een gestructureerde check te 
doen van de terrassen op het openbaar domein. Ook dit voorstel werd uitgewerkt in het reglement.

Dit reglement zal periodiek geëvalueerd worden. Reeds eerder vergunde terrassen moeten in 
overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van dit reglement uiterlijk tegen 15 maart 2018.
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De stad heft een jaarlijkse belasting op terrassen op het openbaar domein. De heffing wordt gerekend per 
vierkante meter en is afhankelijk van de locatie. Tarieven zijn terug te vinden op 
http://www.kortrijk.be/belastingen.

 6.       Aanpassing artikel 195 m.b.t. de verhuur van kamers

Het verbod op de gemengde verhuur aan zowel studenten als niet-studenten was reeds zo 
opgenomen in ons kamerreglement tot 2015. Toen tekende de Vlaamse overheid hier echter  bezwaar 
tegen aan. Ten gevolge hiervan werden deze alinea uit de Politieverordening geschrapt bij 
gemeenteraadsbesluit dd. 09.11.2015. 

Ingevolge een wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (invoeging 
van puntje 4° in artikel 6 bij decreet van 14 oktober 2016, B.S. 13 december 2016) is het opnieuw 
mogelijk het gemengd verhuur te verbieden, mits de gemeenteraad dit opneemt in de algemene 
politieverordening.   

Het gemengd gebruik van kamerwoningen wordt niet opportuun geacht omwille van verschillen in 
wooncultuur.

7.       Invoering nieuw artikel 296bis m.b.t. de uren van aanbieding bedrijfsafval

Er is een hiaat wat betreft het uur van aanbieding bedrijfsafval dat opgehaald wordt door privé-
firma’s. Met als gevolg dat de afvalcontainers/recipiënten soms dagenlang buiten blijven staan.

Voor huishoudelijk afval wordt dit geregeld in artikel 272 APV.

Voor bedrijfsafval dat opgehaald wordt door stadsdiensten is dit bepaald in het reglement van het 
College van burgemeester en schepenen dd. 22.01.2008. 

Vandaar het voorstel om een nieuw artikel 296bis in te voeren dat de uren bepaalt waarbinnen 
bedrijfsafval dient aangeboden te worden.

8.      Invoering nieuw artikel 355bis m.b.t. de opstart nieuwe handelszaak

De bedoeling is in een vroeg stadium te kunnen optreden en/of begeleidende en/of bijkomende 
voorwaarden te kunnen opleggen bij het openen van bepaalde categorieën van zaken (carwashes, 
kapsalons, theehuizen edm) waar regelmatig moet tegen worden opgetreden. 

Hieronder een aantal voorbeelden van controles en resultaten:

1) schijnzelfstandigheid

Er is een trend bij het opstarten van een zaak om als zaakvoerder het personeel als zelfstandige te 
laten registreren.

Meestal weten de personeelsleden dit niet. De uitbater draagt daardoor geen lasten. Het personeel 
moet bijdragen betalen niettegenstaande zij net hetzelfde werk doen als een werknemer: onder 
gezag, op een vaste werkplaats, niets te zeggen over het reilen en zeilen van de vennootschap.

Bij een moraliteitsonderzoek kunnen wij deze mensen coachen en hen duidelijk maken wat de voor- 
en nadelen zijn om het zelfstandigen statuut op voorstel van de uitbater te aanvaarden.

Vaak komt dit fenomeen voor in kapsalons, bakkerijen, carwashes,…

2) economische uitbuiting

http://www.kortrijk.be/belastingen
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In een aantal gevallen wordt vastgesteld dat de werknemer karig beloond wordt voor de vele uren 
werk. Als compensatie krijgt hij slaapgelegenheid en voedsel vaak op een verdiep boven de winkel 
waar de omstandigheden om te leven erbarmelijk zijn.

Een moraliteitsonderzoek zou toelaten om die toestand (bestemming, functie, leefkwaliteit van het 
pand,..) na te gaan.

Vaak komt dit voor bij nachtwinkels, dagwinkels, carwashes,…

Vb. slaapgelegenheid voor een illegaal werknemer boven carwash

3) geen handelaar wegens ontbreken van ondernemingsnummer of vestigingsnummer

Verschillende vaststellingen dat voornamelijk in de prostitutiesector massagesalons, ‘privé’ 
ontuchthuizen opduiken waarvan de uitbating geen geregistreerd handelaar is of het 
vestigingsnummer ontbreekt.

Bij een moraliteitsonderzoek kan vlug ontdekt worden dat de uitbater niet voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen.

Het komt er op neer dat heel wat vormen van uitbating (dagwinkel, carwash, kapsalon, slager, 
bakkerij, elektrozaak, ontuchthuis,…) niet onderworpen zijn aan een moraliteitsonderzoek zoals er wel 
is voor café-nachtwinkel-vzw theehuis-belwinkel waardoor de uitbater als verdachte voor een tijd 
‘vrijuit’ gaat en de werknemers als slachtoffer in de ‘kou’ blijven staan. Ze blijven onder de radar.

Dergelijke uitbatingen komen pas achteraf in het vizier wanneer er sprake is van overlast, tipgevers of 
toevallige ontdekking.

Het moraliteitsonderzoek moet in een eerste fase transparant zijn en een aantal partijen aan tafel 
brengen. Dit veronderstelt ook een zeker engagement van de aanvrager/uitbater.

Een coachende rol van het ‘handhavingsteam’ althans in een eerste fase moet eerder als stimulans 
werken dan dat dit de vrijheid van handelen zou fnuiken.

Er wordt met opzet geopteerd voor de term “handelszaak” en niet over “een onderneming waardoor een 
private plaats een publiek karakter krijgt”.  Op die manier dekken we ook ondernemingen waar het publiek niet 
binnen gaat, als bv pakjesdiensten, pizzeria’s die enkel thuis leveren en geen lokaal afhaalpunt hebben, etc.

De term “handelszaak” impliceert dat er handel gedreven wordt en dat houdt in dat :

-              Daden van koophandel gesteld worden (opgesomd in Wetboek van Koophandel) ;

-              En wel op een voortdurende wijze, dus niet sporadisch (voor pop-up zaken wordt een termijn van 6 
maanden aanvaard als ‘sporadisch’) ;

-              En met het doel winst te maken (VZW’s tellen hier dus niet mee maar die zitten al in APV onder club-
vzw’s) ;

“Tijdens de opstart” impliceert dat het onderzoek en het plaatsbezoek ook nog kunnen doorgaan eens de zaak 
al in exploitatie is, cfr. bv. het Grand Café in de Spoorweglaan.

9.       Wijziging bijlage – huishoudelijk reglement open zwembad

 Het Huishoudelijk Reglement:
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1. werd krachtiger geformuleerd

o zodat het vlotter toepasbaar is bij overlast,

o minder discussie toelaat,

o zodat het dwingender kan gebruikt worden bij politioneel optreden.

 2. bundelt gemeenschappelijke  items onder een trefwoord

3. verwijdert dubbele of tegengestelde items

4. werd duidelijker gestructureerd met artikelen en verwijspunten.

5. werd inhoudelijk aangepast:                     

 Algemeen kader: bij een eerste politionele tussenkomst wordt de toegang tot de zwembaden 
voor een bepaalde duur verboden.

 Art 4.: algemeen rookverbod in alle Kortrijkse zwembaden, dus ook in het openluchtzwembad.

 Art 8: hygiëne: specifieke zwemkledij: bij overtreding (o.a. ondergoed dragen) het zwembad 
verlaten zonder terugbetaling.

 Art 10: specifieke verwijzing naar het gebruik van de welnessvoorzieningen.               

 

10.   Wijziging bijlage – huishoudelijk reglement sportcentra

Het sportcentrum Bissegem (sporthal zelf + buiteninfrastructuur) wordt al een tijd geplaagd door overlast 
gepleegd door jongeren die er rondhangen.

In nauw overleg met onder meer beheerder Bert Coucke van de sportdienst, de toezichters van het SC, de 
politie en de lokale jeugdvoetbalvereniging stelde de veiligheidscoördinator een globaal plan van aanpak 
voor. Een onderdeel daarvan is het verscherpen van het huishoudelijk reglement van de stedelijke sportcentra 
ten einde de toezichters en de politie meer armslag te geven.

De aanpassing van de artikelen 15 (duidelijke gedragsregels voor bezoekers) en 56 (mogelijke maatregelen bij 
het niet naleven ervan, tijdelijk toegangsverbod) kaderen hierin. 

 

 

Juridische grond
Artikel 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013.
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Advies
Kortrijkse Jeugdraad
Gunstig advies
Het advies is gunstig doch bevat 2 opmerkingen m.b.t. de aanpassingen van de 2 huishoudelijke 
reglementen (zwembaden en sportcentra) 

In antwoord hierop geeft veiligheidsadviseur Dirk Staessens volgende toelichting:

Ivm het zwembad :

  Op dit moment is het zo dat het open zwembad, vooral op zeer warme dagen, vaak 
geconfronteerd wordt met groepen jongeren die weinig respect tonen voor de richtlijnen van 
de toezichters en die gedrag stellen die door veel andere badgasten als storend wordt 
ervaren. Omdat het voor de toezichters bijzonder moeilijk blijkt om die mensen te 
sanctioneren én omdat veel mensen aangeven dat ze het open zwembad mijden als gevolg 
van die moeilijkheden, wordt via het huishoudelijk reglement de mogelijkheid voorzien om 
mensen die ernstige overlast plegen, tijdelijk de toegang tot het bad te ontzeggen.

 De meeste van die jongeren zakken vanuit Noord-Frankrijk af naar het open zwembad 
hetgeen het bijzonder moeilijk maakt om een dialoog met hen op te starten.

Ivm de sportcentra :

  Het versterken van het huishoudelijk reglement is slechts één aspect van een bredere en 
integrale aanpak.  Met die jongeren worden gesprekken aangeknoopt, de sportverenigingen 
van SC Bissegem zijn betrokken in de aanpak en spreken hun leden daar over aan, Ajko is 
een partner in het geheel en ontwikkelt een werking op de site, Ajko zet stappen om vorming 
te geven aan de toezichters rond het omgaan met jongeren, er komen voorstellen rond een 
aanpak van de buiteninfrastructuur die ‘jongerenvriendelijk’ is, etc.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming over het schrappen van de volgende alinea opgenomen in punt 3 
van het besluit: "het is op het hele grondgebied van de stad verboden te bedelen op een 
intimiderende wijze, onder meer door het opdringerig aanklampen van voorbijgangers, waaraan 37 
raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

14 ja-stemmen : F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, 
P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele;

23 nee-stemmen : M. Ahouna, W. Allijns, P. De Coene, S. Demeyer, K. Detavernier, B. Herrewyn, M. 
Lemaitre, P. Lombaerts, W. Maddens, L. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, M. Seynaeve, V. Van 
Quickenborne, M.C. Vandenbulcke, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, S. Vanneste, H. Verduyn, I. 
Verschaete, C. Waelkens, A. Weydts, S. You-Ala; 

De schrapping is bijgevolg niet aangenomen.

De raad gaat over tot de stemming over het geheel zoals voorgesteld, waaraan 38 raadsleden 
deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:



34/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

24 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens;

14 nee-stemmen : A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. 
Jolie, C. Leleu, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, F. Verhenne, D. Wemel;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In Deel 1. Algemeen deel, Titel 2. Openbare orde en rust, Hoofdstuk 1. Geluidsoverlast, Afdeling 3. 
Andere specifieke vormen van geluidsoverlast, Onderafdeling 6. Vreugdewerk en vreugdesalvo's', de 
woorden "en vreugdesalvo's" te schrappen uit de titel.

Punt 2
De inhoud van artikel 111 op te heffen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

§1. De eigenaars, bezitters, bewakers, houders van dieren of diegenen aan wie de zorg voor deze dieren werd 
toevertrouwd moeten steeds de nodige voorzorgsmaatregelen nemen zodat de dieren geen aanleiding geven 
tot hinderlijke of gevaarlijke situaties op het openbaar domein. 

§2. Het is verboden de dieren te laten rondzwerven of onbewaakt op de openbare weg en voor het publiek 
toegankelijke plaatsen te laten lopen.

§3. Het is de personen die het dier niet in de hand kunnen houden, verboden het dier te begeleiden.

Punt 3
De invoering van een nieuw artikel 159 sexies goed te keuren, luidende als volgt:

Art. 159 sexies

“Het is op het hele grondgebied van de stad verboden te bedelen op een intimiderende wijze, onder meer door 
het opdringerig aanklampen van voorbijgangers.  

Het is op het hele grondgebied van de stad verboden te bedelen in het gezelschap van minderjarigen.” 

Punt 4
De inhoud van artikel 174 m.b.t. het verbod om na 22u te verhuizen op te heffen.

Punt 5
De inhoud van artikel 179 van de Algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door de 
hierna volgende tekst:

“In afwijking van de artikelen 28 tot en met 30 gelden de volgende bepalingen specifiek voor de stad Kortrijk : 

§1. Nodige machtiging

Voor het plaatsen of wijzigen van een terras* is een voorafgaande schriftelijke machtiging vereist van het 
college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig §2.

Elke privatieve ingebruikname, met uitzondering van deze zoals bedoeld in de artikelen 23 tem 27, en die 
inherent is aan de uitbating van een terras in de horeca of van een handelszaak, is onderworpen aan een 
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voorafgaande schriftelijke machtiging van de burgemeester. De aanvraag gebeurt digitaal via 
https://iod.kortrijk.be/#/aanvraag/new.

Voor vaste terrasconstructies en zonneluifels is een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning vereist.  De 
aanvraag voor zonneluifel of vaste terrasconstructie gebeurt digitaal via 
https://www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home.

§2 Aanvraag en behandeling van de terrasmachtiging 

De aanvraag voor het plaatsen of wijzigen van een terras gebeurt steeds digitaal via 
https://iod.kortrijk.be/#/aanvraag/new.

De aanvraag is pas ontvankelijk als het formulier volledig ingevuld is en vergezeld van:

 de afmetingen, lengte x breedte van het gewenste terras;

 Beschrijving materiaalgebruik/kleur en/of fotomateriaal van de gewenste terrasaankleding die 
voldoen aan de voorwaarden hieronder omschreven via bijlagen;

 situatieschets van de ligging van het gewenste terras (plan op schaal 1/50 of 1/100), inclusief 
alle hindernissen en hun afmetingen in een straal van minimum 4 meter rond het gevraagde

terras zoals aanduiding van voetpad, straatmeubilair en verlichting.

De terrasmachtiging wordt verleend op naam van de natuurlijke persoon die instaat voor de uitbating en is 
geldig per uitbating voor onbepaalde duur. De machtiging is niet overdraagbaar en moet steeds aanwezig zijn 
in de uitbating zelf en kan steeds worden opgevraagd door een stadsambtenaar van de stad of politie.

De aanvraag voor een terrasmachtiging wordt afgetoetst aan volgende criteria :

 de wettelijke en ruimtelijke context;

 de aard, gebruik en bestemming van het gebouw, de omgevende gebouwen en de open 
ruimte;

 de esthetische aanvaardbaarheid;

 de afstanden tot de looplijnen, boordstenen, ingangen, perceelgrenzen,… ;

 de gebruikte materialen, kleuren, verlichting, verwarming,…;

 het verkeerstechnisch aspect;

 de toegankelijkheid;

 de veiligheid en doorgang voor hulpdiensten;

 de vastgelegde afspraken binnen specifieke horecazones.

Bijzondere aandacht gaat naar:

 beschermde monumenten en landschappen;

 gebouwen of sites opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed;

https://iod.kortrijk.be/
https://www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home
https://iod.kortrijk.be/
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 ruimte voor evenementen op openbaar domein.

De houder van de machtiging neemt er akte van dat niet-naleving van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
de machtiging kan leiden tot intrekking van de machtiging, onverminderd het feit dat iedere overtreding van de 
algemene politieverordening aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve 
sanctie. 

De machtiging kan éénzijdig gewijzigd, geschorst of ingetrokken worden in een gemotiveerde beslissing van het 
College van Burgemeester en Schepenen.

§3 Situering terraszone

 De situering en de individueel benutbare oppervlakte van het terras wordt in de 
terrasmachtiging vastgelegd.

 Op het trottoir moet steeds een obstakelvrije doorgang van minstens 1,50 meter behouden 
blijven.

 Op pleinen en in straten moet ten allen tijde een 4m brede doorgang gevrijwaard worden 
zodat de toegang voor de hulpdiensten steeds verzekerd is. Op sommige locaties dient 6m 
gevrijwaard te worden.

 Voldoende bereikbaarheid van fietsstallingen of haltes van het openbaar vervoer moeten 
verzekerd zijn. Hierdoor kan een bredere doorgang opgelegd worden.

 Bereikbaarheid moet gevrijwaard worden ter hoogte van de eventuele extra toegang tot het 
pand boven/achter de commerciële uitbating.

 Natuurlijke looplijnen worden niet verstoord.

§4 Gebruiksvoorwaarden terraszone

 Alle terraselementen inclusief plantenbakken, menukaarten en stoepborden moeten binnen de 
voorziene terraszone geplaatst worden.

 Alle terraselementen moeten steeds kwalitatief en in een onberispelijke staat zijn.

 Het terras moet dagelijks gereinigd worden.

 Afval en vuilnis mogen niet op de aanpalende openbare weg, in de greppels of in de 
straatkolken terechtkomen en moeten op een reglementaire manier verwijderd worden.

 Tijdens sluitingsuren/dagen van de horecazaak moeten los meubilair en parasols verwijderd 
en gestockeerd worden binnen de eigen zaak of in originele opstelling blijven staan en 
beveiligd met een ketting. Het is niet toegestaan om meubilair te stapelen op de terraszone.

 Toegankelijkheid van de zaak moet gegarandeerd worden; een vrije doorgang van min 1m 
breedte is vereist ter hoogte van de voordeur.

 Op basis van omgevingsfactoren kunnen extra maatregelen opgenomen worden in een 
terrasmachtiging, zoals (niet beperkende lijst):

o Geen muziek op het terras;

o Beperkingen in tijd voor uitbating van het terras tot bijvoorbeeld 23u;
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§5 Aankleding terras – algemene vormgeving

Meubilair

o Het terrasmeubilair is vervaardigd uit duurzaam materiaal, oogt sober, stijlvol en is 
zonder opzichtige opschriften en/of reclame. Het mag de sfeer van de horecazaak 
uitstralen maar moet steeds passen in het straatbeeld.

o Zitbanken kunnen enkel indien voldoende ruimte en moeten verplaatsbaar zijn.

o De uitbater is steeds verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van stoelen en tafels, 
zelfs al worden deze verplaatst door de klanten.

o In het deel waar de terraszone aan trottoir/rijweg grenst, mogen geen stoelen met de 
rug naar trottoir/rijweg geplaatst worden.

 

Parasols

o Eenzelfde type en kleur per uitbating.

o Standaard losse parasolvoeten. Deze mogen niet vastgemaakt zijn aan het openbaar 
domein.

o Minimum doorloophoogte van 2m bij openstaan moet gegarandeerd zijn.

o Bij hevige wind moet elke uitbater zijn parasols steeds sluiten voor de veiligheid.

o Opschriften & logo’s mogelijk aan de buitenzijde van het doek :

 Naam van uitbating links uitgelijnd + 1 logo rechts uitgelijnd

 Hoogte maximum 12 cm

 Indien parasol met zijflappen, bedrukking op de zijflappen – indien geen 
zijflappen, bedrukking op het doek

 Indien gelegen op plein: zichtbaar van middelpunt van plein

 Indien gelegen aan straat: zichtbaar aan straatzijde

Ondervloer

o Het is verboden een terrasvloer en/of vloerbekleding aan te brengen.

Zijdelingse windschermen

o Plaatsing enkel mogelijk loodrecht op de gevel, niet ter afsluiting van het gevelterras 
richting straatzijde.

o Enkel losse constructies die niet verankerd worden in de grond.
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o Hoogte: de maximumhoogte is 1,80m en is 2-delig: de onderkant 80cm in 
natuuraluminium of gelijkwaardig kwalitatief alternatief, de bovenkant 1m in 
veiligheidsglas, zonder bovenregel.

o Breedte: op te delen in panelen van 1m.

o Publiciteit: enkel gezandstraald logo is toegelaten.
Alle andere vormen van publiciteit (stickers, affiches,…) die de doorkijk kunnen 
belemmeren, zijn strikt verboden.

o Let wel: zijdelingse windschermen kunnen niet op alle locaties toegestaan worden, dit 
voornamelijk wegens veiligheidssituaties en karakter van de zone.

Verlichting en verwarming

 LED verlichting;

 Verwarming enkel mits gunstig advies van de brandweer;

 Verlichtings- en verwarmingselementen die eventueel aan de gevel worden bevestigd, moeten 
bij de verwijdering van het terras van de gevel worden weggenomen met uitzondering van 
eventuele leidingen.

 

Menukaart

 De menukaart dient bevestigd te worden aan de uiterste steunpilaren van de zijdelingse 
windschermen of binnen de terraszone. Indien geen terras, dan achter raam of tegen gevel.

 Materiaal indien bevestigd aan windscherm: kader in natuuraluminium (breedte 42cm, hoogte 
30cm)

 Boodschap:

o Geen afbeeldingen van maaltijden

o In het Nederlands. Bijkomend zijn andere talen toegelaten

Stoepbord

 Analoge en digitale stoepborden worden toegestaan zonder reclameboodschappen van 
externe partijen;

 Maximum 2 stuks binnen de gemachtigde terraszone;

 

Plantenbakken

 De kwalitatieve plantenbakken, al dan niet ter afscheiding van het terras, worden altijd binnen 
het vergund terras geplaatst

 Max hoogte 80 cm
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 Inhoud: hoofdzakelijke wintervaste, groenblijvende planten

 Plaatsing aan te passen bij verkeersonveilige situaties

 Eenvoudig verplaatsbaar

§6 Specifieke zones

Bepaalde horecazones binnen de stad Kortrijk hebben een eigen identiteit met bijgevolg afwijkingen op de 
algemene voorwaarden. Dit vertaalt zich in een aantal extra bepalingen binnen dit reglement.

Horecazone Grote Markt

Terraszones: zie plan in bijlage

Parasols

 Constructie

o Materiaal en kleur: grijs gecoat aluminium

o Vorm: centrale paal met maximum 4 vierkante parasols aan bevestigd

o Verankerde parasolvoeten zijn toegestaan, mits afspraak voor uitvoering met de stad 
Kortrijk

 Doek

o Vorm: vierkant, zonder zijflap

o Basiskleur: RAL 7016

o Opschriften & logo’s mogelijk op het doek met kleur RAL 1015

Zonneluifels en vaste constructies (mits stedenbouwkundige vergunning)

 

 Kleur van het doek voor vaste terrasconstructies en zonneluifels wordt afgestemd op het kleur 
van het parasoldoek.

o Basiskleur: RAL 7010. (of meest benaderend na goedkeuring van het College van 
Burgemeester en Schepenen)

o Opschriften & logo’s mogelijk:

 Naam van uitbating links uitgelijnd + 1 logo rechts uitgelijnd

 Enkel op de buitenzijde van de voorflap

 Kleur: RAL 1015

 Hoogte: 20 cm
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o Tegen 15/3/2018  moeten alle doeken van luifels en vaste constructies het 
voorziene basiskleur hebben.

 

 Vaste terrasconstructie

o De voorzijde van de vaste terrasconstructie dient aan volgende voorwaarden te 
voldoen:

 Onderzijde met balustrade: op te delen in natuuraluminium panelen, of 
gelijkwaardig kwalitatief alternatief,  met hoogte 80cm en breedte 1m, al dan 
niet opgevuld met doorzichtig veiligheidsglas. De toegang tot de 
terrasconstructie mag maximaal 1/3 van de totale lengte van de balustrade 
bedragen en minimaal 1 meter.

 Bovenzijde optioneel: doorzichtig veiligheidsglas 

o Het is verboden om eender welke vorm van reclame en/of aankondiging aan te 
brengen op het veiligheidsglas.

Voetgangerszone in centrum Kortrijk

 Terraszones:

o Zie plan in bijlage. Deze werden afgestemd op de omgeving en hebben een specifiek 
retailkarakter.

o Een obstakelvrije doorgang van minimum 4 m is vereist. Het midden van deze 
doorgangszone is de middenas van de weg.

 Uitval van eventuele zonneluifels kunnen enkel indien de 4m vrije doorgang voor hulpdiensten 
gevrijwaard wordt. De mogelijke diepte wordt bepaald in het terras- inplantingsplan. Waar 
mogelijk dient bij gevelterrassen gewerkt te worden met zonneluifels (ipv parasols). Hiervoor 
is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

 Zijdelingse windschermen worden in deze zone niet toegestaan, met uitzondering van de 
vastgelegde hoekpanden (zie kaart) én rekening houdende met de plaatselijke 
veiligheidssituatie en de minimale doorgansvereisten voor veiligheidsdiensten.

 De terraszones moeten op ieder moment kunnen vrijgemaakt worden voor politie en 
veiligheidsdiensten. Geen enkel terraselement kan daarom vastgemaakt worden aan het 
openbaar domein.

Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof, Schouwburgplein, Vlasmarkt 

 

Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage. 

 

Veemarkt 
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Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage 

 

Houtmarkt 

 

Hier stimuleren we terrasbeleving op plein. Zie plan in bijlage 

 

Burgemeester Reynaertstraat 

 

Zie plan in bijlage 

 

Sint-Amandsplein & Diksmuidekaai 

 

Zie plan in bijlage Jozef Vandaleplein en Sint-Maartenskerkhof

Zie plan in bijlage

Houtmarkt

Zie plan in bijlage

Burgemeester Reynaertstraat

Zie plan in bijlage

Veemarkt

Zie plan in bijlage

§7 Handhaving

Een stadsambtenaar of politie kan nagaan of een geplaatst terras op openbaar domein voldoet aan de 
Algemene Politieverordening en/of verleende machtiging.

Indien wordt vastgesteld dat het terras niet voldoet aan de Algemene Politieverordening en/of verleende 
machtiging:

 Bij veiligheids/doorgangsproblemen: kan de stad/politie het terras laten verwijderen en 
opslaan op kosten en risico van de uitbater.

 Indien de veiligheid of doorgang niet in het gedrang komt: wordt de uitbater in de zaak 
hiervan verwittigd en krijgt deze 48u de tijd om zich in orde te stellen. Gebeurt dit niet, dan 
wordt een aangetekende aanmaning verstuurd naar de uitbater. De ontvangst wordt geacht 
gebeurd te zijn 2 werkdagen na postdatum van de brief. De uitbater krijgt 1 week de tijd om 
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zich in orde te stellen. Gebeurt dit niet, dan kan de stad het terras laten verwijderen en 
opslaan op kosten en risico van de uitbater/zaakvoerder.

In geval van intrekking van de machtiging of van stopzetting of faillissement van de uitbating, dient de uitbater 
het terras te verwijderen binnen de 48u na een aangetekende aanmaning daartoe. De ontvangst van deze 
aanmaning wordt geacht gebeurd te zijn 2 werkdagen na postdatum. Na de gestelde termijn kan de stad de 
noodzakelijke maatregelen tot verwijdering en opslag laten uitvoeren op kosten en risico van degene die heeft 
verzuimd op te treden. 

De uitbater wordt door de stad per aangetekende zending in kennis gesteld van de plaats waar de goederen 
zijn opgeslagen en wordt aangemaand deze goederen binnen de zes maanden af te halen mits betaling van de 
kosten. De ontvangst van deze aanmaning wordt geacht gebeurd te zijn 2 werkdagen na postdatum.  Indien de 
goederen niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, worden deze eigendom van de stad.

De eventuele schorsing of opheffing van de vergunning kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de 
belasting die werd betaald conform het toepasselijk belastingreglement.

§8 Overgangsbepalingen

De op het ogenblik van het van kracht worden van dit reglement vergunde terrassen moeten in 
overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van dit reglement uiterlijk tegen 15 maart 2018."

 

Punt 6
De toevoeging van volgende tekst aan het bestaande artikel 195 m.b.t. de verhuur van kamers goed 
te keuren:

"De uitbatingvergunning vermeldt het type kamerwoning (*logementhuis, *studentenhuis), dat uitdrukkelijk 
door de uitbater opgegeven werd, en het aantal personen dat mag gelogeerd worden.

Zodra één van de *huurders een student is, kan de kamerwoning enkel nog worden verhuurd als 
studentenhuis.

Dat betekent dat de andere huurders uitsluitend studenten mogen zijn.

Indien de verhuurder zijn kamerwoning wil uitbaten volgens een ander type dan vermeld in zijn 
uitbatingvergunning (logementhuis, studentenhuis), moet hij onmiddellijk een nieuwe 
uitbatingvergunning aanvragen."

Punt 7
De invoering van een nieuw artikel 296 bis goed te keuren, luidende als volgt:

Art. 296bis 

“De containers en/of plastiekbakken dienen ten vroegste buitengeplaatst te worden om 17u op de vooravond 
en ten laatste om 5u de dag van de ophaling”  

Punt 8
De invoering van een nieuw hoofdstuk I bis. Opstart nieuwe handelszaak, alsook van een nieuw 
artikel 355 bis goed te keuren, luidende als volgt:

"HOOFDSTUK I bis. Opstart nieuwe handelszaak
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Art. 355bis.

Bij vermoeden van schending van de openbare orde kan de burgemeester elke natuurlijk persoon en/of 
rechtspersoon die op het grondgebied van de stad een handelszaak opstart zowel voor als tijdens die opstart 
onderwerpen aan een plaatsbezoek en een moraliteitsonderzoek.  

Als dat plaatsbezoek en/of dat moraliteitsonderzoek zaken aan het licht brengt/brengen die de openbare orde 
bedreigen, kan de bestuurlijke overheid passende maatregelen nemen tegen deze risico’s, met inachtneming 
van de regels van behoorlijk bestuur."

Punt 9
De inhoud van het volledige huishoudelijk reglement stedelijke zwembaden op te heffen en te 
vervangen door de hierna volgende tekst:

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STEDELIJKE ZWEMBADEN KORTRIJK

Dit huishoudelijk reglement richt zich tot de individuele bezoekers van ZB Abdijkaai, ZB Lagaeplein, ZB 
Magdalena en ZB Mimosa.

Iedere bezoeker is gehouden het reglement te kennen en verbindt er zich toe dit stipt na te leven. De 
bezoeker zal de richtlijnen, gegeven door het toezichthoudend personeel, strikt opvolgen. Bij 
overtreding van dit artikel zal de overtreder het zwembad moeten verlaten en wordt het 
inkomticket(s) niet terugbetaald.

Dit huishoudelijk reglement is opgenomen in de Algemene Politieverordening van de Stad Kortrijk (Art 
391) en kadert binnen het concept van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (“GAS”).

GAS–vaststellers kunnen een bestuurlijk verslag opstellen en de GAS-ambtenaar kan een boete 
opleggen.

Bij het negeren van de richtlijnen wordt de politie opgeroepen. Bij een eerste politionele 
tussenkomst wordt de bezoeker geïdentificeerd en de toegang tot alle stedelijke 
zwembaden voor minimaal twee weken verboden. 

 

1 Kledij.

De toegelaten kledij is geafficheerd aan de inkom van de zwembaden.  Uitzonderingen hierop worden 
enkel toegelaten omwille van medische en/of sporttechnische redenen (reddend zwemmen.)

 

2 Verantwoordelijkheid.

1. Het is verboden het water te betreden als er geen redders aanwezig zijn.

2. De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat de bezoeker niet van eigen 
verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van derden.
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3. Het diep bad is voorbehouden aan geoefende zwemmers. Enkel de redders zijn gemachtigd te 
oordelen over de zwemvaardigheid.

4. Gezondheidsproblemen die gevaar kunnen opleveren voor de eigen veiligheid, worden vooraf 
gemeld aan een redder.

3 Toegankelijkheid.

1. De inrichting is uitsluitend toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde openingsuren.

2. Wegens overbevolking, ongeval, technisch defect e.a. kan de tijdsduur beperkt worden.

3. In de overdekte zwembaden worden 30 minuten vóór het opgegeven einduur geen nieuwe 
baders meer toegelaten. In het openluchtzwembad: 15 minuten.

4. Op het einduur moeten de baders de zwemhal of de zwemzone in het openluchtzwembad 
Abdijkaai verlaten hebben.

 Ten laatste 15 minuten na het opgegeven einduur moeten de baders het zwembadcomplex 
verlaten hebben. In het openluchtbad moeten de baders steeds de zwembadinfrastructuur om 
19:30u verlaten hebben en de cafetariaruimte om 20:00u.

 

4 Rookverbod.

In alle zwembaden geldt een algemeen rookverbod. 

 

5 Toegang.

1. Elke bezoeker moet in het bezit zijn van een persoonlijk toegangsbewijs en dit op verzoek van 
het personeel voorleggen.

2. Tickets kunnen enkel aangekocht worden op het ogenblik van de zwembeurt.

3. Tickets worden niet terugbetaald.

4. Personen die frauderen met toegangsbewijzen, tickets en reductiekaarten, worden de toegang 
tot de stedelijke zwembaden ontzegd. Toegangsbewijzen worden niet terugbetaald.

5. In het openluchtzwembad moet elke bezoeker in het bezit zijn van een 
persoonlijke Sportkaart. Op vraag van het personeel moet elke bezoeker deze 
kaart overhandigen. De politie zal opgeroepen worden voor personen die deze 
richtlijn negeren.

 De toegang wordt geweigerd aan personen die in dronken toestand verkeren, lijden aan 
besmettelijke huid- en andere ziekten, of niet geheelde wonden vertonen. De toegang wordt 
ook ontzegd aan personen zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering 
rechtvaardigt.

 

6 Toezicht.
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1. Kinderen jonger dan 6 jaar en kinderen die onvoldoende kunnen zwemmen worden begeleid 
door een verantwoordelijk persoon van minimum 17 jaar die kan zwemmen.

2. De begeleider houdt voortdurend toezicht in de directe omgeving van het kind. Bij opzettelijke 
overtreding van dit artikel zal de overtreder het zwembad moeten verlaten en worden de 
toegangsbewijzen niet terugbetaald.

3. Begeleiders van groepen en groepszwemmen houden actief toezicht en zijn duidelijk 
herkenbaar.

7 Omkleedaccommodaties en vestiaire.

1. De individuele cabines dienen uitsluitend en voor de strikt noodzakelijke tijd als 
omkleedruimte. De deuren blijven hierbij gesloten.

2. Enkel gezins- en groepscabines kunnen tegelijkertijd door meerdere personen gebruikt 
worden.

3. De kleerhangers moeten na gebruik teruggeplaatst te worden.

4. Er mag geen kledij of restvuil achterblijven in de cabines.

5. Bij breuk of verlies van een genummerd armbandje, een uitgeleend hangslot of een sleutel 
van een locker wordt €10,00 aangerekend. Wie geen/onvoldoende geld bij heeft moet een 
waardevol voorwerp in pand geven.

6. Het Gemeentebestuur, de exploitant of het personeel kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld voor diefstal of verlies van voorwerpen.

 

8 Hygiëne

1. Vóór men de zwemhal of zwemzones betreedt is het gebruik van doorgangsdouches en 
waadbakken of voetsproeiers verplicht.

2. Enkel specifieke zwemkledij is toegelaten. De toegelaten kledij is geafficheerd aan de inkom 
van de zwembaden. Bij overtreding van dit artikel (stadskledij, ondergoed e.a….) moet de 
overtreder het zwembad verlaten en wordt het toegangsbewijs niet terugbetaald.

9 Recreatiematerieel.

1. Het publiek moet voorafgaandelijk toelating vragen om te zwemmen met sporttechnische 
attributen (vinnen, koud-pak, duikfles, handpaddels..)of om te spelen in het water met ballen 
(enkel mousse- en strandballen) of andere voorwerpen.

2. Opblaasbare boten, grote matrassen zijn niet toegelaten.

3. Openluchtzwembad: buiten het water mag men alleen met ballen spelen in de daartoe 
voorziene speelzones.

4. De redders kunnen de toegang tot veerplank, waterglijbaan of andere recreatieve 
voorzieningen steeds verbieden. Alle veiligheidsvoorschriften moeten gerespecteerd worden.
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10 Welness.

Het gebruik van sauna, infraroodcabines, stoomcabines en bubbelbaden zijn onderworpen aan een 
interne reglementering. Gebruikers volgen deze reglementering en de richtlijnen van het personeel.

 

11 Specifieke verbodsbepalingen, het is verboden:

1. elke vorm van overlast te plegen.

2. rijwielen in het gebouw te stallen.

3. fototoestellen e.a. zonder toelating binnen te brengen en te gebruiken in vestiaireruimtes en 
zwemhal. Misbruik te maken van ander beeldregistratiematerieel.

4. dieren mee te brengen. (uitgezonderd honden voor personen met een beperking)

5. kauwgom en andere eetwaren te verbruiken in het zwembadcomplex. In het 
openluchtzwembad kan dit (enkel) op de ligweide, zonneterrassen, de cafetaria en bijhorende 
terrassen.

6. te rennen rond het bad, in de omkleedruimten of de inkomhal

7. over de badomheining te springen of te klauteren

8. elkaar in het water te duwen, elkaar onder te duwen of onder te houden

9. zijwaarts van de veerplank te duiken of te springen

10. met meerdere personen op de veerplank te staan of gevaarlijke sprongen uit te voeren

11. te zwemmen of te verblijven in de landingszone voor de veerplank of de monding van de 
glijbaan

12. zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de douches

13. in de sauna alcoholische dranken te verbruiken of persoonlijke plantenextracten, geurstoffen, 
takkenbossen e.a. te gebruiken.

 

11 Clubs en scholen.

Voor het gebruik van de zwembaden buiten de openingsuren voor het individuele publiek, moeten de 
richtlijnen gevolgd worden, opgenomen in volgende documenten:

1. Eenzijdige Verbintenis” (Contract Stad/Zwemclub) en Gebruiksovereenkomst 
watersportverenigingen.

2. Algemene Afsprakennota Schoolzwemmen” (Protocol schoolzwemmen)

Punt 10
De inhoud van de artikelen 15 (richtlijnen voor bezoekers) en 56 (sancties) van het huishoudelijk 
reglement stedelijke sportcentra op te heffen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
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Artikel 15

"Bezoekers van de sporthal die niet deelnemen aan de sportactiviteiten, mogen enkel binnen als toeschouwer 
op de tribunes of als klant in de cafetaria.  Alle andere ruimtes (kleedkamers, douches, gangen, enz. met 
uitzondering van de toiletten) zijn voor hen niet toegankelijk.

Bezoekers van de sporthal mogen geen overlast veroorzaken of zich gedragen op een wijze die door gebruikers 
en/of toezichters als hinderlijk of storend wordt ervaren.

Bezoekers van de sporthal moeten de richtlijnen van de toezichters opvolgen.”

21.5 Maatregelen

Artikel 56

 

"T.a.v. individuele bezoekers of gebruikers

 

Aan gebruikers of bezoekers van de sporthal die de richtlijnen van de toezichters negeren en/of die zich 
gedragen op een wijze die als storend of hinderlijk wordt ervaren, kan een tijdelijk toegangsverbod worden 
opgelegd dat geldt voor de volledige site van de sporthal, inclusief de aanpalende openluchtinfrastructuur.

 

T.a.v. een sportploeg of team

 

Aan een sportploeg of team dat het huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de verdere toegang tot de 
sportaccomodatie geweigerd worden, na bespreking in de sportraad. De sportraad beslist welke verdere 
maatregelen er getroffen worden. "

T.a.v. individuele bezoekers of gebruikers

Aan gebruikers of bezoekers van de sporthal die de richtlijnen van de toezichters negeren en/of die zich 
gedragen op een wijze die als storend of hinderlijk wordt ervaren, kan een tijdelijk toegangsverbod worden 
opgelegd dat geldt voor de volledige site van de sporthal, inclusief de aanpalende openluchtinfrastructuur.

T.a.v. een sportploeg of team

Aan een sportploeg of team dat het huishoudelijk reglement niet naleeft, kan de verdere toegang tot de 
sportaccomodatie geweigerd worden, na bespreking in de sportraad. De sportraad beslist welke verdere 
maatregelen er getroffen worden. 

Bijlagen
 20170317_terrassenplan_houtmarkt.pdf
 20170317_terrassenplan_Sint-Amandsplein-Diksmuidekaai.pdf
 20170317_terrassenplan_veemarkt.pdf
 20170327_terrassenplan_winkelwandel.pdf
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 Huishoudelijk reglement stedelijke zwembaden.doc

19:54 Arne Vandendriessche, schepen verlaat de zitting
12 - 2017_GR_00131 - Immobiliën (immo 2004/003/B - GB 1214/B) - Onderhandse verkoop van 21,3m² stadsgrond gelegen Sint-Denijsestraat aan aanpalende eigenaar voor tuinuitbreiding bij zijn woning gelegen Wagenmakersstraat nr. 57 te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

12 2017_GR_00131 Immobiliën (immo 2004/003/B - GB 
1214/B) - Onderhandse verkoop van 
21,3m² stadsgrond gelegen Sint-
Denijsestraat aan aanpalende eigenaar 
voor tuinuitbreiding bij zijn woning gelegen 
Wagenmakersstraat nr. 57 te 8500 Kortrijk. 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_02834 - Immobiliën (immo 2004/003/B - GB 1214/B) - Vraag van aanpalende eigenaar 
om lot 13 te kunnen aankopen voor tuinuitbreiding bij zijn woning gelegen Wagenmakersstraat nr. 
57 te 8500 Kortrijk. Indexering verkoopprijs.

Aanleiding en context
In het kader van het stedenfondsproject Sint-Denijsestraat in Kortrijk, werd er door de gemeenteraad 
in zitting van 12-13 december 2005, punt 1.43., beslist in te stemmen met de onderhandse verkoop 
van perceeltjes tuingrond aan de aanpalende eigenaars die een aankoopbelofte hebben ondertekend 
en dit onder bepaalde voorwaarden. De verkoopprijs werd vastgesteld op €33 per m².

Door 21 van de 26 aanpalende eigenaars, die in aanmerking kwamen voor een tuinuitbreiding, werd 
er onmiddeliijk aangekocht in 2006-2007. Later volgden er nog 2 in het najaar van 2007 en in het 
voorjaar 2008, waardoor er nog 3 loten overblijven: nrs. 13-22-27.
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In 2015 vraagt de heer Wafo, huidig eigenaar van de woning gelegen Wagenmakersstraat nr. 57 om 
het lot 13 gelegen achter zijn woning te kunnen aankopen voor uitbreiding van zijn tuin.

Aangezien de opstart van dit verkoopsdossier dateert van tien jaar geleden, werd er aan het College 
van Burgemeester en Schepenen voorgesteld om de toen vastgestelde verkoopprijs te indexeren. Ook 
het poortje kan niet meer door de stad worden geplaatst. De toegang tot het park kan wel nog steeds 
via een poortje verkregen worden, maar dit zal door en op kosten van de aanvrager moeten geplaatst 
worden en voldoen aan de beschrijving van het destijds opgemaakte bestek, zodat dit een gelijkaardig 
uitzicht heeft als de overige reeds aanwezige poortjes: "De houten poorten zijn van geïmprimeerd 
hout en zijn niet doorzichtig. De poorten hebben een cilinderslot en hebben een opening van 1,8 x 1 
meter. Kader hout 45 x 145 mm (pen-gat verbinding)."

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 26 oktober 2015, punt 15, beslist om 
inderdaad de verkoopprijs te indexeren waardoor er nu als verkoopprijs €40 per m² wordt 
voorgesteld.

Er werd een aankoopbelofte naar de aanvrager verstuurd met vraag om deze te ondertekenen. Deze 
aankoopbelofte werd pas op 14 december 2016 ondertekend door betrokkene en aan de stad 
bezorgd. Daarna werd er een geprekadastreerd plan opgemaakt en een ontwerp van akte 
aangevraagd bij de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid.

Argumentatie
Aangezien de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden wijzigen, behoort het tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad om het aangepaste ontwerp van akte goed te keuren.

De verkoopprijs werd geïndexeerd tot €40 per m². Bij toepassing van de gezondheidsindex (zoals bij 
de huur van onroerend goed) zou de prijs op vandaag €39,58 bedragen en wanneer de abexindex 
(zoals bij kostprijs voor de bouw van gebouwen) wordt toegepast, dan zou de prijs op vandaag 
€41,19 bedragen.

Een poortje kan ook niet meer door de stad worden geplaatst. De toegang tot het park kan wel nog 
steeds via een poortje verkregen worden, maar dit zal door en op kosten van de aanvrager moeten 
geplaatst worden en voldoen aan de beschrijving van het destijds opgemaakte bestek, zodat dit een 
gelijkaardig uitzicht heeft als de overige reeds aanwezige poortjes: "De houten poorten zijn van 
geïmprimeerd hout en zijn niet doorzichtig. De poorten hebben een cilinderslot en hebben een 
opening van 1,8 x 1 meter. Kader hout 45 x 145 mm (pen-gat verbinding)."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €852

Budgetsleutel; 2017/GBB-CBS/0119-04/2200000/IE-12

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 21,3m² stadsgrond gelegen in het park "De Dubbele 
Haagjes" Sint-Denijsestraat te Kortrijk aan de aanpalende eigenaar van de woning 
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Wagenmakersstraat nr. 57 voor tuinuitbreiding en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte verkoop opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke akte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte en 
kwijting van betaling te verlenen, na bericht van de Financieel Beheerder.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Gemeenteraadsbeslissing.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Overzicht.pdf
 Aanvraag.pdf
 Beslissing CBS.pdf
 Aankoopbelofte.pdf
 Geprekadastreerd plan.pdf
 Ontwerp van akte verkoop.pdf
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13 - 2017_GR_00135 - Immobiliën (immo 2017/002) - Inhuurgeving lokaal in Muziekcentrum gelegen Conservatoriumplein nr. 1 te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

13 2017_GR_00135 Immobiliën (immo 2017/002) - 
Inhuurgeving lokaal in Muziekcentrum 
gelegen Conservatoriumplein nr. 1 te 8500 
Kortrijk. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een akte houdende vestiging van een recht van opstal d.d. 29 augustus 2001 werd aan de VRT, 
een opstalrecht verleend om op grond gelegen Doorniksesteenweg 216 te Kortrijk, een nieuw gebouw 
voor “Radio 2” op te richten. Dit opstalrecht werd toegestaan voor 25 jaar en loopt van rechtswege 
ten einde op 31 augustus 2026. Deze periode kan eenmalig verlengd worden voor eenzelfde termijn. 
Ten gevolge van uitbreidingswerken van Kortrijk Xpo werd een terreincorrectie uitgevoerd, die werd 
opgenomen in een akte houdende vestiging van een recht van opstal en wijziging bestaand recht van 
opstal d.d. 05 juni 2009.

Door besparingsmaatregelen werden er bepaalde regionale redacties samengevoegd en voor West-
Vlaanderen was men op zoek naar een nieuw onderkomen voor deze regionale redactie. “Radio 2” en 
de stad Kortrijk hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis en de stad Kortrijk heeft de 
ambitie om dé West-Vlaamse muziekstad te worden met een muzieksite op het 
Conservatoriumplein en een muziekaanbod voor alle generaties. Daarom werd er samen naar een 
nieuwe locatie voor “Radio 2” gezocht in het nieuwe muziekcentrum, eigendom van de stad Kortrijk 
en ook de locatie waar “Radio 2” trouwens lange tijd was gehuisvest alvorens te verhuizen naar het 
nieuwe gebouw gelegen aan de Doorniksesteenweg.

Bij deze zoektocht werd rekening gehouden met een aantal parameters, zoals de zichtbaarheid, de 
samenwerking met partners en de efficiëntie. Een oplossing werd gevonden in een lokaal op de 
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gelijkvloerse verdieping op het Conservatoriumplein (kant Roeland Saverystraat) met 3 vrije gevels en 
dit op een site waar er niet alleen verschillende professionele en semi-professionele partners 
gehuisvest zijn, maar ook groepen, individuele muzikanten en verenigingen gebruik maken van de 
aanwezige lokalen. Aangezien de gehele site als muzieksite ingericht wordt, kunnen een aantal 
ruimtes een gemeenschappelijk gebruik kennen.

Door Communicatie en Recht werd een ontwerp van huurovereenkomst opgemaakt waarin de 
afspraken tussen de stad en de VRT werden opgenomen. De belangrijkste bepalingen in deze 
overeenkomst zijn de volgende:

-Voorwerp: Een nog nieuw op te richten lokaal op de gelijkvloerse verdieping van het Muziekcentrum 
gelegen Conservatoriumplein nr. 1, kant Roeland Saverystraat, te Kortrijk, aan de rechterzijde van het 
muziekcafé en met een oppervlakte van ongeveer 240m². Ook exclusief gebruik van een lokaal in de 
kelder als datalokaal. Op het dak zal hiervoor ook een koel-/verwarmingsunit geplaatst worden. Er zal 
een gemeenschappelijk gebruik worden gemaakt van de foyer (enkel als toegang tot het lokaal) en 
het sanitair. De overige ruimten zullen gebruikt worden zoals bepaald in de nog op te maken 
samenwerkingsovereenkomst met en/of retributiereglement voor alle partners van de gehele site. Er 
is ook een zone voorzien voor de sattelietwagen en er in afwachting van de realisatie van een 
ondergrondse parking zullen er 10 permanente en kosteloze parkeerplaatsen op het openbaar 
domein, in de nabijheid van het gebouw, gereserveerd worden voor medewerkers van de VRT. Na de 
realisatie van de ondergrondse parking zullen er minimaal 10 parkeerplaatsen voor de VRT 
gereserveerd worden.

-Bestemming: Huisvesting van de regionale redactie West-Vlaanderen en daarmee verwante 
activiteiten.

-Duur: 10 jaar, ingaande op 01 december 2017. Vooraf zullen er door de VRT inrichtingswerken 
worden uitgevoerd vanaf 23 mei 2017 in de kelder en vanaf uiterlijk 01 juli 2017 in het lokaal op de 
gelijkvloerse verdieping.

-Vergoeding: In natura. Het lokaal wordt casco ter beschikking gesteld en de inrichting en afwerking 
zal door de VRT gebeuren. De geplande werken worden geraamd op €495.000.

-Kosten en lasten:  Er zal een rechtstreekse elektriciteitsaansluiting door de VRT worden voorzien. 
Voor het verbruik van water zal de VRT instaan voor het plaatsen op eigen kosten van een 
tussenteller.

-Registratie en overschrijving: De VRT zal instaan voor de tijdige registratie van de huurovereenkomst 
en de opname ervan in een authentieke akte. 

Argumentatie
De terbeschikkingstelling van een lokaal in het stadseigendom Muziekcentrum op het 
Schouwburgplein voor een periode van 10 jaar, behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de inhuurgeving van een lokaal in het Muziekcentrum gelegen 
Conservatoriumplein nr. 1 te 8500 Kortrijk voor de huisvesting van een regionale redactie van de 
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radiozender van de VRT en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
huurovereenkomst waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 11 juni 2001.pdf
 Akte opstal 29 augustus 2001.pdf
 Beslissing gemeenteraad 06 april 2009.pdf
 Akte wijziging opstal 05 juni 2009.pdf
 Verzekeringsattest.pdf
 Plannen behorende bij overeenkomst.pdf
 Ontwerp van huurovereenkomst.pdf
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20:01 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
14 - 2017_GR_00151 - Immobiliën (immo 2003/033) - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - akte vestiging erfpacht en gebruiksovereenkomst. - Goedkeuren

14 2017_GR_00151 Immobiliën (immo 2003/033) - Campus 
Kortrijk Weide - deelproject realisatie 
zwembadcomplex - akte vestiging erfpacht 
en gebruiksovereenkomst. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00026 - Campus Kortrijk Weide - deelproject realisatie zwembadcomplex - stopzetting 
concurrentiedialoog - organisatie van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - 
addendum samenwerkingsovereenkomst Kortrijk Zwevegem  - Voorwaarden en wijze van gunnen

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 januari 2016, punt 26, de voorwaarden in het bestek 
'onderhandelingsprocedure - realisatie van een zwembadcomplex door middel van een DBFMO-
opdracht' en het ontwerp van de DBFMO-overeenkomst zoals opgenomen in bijlage goedgekeurd. De 
overeenkomst tot ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw 
zwembadcomplex met alle bijlagen werd ondertekend op 08 augustus 2016 door de stad Kortrijk, de 
gemeente Zwevegem en de NV S&R Kortrijk-Zwevegem in oprichting.

In bijlage 8 bij de overeenkomst werd een ontwerp van erfpachtovereenkomst (Kortrijk) opgenomen. 
Nu de contouren van de erfpacht en de erfdienstbaarheidszone gekend zijn en aangeduid op een 
opmetingsplan d.d. 25 april 2017 werden de bepalingen van de reeds goedgekeurde 
erfpachtovereenkomst opgenomen in een ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht 
aangevuld met bijzondere voorwaarden voor de erfdienstbaarheden (onder- en bovengrondse 
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constructies voor de exploitatie van het zwembad, verharde fundering voor de torenkraan en 
afvalcontainers.)

Er werd ook afgesproken dat de zone tussen de spoorwegberm van de spoorweg van Kortrijk naar 
Brugge en de zone erfpacht-erfdienstbaarheid voor het zwembad tijdelijk in gebruik zal worden 
gegeven aan de NV S&R Kortrijk-Zwevegem. Dit moet hen toelaten om deze zijde van de site veilig af 
te sluiten zonder een hoge draadafsluiting te moeten plaatsen. Vanaf het 5de jaar kan de stad dit 
gebruik op elk ogenblik opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden te respecteren. Er wordt 
geen vergoeding aangerekend, maar de zone zal aangelegd en onderhouden worden door de 
gebruiker.

Argumentatie
De goedkeuring van het ontwerp van akte vestiging van erfdienstbaarheid opgemaakt door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en van het ontwerp van gebruiksovereenkomst 
opgemaakt door Communicatie en Recht behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp van akte vestiging van een erfpachtrecht voor de realisatie van een zwembadcomplex op 
Campus Kortrijk Weide, opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties en waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, goed te keuren.

Punt 2
Het ontwerp van overeenkomst tot gebruik van een perceel stadsgrond gelegen Campus Kortrijk 
Weide, opgemaakt door Communicatie en Recht en waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit 
besluit is opgenomen, goed te keuren.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 25jan2016.pdf
 Bijlage 8 DBFMO-overeenkomst .pdf
 Plan bij erfpacht.pdf
 Ontwerp akte erfpacht.pdf
 Plan bij gebruiksovereenkomst.pdf
 Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
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15 - 2017_GR_00150 - Stedelijk Sportcentrum De Weimeersen te Rollegem - Concessie-overeenkomst. Aanpassing - Goedkeuren

15 2017_GR_00150 Stedelijk Sportcentrum De Weimeersen te 
Rollegem - Concessie-overeenkomst. 
Aanpassing - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2009 werd de concessie 
voor de uitbating van het cafetaria bij het stedelijk sportcentrum "De Weimeersen", voor de periode 
01 november 2009-31 oktober 2018, gegund aan de heer Jean-Marc Galloo. Het lastenkohier dat 
eerder goedgekeurd was door de gemeenteraad in zitting van 14 september 2009 beheerst de 
contractuele relatie tussen partijen. De heer Galloo vraagt nu het artikel 3 van het lastenkohier 
dermate aan te passen dat hij de concessievergoeding op maandbasis kan betalen in plaats van 
trimesterieel. Dit vereist een voorafgaande gemeenteraadsbeslissing.

Argumentatie
Artikel 3 van het lastenkohier dat onderdeel is van de concessie-overeenkomst die gesloten werd 
tussen de stad Kortrijk en de heer Jean-Marc Galloo stelt het volgende:"...Dit bedrag is trimesterieel 
betaalbaar en telkens voor een vierde (1/4) vooraf te betalen op de eerste dag van ieder trimester (01 
november, 01 februari, 01 mei, 01 augustus), door storting op rekeningnummer 000-0019263-57 van 
de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van betaling."

Teneinde tegemoet te komen aan de vraag van de concessiehouder kan deze clausule als volgt 
worden aangepast:"...Dit bedrag is maandelijks betaalbaar en telkens voor een twaalfde (1/12) vooraf 
te betalen op de eerste dag van iedere maand, door storting op rekeningnummer BE43 0910 0023 
0001 van de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van betaling."
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de aanpassing van het artikel 3 van het lastenkohier dat onderdeel is van de 
concessie-overeenkomst die gesloten werd met de heer Jean-Marc Galloo in verband met de uitbating 
van het cafetaria bij het stedelijk sportcentrum "De Weimeersen" te Rollegem, waardoor de tekst van 
dit artikel als volgt luidt: :"...Dit bedrag is maandelijks betaalbaar en telkens voor een twaalfde (1/12) 
vooraf te betalen op de eerste dag van iedere maand, door storting op rekeningnummer BE43 0910 
0023 0001 van de stad Kortrijk, met vermelding van de reden van betaling."

Bijlagen
 SC De Weimeersen, gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring lastenkohier en 

collegebeslissing tot gunning.pdf
 SC De Weimeersen, concessie-overeenkomst.pdf
 SC De Weimeersen, vraag concessiehouder.pdf

Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht
20:09 Arne Vandendriessche, schepen betreedt de zitting
16 - 2017_GR_00137 - VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk - Goedkeuren wijziging statuten van de vzw

16 2017_GR_00137 VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk - 
Goedkeuren wijziging statuten van de vzw
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid
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Beschrijving
Aanleiding en context
De heer Burgemeester Vincent Van Quickenborne diende zijn ontslag in als co-voorzitter van de vzw 
Citymarketing en Toerisme Kortrijk.  Onder zijn co-voorzitterschap werd richting en sturing gegeven aan de 
vzw. Na één jaar werking is verder gebleken dat een structuur met 2 co-voorzitters niet echt nodig is. De vzw 
zal dan ook opnieuw geleid worden door één voorzitter.

 

Argumentatie
Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad van de Stad Kortrijk, bij toepassing van artikel 21 van de statuten.

De concrete wijzigingen zijn van toepassing in onderstaande artikels van de vzw Citymarketing en Toerisme 
Kortrijk:

Artikel 19
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de co-voorzitters van de raad van bestuur, of bij afwezigheid 
van één van de co-voorzitters, door de andere co-voorzitter, of bij hun afwezigheid door de ondervoorzitter 
van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

wijzigt in:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

Artikel 22
De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden 
ondertekend door de co-voorzitters en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging 
waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de co-voorzitters van de raad van 
bestuur en door de secretaris. 

wijzigt in:
De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging 
waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van 
bestuur en door de secretaris.

 

Artikel 24
§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt:

- bij overlijden;

- bij afzetting door de algemene vergadering.

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de co-voorzitters van de raad van bestuur;
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- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

wijzigt in:
§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt:

- bij overlijden;

- bij afzetting door de algemene vergadering.

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur;

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

 

Artikel 26
De raad van bestuur kiest 2 co-voorzitters die samen het voorzitterschap uitoefenen in de vorm van co-
voorzitterschap onder de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk die gemeenteraadslid zijn. De raad kiest 
onder zijn leden die geen gemeenteraadslid zijn een ondervoorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de co-voorzitters van de vereniging. In het geval een co-voorzitter 
verhinderd is, zit de andere co-voorzitter de vergadering alleen voor. In het geval beide co-voorzitters 
verhinderd zijn, zit de ondervoorzitter de vergadering voor.
Indien de schepen bevoegd voor toerisme en/of citymarketing geen deel uitmaakt van de raad van bestuur, 
dan heeft deze het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te wonen.

wijzigt in: 
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk die 
gemeenteraadslid zijn. De raad kiest onder zijn leden die geen gemeenteraadslid zijn een ondervoorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij verhinderd is, zit 
de ondervoorzitter de vergadering voor. Indien de schepen bevoegd voor evenementen geen deel uitmaakt 
van de raad van bestuur, dan heeft deze het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur als 
waarnemer bij te wonen. 

Artikel 27
De raad wordt bijeengeroepen door de co-voorzitters.
Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de co-voorzitters en de secretaris. 
De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de co-voorzitters en de secretaris ondertekend.

wijzigt in:
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De 
uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 

Artikel 29
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de co-
voorzitters en de secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van 
vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder.
De co-voorzitters en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In deze 
beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen
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wijzigt in:
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde wijze van 
vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder.
De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe gemachtigd. In deze 
beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen

 

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met de statutenwijziging van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
 Ontslag V. Van Quickenborne.pdf
 STATUTEN.pdf



STATUTEN 
VZW CITYMARKETING & TOERISME KORTRIJK 
Ondernemingsnummer: 883.173.617 
TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR 
 

Artikel 1 

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam vzw ‘Citymarketing & Toerisme Kortrijk’. 

Alle akten, facturen, aankondigingen en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar 

naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder 

winstgevend doel” of “vzw”. 

 

Artikel 2 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 40. De algemene 

vergadering kan met een gewone meerderheid de zetel overbrengen naar een andere plaats binnen 

de stad Kortrijk en haar deelgemeenten. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden 

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Artikel 3 

Het doel van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk is het bundelen van de krachten op het 

vlak van beleving, evenementen, marketing en promotie en Kortrijk op te kaart te zetten als 

enerzijds aantrekkelijke winkelstad en anderzijds als trendy ‘mini-city-break'-bestemming voor 

dag- en verblijfstoeristen. Om de economische impact voor de ondernemers (retail, horeca, 

handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad. 

Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle roerende en onroerende 

goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom 

houden of er het gebruik van hebben. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks 

of onrechtstreeks verband houden met dit doel. 

 

Artikel 4 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Artikel 5 

De vereniging realiseert haar doel in overleg met en met medewerking van de stad Kortrijk. 

Hiertoe sluit de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk voor een 

periode die uiterlijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad eindigt. 

Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe in werking getreden is, 

wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege voor hoogstens één jaar verlengd. 

Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden of als 

deze werd ontbonden of geschorst, zal de stad Kortrijk na overleg met de vereniging voorlopige 

regels vaststellen die zullen gelden tot een nieuwe overeenkomst in werking treedt. 

De wetgevingen inzake openbaarheid van bestuur, formele motivering van bestuurshandelingen 

en overheidsopdrachten zijn van toepassing op de werking van de vereniging. 

 
TITEL II – DE LEDEN 
 

Artikel 6 

§1. De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden. Aan hen komt de volheid van lidmaatschap, 

met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering toe. 

§2. De vereniging heeft volgende leden: 

Categorie A: de stad Kortrijk, 

vertegenwoordigd door zes gemeenteraadsleden afgevaardigd door de gemeenteraad. De 
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mandaten worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. 

Categorie B: zeventien vertegenwoordigers van de toeristische sector, 

waarvan er elf vanuit de toeristische sector en zes door het College van Burgemeester en 

Schepenen worden voorgedragen uit de kandidatenlijst samengesteld na een open oproep. 

 

Artikel 7 

Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van lidmaatschap alle bepalingen en 

verplichtingen die in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vervat. 

 

Artikel 8 

§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels: 

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 

gemeenteraad uit haar leden gekozen. Zij handelen overeenkomstig de instructies van de 

gemeenteraad. 

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de 

fractieleider van hun politieke fractie. De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van 

een voordrachtakte vanuit elke politieke fractie, ondertekend door de meerderheid van de 

gemeenteraadsleden van deze politieke fractie. 

§2. Voor de aanvaarding van de leden uit de toeristische sector gelden volgende regels: 

Via een open oproep werft de stad Kortrijk kandidaat-leden die betrokken zijn bij de toeristische 

sector. Uit deze kandidaturen kiest een selectiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

stad en deskundigen uit de sector, elf leden. Deze selectie gebeurt op basis van vooraf 

vastgelegde criteria die expertise en diversiteit waarborgen. Nadien kiest het College zes leden die 

een bijkomende meerwaarde bieden voor de vereniging. 

De algemene vergadering beslist over de aanstelling van alle voorgedragen leden. 

 

Artikel 9 

§1. Het lidmaatschap eindigt door: 

- het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van een lid; 

- het vrijwillig ontslag van een lid, betekend aan de raad van bestuur. 

Er wordt tot hun vervanging overgegaan. In het geval van vrijwillig ontslag blijven de 

vertegenwoordigers in functie tot dat hun vervangers zijn benoemd. 

§2. Daarenboven komt voor de leden van categorie B van rechtswege een einde aan het 

lidmaatschap door de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

De leden blijven in hun functie tot in hun vervanging wordt voorzien overeenkomstig artikel 8. 

 

Artikel 10 

Het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk eindigt door: 

- het einde van het politieke mandaat in de gemeenteraad; 

- de volledige vernieuwing van de gemeenteraad; 

- een beslissing van de gemeenteraad die in hun vervanging voorziet. 

De gemeenteraad van de stad Kortrijk kan altijd beslissen om de aanwijzingen te herroepen. In 

voorkomend geval zijn de betrokken vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend. 

De vertegenwoordigers blijven in functie tot hun vervangers zijn benoemd. 

 

Artikel 11 

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een 

meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De algemene 

vergadering dient de beslissing tot uitsluiting materieel en formeel te motiveren. 

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten schuldig 

hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. 
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Artikel 12 

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de leden. 

Zij ontvangen geen bezoldiging en mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig geldelijk of 

stoffelijk voordeel halen uit hun lidmaatschap. Zij kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk 

gesteld worden voor die verbintenissen van de vereniging. 

 

Artikel 13 

Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op een aandeel in het 

maatschappelijk vermogen en kan geen vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde 

geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid. 

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen 

inzage vorderen van de rekening van de vereniging noch zegels laten leggen of een 

boedelbeschrijving vorderen. 

 

Artikel 14 

De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden de titel van erelid van de 

vereniging toekennen. 

 
TITEL III – DE ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 15 

De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging. 

Ingeval een lid deel uitmakend van de categorie B verhinderd is om aanwezig te zijn op de 

algemene vergadering, kan het een ander lid van de categorie B schriftelijk mandateren om in zijn 

naam deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemmingen. Elk stemgerechtigd lid van de 

categorie B kan slechts drager zijn van één volmacht. 

 

Artikel 16 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar 

zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten. 

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid: 

1° de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van de wijziging van de statuten; 

2° de verplaatsing van de maatschappelijke zetel; 

3° de benoeming van de bestuurders en de afzetting van de bestuurders; 

4° in voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van 

hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend. 

5° de goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting; 

6° de beslissing tot uitsluiting van een effectief lid; 

7° de kennisname van het jaarlijks activiteitenverslag; 

8° de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten met de stad Kortrijk; 

9° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk; 

10° de goedkeuring van huishoudelijke reglementen op voorstel van de raad van bestuur; 

11° de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen; 

12° de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

 

Artikel 17 

De algemene vergadering komt minstens éénmaal per semester bijeen. Op ieder ogenblik kan een 

bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing 

van de raad van bestuur of op vraag van de stad Kortrijk of minstens één vijfde van de leden van 

categorie B. Ook moet ieder voorstel dat ondertekend is door de stad Kortrijk of van twee leden 

van categorie B op de agenda worden geplaatst. Dit voorstel van agendering dient tijdig te 

gebeuren om het op de geschreven uitnodiging te kunnen vastleggen. 
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Artikel 18 

De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen bij gewone brief of per e-mail, 

ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur en die minstens acht dagen vóór 

de vergadering wordt gestuurd. In elk geval dient de uitnodiging te worden verstuurd op een 

ogenblik dat de gemeenteraad nog kennis kan nemen van de erin vermelde agendapunten. 

De oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de algemene vergadering. 

De vergadering kan niet geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn. 

 

Artikel 19 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of 

bij afwezigheid van de voorzitter, of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van 

bestuur of de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

Het secretariaat van de vergadering wordt waargenomen door de secretaris van de raad van 

bestuur. 

Indien de schepen bevoegd voor toerisme en/of citymarketing geen lid is van de Algemene 

vergadering, dan heeft deze het recht de Algemene vergadering bij te wonen. 

 

Artikel 20 

Het lid bepaald onder categorie A beschikt in totaal over achttien stemmen. 

De leden van categorie B van de vereniging hebben elk één stem in de algemene vergadering. 

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige 

statuten. 

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring en de wijzigingen van het huishoudelijk 

reglement met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. 

 

Artikel 21 

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de 

wijziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 

betreffende de vereniging zonder winstgevend doel zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 

worden nageleefd. 

Elk voorstel tot ontbinding of wijziging van de statuten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring 

voorgelegd te worden aan de gemeenteraad van de Stad Kortrijk. 

 

Artikel 22 

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en 

worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de 

zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen. 

Alle leden of derden kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter 

van de raad van bestuur en door de secretaris. 

Iedere wijziging van de statuten, benoeming of ontslag van een bestuurder wordt neergelegd op 

de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk en wordt gepubliceerd in de bijlagen van 

het Belgisch Staatsblad. 

 

Wijzigingen aan het ledenregister moeten ook worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank 

van Koophandel van Kortrijk en dit binnen de maand na de verjaring van de neerlegging van de 

statuten. 

 
 
TITEL IV – HET BESTUUR 
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Artikel 23 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene 

vergadering voor een termijn van zes jaar. De bestuurders worden al dan niet uit de leden van de 

Algemene vergadering benoemd. De leden van de raad van bestuur, die geen lid zijn van de 

algemene vergadering, hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. 

 

De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld: 

 

§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk: 

De gemeenteraad draagt maximaal elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 

Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. Deze voordracht waarborgt elke 

fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van 

hetzelfde geslacht. 

 

§2. Bestuurders voorgedragen door de toeristische sector: 

Daarnaast benoemt de algemene vergadering maximaal zes bestuurders voorgedragen door een 

selectiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de stad en deskundigen uit de sector, uit 

de kandidatenlijst samengesteld na een open oproep. 

Indien de schepen bevoegd voor toerisme geen lid is van de raad van bestuur, dan heeft deze het 

recht de raad van bestuur bij te wonen. 

 

Artikel 24 

 

§1. Het mandaat van de bestuurder eindigt: 

- bij overlijden; 

- bij afzetting door de algemene vergadering. 

- door het vrijwillig ontslag van een bestuurder betekend aan de voorzitter van de raad van 

bestuur; 

- bij de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

§2. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

 

§3. Ingeval van tussentijdse vacature benoemt de algemene vergadering een nieuwe bestuurder 

die het mandaat van zijn voorganger voltooit. De bestuurders waarvan het mandaat verstrijkt, 

blijven in functie tot op het ogenblik dat in hun vervanging is voorzien. 

 

Artikel 25 

 

In geval van verhindering kan een bestuurder een schriftelijke mandaat geven aan een andere 

bestuurder van dezelfde categorie om in zijn naam deel te nemen aan de debatten en de 

stemmingen. Elke bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht. 

De bestuurder kan geen volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 26 

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk die 

gemeenteraadslid zijn. De raad kiest onder zijn leden die geen gemeenteraadslid zijn een 

ondervoorzitter. 

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. In het geval hij 

verhinderd is, zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 

Indien de schepen bevoegd voor evenementen geen deel uitmaakt van de raad van bestuur, dan 

heeft deze het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij te wonen.  
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De stedelijke ambtenaar belast met de coördinatie van toerisme en/of citymarketing is van 

rechtswege secretaris van de raad van bestuur, zonder stemrecht. 

 

Artikel 27 

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter. 

De raad van bestuur komt slechts geldig samen indien de meerderheid van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en 

de secretaris. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend. 

 

 

Artikel 28 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vzw. Hij kan alle 

rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van 

het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de 

algemene vergadering. 

 

De raad van bestuur heeft in het bijzonder de volgende opdracht: 

- het garanderen van de naleving van de doelstellingen en het totale beleid van de vereniging; 

- het goedkeuren van de projecten en de stemming over de toegekende middelen; 

- de vertegenwoordiging van de vzw, zonder bijkomende machtiging van de algemene 

vergadering, in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten en handelingen; het optreden in 

alle rechtsgedingen, tegen of door de vzw gevoerd; de autonome beslissing over het al dan 

niet gebruiken van rechtsmiddelen; de geldige verbinding van de vereniging bij het afsluiten 

van overeenkomsten; 

- het instaan voor het beheer van de centrale rekeningen ; 

- het betalen van lonen, het innen en toewijzen van toelagen; 

- de controle van de activiteiten; 

- het opstellen van een ontwerp van huishoudelijk reglement 

Tenzij anders in de statuten of de wet bepaald, worden deze bevoegdheden collegiaal 

uitgeoefend. 

 

 

Artikel 29 

 

Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig ondertekend 

door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Dezelfde 

wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte als eiser en verweerder. 

De voorzitter en de secretaris worden bij beslissing van de raad van bestuur daartoe 

gemachtigd. In deze beslissing worden de omvang en de duur van de delegatie opgenomen. 

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid inzake vertegenwoordiging tegenover derden tevens 

geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere andere personen dan de voorzitter en 

de secretaris. In deze beslissing wordt de omvang en de duur van de delegatie opgenomen. 

De gemachtigde kan te allen tijde zijn ontslag indienen als gemachtigde door middel van een 

schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur. 

 

Artikel 30 

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

De bestuurders gaan geen persoonlijke verplichting aan betreffende de verbintenissen van de 

vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. 
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TITEL V– BEGROTINGEN EN REKENINGEN 
 

Artikel 31 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. 

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar af en 

maakt hij de balans op. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering 

onderworpen. Deze algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes maanden na de 

afsluiting van het boekjaar. De jaarrekeningen worden ten minste acht dagen vóór de algemene 

vergadering ter kennis gebracht van de leden, die op de zetel van de vereniging inzage kunnen 

krijgen van al stukken waarop deze rekeningen gesteund zijn. 

De raad van bestuur maakt ook een ontwerp van begroting op en legt die ter goedkeuring voor 

aan de algemene vergadering. De algemene vergadering dient plaats te vinden binnen de zes 

maanden voor het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. Het ontwerp 

van begroting wordt ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gebracht 

van de leden. 

 

Artikel 32 

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van 

dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd. 

 
TITEL VI ONTBINDING – VEREFFENING 
 

Artikel 33 

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre 

het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. 

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met 

naleving van de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 of door een 

gerechtelijke beslissing. In geval van vrijwillige ontbinding maakt de algemene vergadering een 

voorstel op, waarin één of meer vereffenaars worden benoemd, hun bevoegdheid wordt bepaald 

en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen wordt 

vastgesteld. 

Elk voorstel tot ontbinding dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 

gemeenteraad van de Stad Kortrijk. 

 

Artikel 34 

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de 

Stad Kortrijk, ter benaarstiging van hetzelfde of een gelijkaardig doel. 

 

Artikel 35 

Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd 

door de Wet van 2 mei 2002 en de gebruiken inzake verenigingen van toepassing.” 
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Jaarverslag en jaarrekening 2016 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean 
de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor
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In de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk en de vzw Citymarketing & 
Toerisme Kortrijk wordt omschreven op welke manier de organisatie met de stad samenwerkt om de 
doelstellingen uit het Plan Nieuw Kortrijk te realiseren. De nota regelt ook de betaling van het tweede 
deel van de toelage voor 2017.

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde de jaarrekening 2016 
goed op 20 april 2017.
De inkomsten bedragen € 305.452,37 en de uitgaven € 261.775,22. Dit resulteert in een boni van € 
43.677,15.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk keurde het jaarverslag 2016 
goed op 20 april 2017.

 

Traditioneel werden radio-, tv- en mediacampagnes opgezet om Kortrijk toeristisch te vermarkten. 
De katernen in De Morgen en in de Knack werden een volledig nieuwe communicatietool.

Qua grote investeringsprojecten was er de lancering van het fietsknooppuntennetwek 2.0 i.s.m. 
Westtoer.

Er werden 4 campagnes i.k.v. citymarketing uitgewerkt en gelanceerd. Daarnaast werden enkele 
weekends extra in de kijker gezet met Bangeleuk, Lekkerste Weekend, Lucky Luke-dorp, ...

Het Platform hotels en B&B’s kwam op kruissnelheid met een actieve informatie-uitwisseling met de 
sector.

 

Artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt het volgende:

De jaarlijkse financiële toelage wordt in drie schijven overgemaakt aan de Vereniging, via een storting 
op de rekening van de Vereniging met nummer 891-6940130-81. Volgende regeling wordt daarbij 
toegepast :

- een voorschot van 33,33% op 15 januari van het nieuwe werkjaar op basis van de 
gemeenteraadsbeslissing omtrent jaarplan en -budget (zie artikel 19)

- een volgende schijf van 33,33% op 15 mei van het nieuwe werkjaar op basis van de 
gemeenteraadsbeslissing omtrent goedgekeurde jaarrekening van voorgaande werkjaar 
(zie artikel 20)

- een resterende bedrag van 33,34% op 15 september.
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Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. | 
Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

23 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. 
Roosen,D. Wemel, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

12 onthoudingen : F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, S. Vanneste;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2016 van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarekening 2016 van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk, met een boni van    € 43.677,15, 
goed te keuren.

Bijlagen
 commissarisverslag
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 Jaarverslag 2016.pdf
 jaarrekening 2016.pdf
 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 20-04-2017.docx

Evenementen en Verenigingen
20:16 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
20:17 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
20:17 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
20:18 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
20:18 Axel Weydts, schepen betreedt de zitting
18 - 2017_GR_00155 - Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

18 2017_GR_00155 Vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Jaarverslag en jaarrekening 2016 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.
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Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor (verslag wordt afgeleverd ten laatste 30/05)

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde de jaarrekening 2016 goed 
op 25 april 2017.
De inkomsten bedragen € 500.179,50 en de uitgaven € 474.600,39. Dit resulteert in een boni van € 
25.579,11

De bedrijfsrevisor BDO heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd. 

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk keurde het jaarverslag 2016 goed 
op 25 april 2017.

Het jaarverslag geeft een overzicht van alle acties waar de ontmoetingscentra op hebben ingezet in 
2016. De acties worden ingedeeld volgens zeven strategische doelstellingen:

1. Het organiseren van gemeenschapsvorming en projecten.
2. Het organiseren van een eigen programmatie en cultuurspreiding. 
3. Het organiseren van educatieve activiteiten. 
4. Ondersteuning geven van lokale verenigingen en cultuurmakers.
5. Aandacht hebben voor communicatie. 
6. Aandacht hebben voor gebouwenzorg en infrastructuur.
7. Andere

Elk beheerscomité inventariseerde de gerealiseerde acties voor 2016 binnen deze zeven strategische 
doelstellingen.
Doelstellingen die voor 2016 over alle ontmoetingscentra heen werden gerealiseerd en het voorbij jaar 
kenmerkten worden apart besproken in de aandachtspunten. De aandachtspunten voor 2016 zijn de 
volgende:

 Schoolvoorstellingen vormen een belangrijk luik van de programmatie. Steeds wordt in 
nauwe samenwerking met de plaatselijke scholen gekeken om enkele schoolvoorstellingen in 
het ontmoetingscentrum te organiseren. In 2016 werden zo 25 voorstellingen georganiseerd 
waarbij 3602 leerlingen bereikt werden gespreid over kleuter, lager en secundair onderwijs.

 De programmatie evolueert merkbaar, weg van niches en kleinere reeksen naar het 
engageren van grotere shows en bekendere artiesten. 

 De ontmoetingscentra geven elk een eigen seizoensfolder uit waarin de eigen activiteiten 
worden voorgesteld aan de plaatselijke gemeenschap. Meestal wordt deze folder geïntegreerd 
als bijlage bij de dorpskrant. 

 Aandacht voor ondersteuning lokale verenigingen en cultuurmakers is een belangrijke pijler in 
de werking getuige de ondersteuning die elk oc geeft aan diverse lokale 
gemeenschapsvormende initiatieven en samenwerkingsverbanden. Deze 
ondersteuning is divers en kan gaan om promotionele, logistieke, programmatorische tot 
louter financiële steun.
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 Investeringen die gebeuren door het ontmoetingscentrum zijn aankopen ten gunste van 
de gebruiker. Een gemeenschappelijk accent in deze aankopen is de aanschaf van led 
podiumbelichting. Deze investering zorgt niet enkel voor een modernere podiumuitrusting 
maar ook voor een energiebesparing. Ontmoetingscentra die investeerden in dergelijke 
verlichting zijn De Troubadour, De Wervel, De Vonke, Aalbeke, Marke en Rollegem.

 Algemene tendens: bekijken we het cijfermateriaal. 
Het totaal aantal activiteiten stijgt, het gevolg van meer receptief gebruik van de 
ontmoetingscentra. Daartegenover staat wel een daling van het aantal bezoekers, zowel bij 
receptieve als eigen activiteiten. Een aantal factoren spelen een rol:
- OC Lange Munte was in 2016 gesloten tussen april en december, wat in de receptieve 
activiteiten een verschil maakt. 
- In een aantal ontmoetingscentra zoals in Bissegem en Kooigem werden enkele vaste 
receptieve gebruikers opgenomen in de cijfers. Dit gaat o.m. om academie, conservatorium, 
Ajko. Het gaat om gebruikers met veel activiteiten maar niet altijd veel bezoekers.

Onderdeel van het jaarverslag is het gedetailleerde cijferoverzicht van de werking opgesplitst per 
soort activiteit en soort lokaal. Telkens vindt een opsplitsing plaats volgens de receptieve en eigen 
activiteiten en het aantal deelnemers aan deze activiteiten. Dit cijferoverzicht is bijgevoegd per OC.
 
In totaal werden 11.551 activiteiten georganiseerd in de ontmoetingscentra, goed voor 317.891 
bezoekers. 
 
Het totaal aantal activiteiten gaat in stijgende lijn. In vergelijking met 2015 zijn er 356 meer 
activiteiten, in vergelijking met 2014 gaat dit over 642 activiteiten meer. Daartegenover staat een 
daling van het aantal bezoekers met 4303 personen ten opzichte van 2015. In vergelijking met 2014 
zijn er wel 14.813 bezoekers meer.
Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2016 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk goed te keuren.
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Punt 2
De jaarekening 2016 van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk, met een boni van € 25.579,11 goed te 
keuren.

Bijlagen
 Jaarverslag-OC's-2016-web.pdf
 sjabloonstadrrekening2016oc's.pdf
 JAARVERSLAGCIJFERS_VZWOC_2016.pdf
 Balans2016 vzw OC.pdf
 Verslag AV 25-04-17.pdf
 Ontmoetingscentra Kortrijk - commissarisverslag.pdf

Kelly Detavernier
Kernadministratie
20:20 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
19 - 2017_GR_00140 - Retributiereglement voor de prestaties geleverd als gevolg van overlast door openbare dronkenschap - Vaststellen

19 2017_GR_00140 Retributiereglement voor de prestaties 
geleverd als gevolg van overlast door 
openbare dronkenschap - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de gemeentelijke reglementen vast te stellen, 
ondermeer ook reglementen die betrekking hebben op gemeentelijke retributies.

Argumentatie
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De gevallen van openbare dronkenschap met overlast lopen op. 
In 2016 telden we nog ongeveer 300 gevallen. Deze mensen worden telkens naar de cel overgebracht om hun 
roes uit te slapen, zijn weerspannig, braken en/of urineren waardoor de kost per interventie hoog ligt. 

Om deze reden wordt huidige retributie ingevoerd.

De raad hoort het amendement ingediend door raadslid Carol Leleu, namens de fractie CD&V, 
waarvan de tekst luidt als volgt:
het retributiereglement wordt uitgebreid voor prestaties geleverd als gevolg van overlast door 
openbare dronkenschap en/of onder invloed van drugs.

Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Het amendement is bijgevolg aangenomen.

 

Juridische grond
Artikel 1§2 van de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de 
dronkenschap.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het retributiereglement voor de prestaties geleverd als gevolg van overlast door openbare 
dronkenschap en/of onder invloed van drugs als volgt vast te stellen:

Artikel 1 

Er wordt met onmiddellijke ingang een retributie gevestigd voor de prestaties geleverd als gevolg van 
overlast door openbare dronkenschap en/of onder invloed van drugs.
Het betreft prestaties, geleverd ten aanzien van mensen die omwille van hun openbare dronkenschap 
en/of onder invloed van drugs worden aangehouden en/of worden opgesloten door de politie, zoals 
bijvoorbeeld:

> Reinigen/ontsmetten door bevuiling politiecombi
> Reinigen/ontsmetten door bevuiling van de cel, matras e.d.
> Nood aan extra celtoezicht, … (*)

 (*) Dit is geen limitatieve opsomming.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de persoon die bij openbare dronkenschap en/of onder invloed van 
drugs overlast bezorgt of in voorkomend geval door de voor hem/haar burgerlijk verantwoordelijke 
persoon.

Artikel 3

De retributie wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 200,00 EUR per geval van overlast 
vastgesteld door de politie.
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Artikel 4

De retributie wordt betaald binnen dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.
Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zullen de portkosten, volgens de gangbare 
tarieven, aangerekend worden.

Artikel 5

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

20:24 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20 - 2017_GR_00165 - Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2016 - advies

20 2017_GR_00165 Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2016 - 
advies
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad ontving de jaarrekeningen 2016 van de volgende kerkfabrieken:

- Sint Maarten
- O.L.Vrouw
- Sint Rochus
- Sint Elooi
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- Sint Jan-Baptist
- Sint Elisabeth
- Heilige Damiaan
- Pius X
- Sint Godelieve
- Sint Audomarus
- Sint Eutropius
- Sint Antionus Abt
- Sint Laurentius
- Sint Cornelius
- Sint Amandus
- Sint Brixius
- Protestantse Kerk

Wij ontvingen via de gemeente Kuurne ook de jaarrekening van Sint Katharina Kuurne, waar de 
gemeenteraad in zitting van 20-04-2017 haar advies heeft verleend.

 

Argumentatie
Volgens artikel 54 van het ‘Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten’ stelt de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast 
en dient ze voor 1 maart in bij het centraal kerkbestuur.

Volgens artikel 55 van het Decreet worden de rekeningen jaarlijks voor 1 mei samen bij de 
gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.

Artikel 55 van het Decreet bepaalt verder dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de 
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur en dat bij ontstentenis van het 
versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat 
op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad wordt 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

De vraag tot advies over de jaarrekeningen 2016 kerkfabrieken aan de gemeenteraad ligt voor.

De analyses van de jaarrekeningen 2016 zijn opgenomen als bijlage.
Uitbetaalde exploitatietoelagen: 1.443.767 euro.
Cumul overschot jaarrekening 2016: 757.793 euro t.o.v. 643.925 euro in 2015.

Juridische grond
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 07/05/2004.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Positief advies te verlenen inzake de jaarrekeningen 2016 van volgende kerkfabrieken:
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- Sint Maarten
- O.L.Vrouw
- Sint Rochus
- Sint Elooi
- Sint Jan-Baptist
- Sint Elisabeth
- Heilige Damiaan
- Pius X
- Sint Godelieve
- Sint Audomarus
- Sint Eutropius
- Sint Antionus Abt
- Sint Laurentius
- Sint Cornelius
- Sint Amandus
- Sint Brixius
- Protestantse Kerk

Punt 2
Akte te nemen van de jaarrekening 2016 van Sint Katharina Kuurne.

Bijlagen
 St.-Maarten.pdf
 O.L.Vrouw.pdf
 St.-Rochus.pdf
 St.-Elooi.pdf
 Sint-Jan-Baptist.pdf
 St.-Elisabeth.pdf
 H.Damiaanparochie.pdf
 St-PiusX.pdf
 St.-Godelieve (Watermolen).pdf
 St-Audomarus.pdf
 St.-Eutropius.pdf
 St.-Antoniusabt.pdf
 St.-Laurentius.pdf
 St-Cornelius.pdf
 St.-Amandus.pdf
 St.-Brixius.pdf
 ProtestantsekerkKortrijk.pdf
 St.-Katharina.pdf
 Goedkeuring kuurne Jaarrekening sint katharina.pdf
 Goedkeuring Provnincie jaarrekening 2016 Sint-Katharina.pdf
 Analyses.pdf

Evenementen en Verenigingen
20:27 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:28 Hannelore Vanhoenacker, raadslid verlaat de zitting
21 - 2017_GR_00164 - VZW Feest in Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

21 2017_GR_00164 VZW Feest in Kortrijk - Jaarverslag en 
jaarrekening 2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00630 - vzw Feest in Kortrijk - Opvragen voorschot toelage 2017 - Goedkeuren

Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

De vzw kreeg eerder dit jaar voor de organisatie van Sinksen17 al een deel van de toelage, 
nl.€193.000, uitbetaald.  De vzw vraagt n.a.v. het jaarverslag het saldo, nl. €210.000, op van de 
toelage voor 2017 aan de vzw Feest in Kortrijk.

Argumentatie
1. Jaarrekening
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De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde de jaarrekening 2016 goed op 24 april 
2017.
De inkomsten bedragen € 772 323,57€ en de uitgaven € 770 171,18€. Dit resulteert in een boni van € 
2.152.39.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Feest in Kortrijk keurde het jaarverslag 2016 goed op 24 april 
2017.

2016 was voor vzw Feest in Kortrijk het jaar van de verdere verbreding, verruimen van het draagvlak, 
werken aan nog meer participatie.  Zowel Winter 15-16, Sinksen16 als Zomer16 waren opnieuw 
voltreffers. Sinksen16 trok overtuigend de kaart van nieuwe partnerships en deelprojecten. De 
zomerconcerten herhaalden hun formule en breidden uit naar 6 concerten. In Winter 16 werd de 
ijspiste een nieuwe meerwaarde in het Kortrijkse winterlandschap. 
Voor en achter de schermen behield de vzw de sterktes uit 2015 en pakte ze een aantal 
verbeterpunten aan. 
Het traject sponsorwerving werd opnieuw uitbesteed. Er werd een raamcontract voor technische 
ondersteuning van evenementen uitgeschreven en toegewezen.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Verslag van de revisor voor 2016 is nog niet binnen.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een hippe stad en 
evenementenstad. | Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het jaarverslag 2016 van de vzw Feest in Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening 2016 van de vzw Feest in Kortrijk, met een boni van €2.152.39, goed te keuren.

Bijlagen
 revisorverslagfeestinkortrijk.pdf
 20170424_Algemene Vergadering_Verslag.pdf
 20170418_Vzw FIK_defJaarverslag 2016.docx
 Jaarrekening 2016.xlsx

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Planning en Openbaar Domein
22 - 2017_GR_00136 - SVP Overleie-deelzone Guldensporencampus - Addendum bij samenwerkingsovereenkomst Guldensporencollege en overeenkomst gebruik gronden - Goedkeuren

22 2017_GR_00136 SVP Overleie-deelzone 
Guldensporencampus - Addendum bij 
samenwerkingsovereenkomst 
Guldensporencollege en overeenkomst 
gebruik gronden - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00136 - Workshopreeks Overleie - Eindrapport workshopreeks Overleie ism Leiedal en 
Jordi Farrando - Goedkeuren
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Aanleiding en context
In 2012 (GR 12/03/2012) werd een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het 
Guldensporencollege goedgekeurd. Hierbij werden een reeks basisafspraken vastgelegd met 
betrekking tot de verdere ontwikkeling van de scholencampus en het voorzien van nieuwe 
verbindingen en groen-recreatieve ruimtes op de campus. Deze afspraken kaderden binnen het 
Masterplan van de school en het Toekomstplan voor Overleie. De samenwerkingsovereenkomst 
fungeerde daarnaast als onderdeel van het Stadsvernieuwingsproject (SVP) Overleie.

In samenwerking met de school werd in 2013 door Leiedal ism Jordi Farrando een inrichtingsplan voor 
de campus opgemaakt. Dit plan is opgenomen in het eindrapport workshopreeks Overleie zoals in 
2014 goedgekeurd (GR 10/06/2014). Het inrichtingsplan vormde de basis voor de opmaak van een 
addendum waarbij afspraken vastgelegd worden omtrent de kostenverdeling van de investering, 
juridische verantwoordelijkheden, opmaak van de technische plannen, timing, zakelijk rechten en 
beheer en onderhoud. 

 

Argumentatie
Nu de bouwwerken op de campus (fase 1 schoolgebouwen en K-tower) in de eindfase zitten, kan via 
dit addendum uitvoering gegeven worden aan de inrichting vanaf eind 2017 / 2018.

Het addendum werd grondig besproken met de 3 partijen die dienen te ondertekenen voor het 
Guldensporencollege (i.c. DPSA, SABKO en St-Amandscollege vzw). De respectievelijke raden van 
bestuur gaven hun goedkeuring en voorzagen in mandatering ifv de ondertekening van de 
overeenkomst.

Dit zijn de hoofdlijnen bepaald binnen het addendum:

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan zoals opgemaakt ism de school en Leiedal/J.Farrando fungeert als 
referentiedocument. Hierbij wordt voorzien in een globaal en faseerbaar inrichtingsplan met 
aanduiding van de verbindingen over de campus, de groen ruimtes, de invulling ifv sport, de 
parkeerzones,...

Binnen het plan is voorzien dat de N-Z-as een volledig publieke functie krijgt alsook de groen-
recreatieve zone thv de Collegebrug.

Erfpacht / gebruiksovereenkomst

In functie van het realiseren van het project met nieuwe publieke verbindingen en een groen-
recreatieve ruimte, dient voorzien te worden in een zakelijk recht voor de stad.

Omwille van vastgestelde vervuiling (meest oostelijk deel van de site alsook kleine calamiteiten 
geregisteerd bij OVAM) kan op heden geen erfpacht verleend worden aan de stad op delen van dit 
grote kadastraal perceel. In afwachting wordt een overeenkomst tot een kostenloos gebruik van deze 
gronden voorzien. De school zal de nodige inspanningen leveren om een erfpacht mogelijk te maken 
binnen de termijn van 5 jaar. Vervolgens wordt een erfpachtovereenkomst voorzien voor een termijn 
van 35 jaar. De erfpachtvergoeding bestaat uit de investeringen door de stad alsook het onderhoud 
en beheer en de gebruiksrechten.

Verdeelsleutels kosten
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Gekoppeld aan het inrichtingsplan werd een eerste algemene kostenraming opgemaakt. Op basis van 
deze raming werd een verdeelsleutel tussen beide partijen bepaald. De totale investering omvat een 
grootorde van ca. 940K waarvan ca. 197K of 21% ten laste van de school en ca. 743K of 79% ten 
laste van de stad.

Vernoemde bedragen betreffen de noodzakelijke investeringen, BTW, studiekosten.

De kosten ten laste van de stad Kortrijk komen in aanmerkingen voor subsidie binnen het SVP 
Overleie en dit voor 20%. De nettokost voor de stad kan hierdoor gereduceerd worden (opgelet: 
bedragen kunnen nog wijzigen op basis van opmaak technisch plan. De definitieve bedragen zullen 
vastgelegd worden bij opmaak bestek en gunning).

Verbindingen

Binnen het project zal voorzien worden in het realiseren van de N-Z-as inclusief centraal 
ontmoetingsplein. In deze fase wordt ook voorzien in een O-W-as richting Proosdijstraat. Deze laatste 
verbinding kan gelet op de nog geplande werken (afbraak gebouwen, opdelen van de speelplaats,...) 
in deze omgeving pas binnen een termijn van ca. 5 jaar een publieke functie opnemen.

De N-Z-as wordt aangelegd als fiets-en voetgangersverbinding tussen de Diksmuidekaai en de 
Vercruysselaan. De O-W-as fungeert als voetgangersverbinding binnen de campus en heeft daarnaast 
een aanvullende publieke rol (verbinding Overleie met groen-recreatieve ruimte).

Groen-recreatieve ruimte

Deze open ruimte wordt binnen het project kwalitatief heraangelgd. Hierbij wordt voorzien in een 
landschappelijke aanleg waardoor de zone meer betrokken wordt op de Leie en de Diksmuidekaai. Zo 
worden de aanwezige harde grenzen weggenomen waardoor de ruimte een uitnodigend en publiek 
karakter krijgt. Door het voorzien van nieuwe aanplantingen (siergrassen en hoogstammen) krijgt het 
geheel een meer parkachtig karakter. In het gebied wordt (cf. afspraken met de school) voorzien in 
de realisatie van omni-sportvelden en 2 kleinere voetbalvelden. De sportvelden hebben een publiek 
gebruik. De school krijgt op schooldagen (schooluren) prioritair gebruik.

Parkeren

Binnen het inrichtingsplan werd voorzien in de aanleg van diverse parkeerfaciliteiten (auto en fiets). 
De school staat in voor de gefaseerde en kwalitatieve aanleg van deze zones. Gelijklopend met de 
aanleg van de N-Z-as zal de parkeerzone bij de basketzaal aangelegd worden.

Timing

Actueel voorziene timing voorziet in de uitvoering van de werken vanaf eind 2017.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | 
(Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.
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Een stad die beweegt, durft en verandert | We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. | 
Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.
Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad. | Investeren in fietsaccommodatie.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het Guldensporencollege, 
vertegenwoordigd door DPSA vzw, SABKO vzw en St-Amandscollege vzw, goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

 

Punt 2
de overeenkomst tussen St-Amandscollege vzw en Stad Kortrijk tot gebruik van het perceel grond 
gelegen aan de Diksmuidekaai, goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Addendum_bij_Samenwerkingsovereenkomst_St-Amand-StadKortrijk_versie GR 2017 (003) 

met aanvulling erfdienstbaarheden DBFMO.pdf
 Guldensporencollege_overeenkomst gebruik perceel.pdf
 Guldensporencollege_contour werken en ingebruikname of erfpacht.pdf
 Zone opstal Guldensporencollege aan AZ Groeninge.pdf
 Guldensporencollege_financiering_bijlage bij addendum1.xlsx
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Addendum 1 bij 
Samenwerkingsovereenkomst inzake het project  
‘Scholensites DPSA en Campus Diksmuidekaai’ 

 

 

Tussen ondergetekenden, 

 

Partij enerzijds, zijnde: 

 

DE STAD KORTRIJK, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heren Vincent VAN QUICKENBORNE en Geert HILLAERT, 

respectievelijk burgemeester en stadssecretaris, handelend in hun gezegde hoedanigheid in 

toepassing van artikel 182 Gemeentedecreet,  

 hierna "Stad Kortrijk" genoemd; 

 

Partij anderzijds, zijnde: 

 

SCHOLENGROEP DPSA vzw, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, 

………………………………………………………………… 

die verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn door  

- ………………………………………………………………, en 

- ……………………………………………………………... 

hierna genoemd “DPSA”; 

 

SINT-AMANDSCOLLEGE vzw, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,  

……………………………………………………………… 

die verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn door  

- ……………………………………………………………..………, en 

- ……………………………………………………………….……. 

hierna genoemd “St-Amandscollege vzw”; 

 

 

Enkel voor wat betreft de O-W-as: 

SABKO vzw, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,  

………………………………………………………………………. 

die verklaart rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn door  

- ……………………………………………………………………….., en 

- ………………………………………………………………………. 

hierna genoemd “SABKO”; 
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Wordt het volgende uiteengezet: 

 

 

In navolging van de samenwerkingsovereenkomt inzake het project ‘Scholensites DPSA en 

Campus Diksmuidekaai’ d.d. 23 maart 2012 werd in nauwe samenwerking tussen Partijen 

een inrichtingsplan opgemaakt voor wat betreft de omgevingsaanleg van de school. 

Hieronder wordt begrepen de verbindingen, de verzamel- en verblijfplaatsen, de groen- 

recreatieve zone met sportaccomodatie en fiets- en autoparkeren. 

 

Het inrichtingsplan kwam tot stand na een workshopweek (van 21 tot 25 oktober 2013) met 

Partijen en met ondersteuning door de Intercommunale Leiedal en de Spaanse 

stedenbouwkundige Jordi Farrando. De resultaten van deze workshop werden vertaald in 

een workshopverslag dat opgenomen werd in een eindrapport ‘Workshopreeks Overleie’. Dit 

eindrapport werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van Kortrijk op 10.06.2014.  

 

Het inrichtingsplan vormt de basis voor de opmaak van dit addendum waarbij afspraken en 

basisprincipes vastgelegd worden omtrent de kostenverdeling voor de diverse deelzones, 

juridische verantwoordelijkheden, opmaak van technische plannen, timing, zakelijke rechten 

en  beheer en onderhoud. 

Dit addendum bouwt voort op de samenwerkingsovereenkomst. De bepalingen opgenomen 

in vernoemde samenwerkingsovereenkomst werken onverminderd door, tenzij expliciet 

vermeld binnen dit addendum. 

 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Artikel 1 – Inrichtingsplan 

Partij anderzijds erkent het rapport van het inrichtingsplan ‘Site Guldensporencollege’ 

opgenomen in het ‘Eindrapport workshopreeks Overleie’ zoals goedgekeurd door de 

Gemeenteraad d.d. 10.06.2014. Het inrichtingsplan wordt als bijlage bij dit addendum 

gevoegd en maakt er onlosmakelijk deel van uit. 

Het inrichtingsplan fungeert voor Partijen als referentiedocument voor de bepalingen binnen 

dit addendum en bij het uitwerken van de technische plannen en de gefaseerde uitvoering. 

Afwijkingen van dit document, voor wat betreft de gebruik/erfpachtzone en de O-W-

verbinding, zijn enkel mogelijk in onderling overleg. 

 

Artikel 2 – Erfpacht  

Sint-Amandscollege vzw verbindt er zich toe, als eigenaar, om de zone, ten indicatieve titel 

aangeduid met rode kleur op bijgevoegd inrichtingsplan, uiterlijk binnen de 5 jaar na 

ondertekening van huidige overeenkomst, in erfpacht te geven aan partij enerzijds. 

De erfpacht zal verleend worden conform navolgende basisprincipes:  

°De looptijd van de erfpacht wordt bepaald op 35 jaar, daarna bij onderling akkoord van 

Partijen verlengbaar tegen dezelfde voorwaarden. 

° De erfpachtvergoeding bestaat uit de investeringen die partij enerzijds ten hare laste 

neemt op de in erfpacht gegeven grond en het daarmee gepaard gaande onderhoud en 

beheer, alsook uit de gebruiksrechten van partij anderzijds op de in erfpacht gegeven grond. 
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°De rechten en de lasten verbonden aan de erfpacht, alsook de daarmee gepaard gaande 

verantwoordelijkheden, gaan over op de erfpachtnemer op het ogenblik van het effectief in 

gebruik nemen van de betreffende zones. 

°Partij anderzijds heeft het recht om de erfpachtzone met motorvoertuigen te betreden in 

functie van de bediening en het beheer van de aanpalende gebouwen. 

° De kosten verbonden aan de erfpachtakte en de daarbij horende opmetingsplannen 

worden door partij enerzijds en partij anderzijds elk voor de helft gedragen. 

Partij anderzijds verbindt er zich toe om, in afwachting van het verlijden van betreffende 

erfpachtakte, aan partij enerzijds een gebruiksrecht te verlenen op bovenvermelde gronden 

tegen gelijkaardige voorwaarden. Daartoe zal een gebruiksovereenkomst afgesloten worden 

tussen partijen.  

 

Voor wat betreft de zone  aangeduid in bijlage 4 en momenteel in opstal door ‘AZ Groeninge’ 

zal partij enerzijds dit opstalrecht respecteren conform de overeenkomst, d.d. 14.12.2011 (+ 

ev. verlengingen) en dit tot AZ Groeninge de campus St.-Maarten verlaat. Gedurende de 

periode van opstal berust de volledige verantwoordelijkheid voor betreffende zone bij ‘AZ 

Groeninge’. 

 

 

Artikel 3 – Erfdienstbaarheden 

Voor wat betreft de gronden verkocht door Sint-Amandscollege vzw aan Aquafin nv bij akte 

van 3 juli 2006, en waarvoor een erfdienstbaarheid van over- en doorgang verleend werd 

aan Sint-Amandscollege vzw, zal partij enerzijds het nodige doen om eveneens de 

noodzakelijke erfdienstbaarheden te verkrijgen van Aquafin nv ten hare voordele (partij 

enerzijds).  

 

Partij enerzijds verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, de bestaande 

erfdienstbaarheden die rusten op de ondergrond van de in gebruik/erfpacht gegeven zone te 

respecteren gedurende de ganse gebruik/erfpachtperiode. Tevens verbindt partij enerzijds 

zich er toe om de erfdienstbaarheden die nodig zouden blijken in functie van de aanleg en 

onderhoud van de noodzakelijke nutsleidingen en rioleringen voor de nieuw op te richten 

aanpalende gebouwen toe te staan; dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de openbare 

functie van de in gebruik/erfpacht gegeven grond. De openbare functie primeert steeds op 

het toekennen van erfdienstbaarheden. 

Indien noodzakelijk zal partij enerzijds toegang verlenen tot de ondergrond aan DBFM 

Scholen van morgen (de houder van de erfdienstbaarheid). Het komt evenwel aan deze 

laatste toe om bij opbraak steeds de bovengrond in zijn oorspronkelijke staat te herstellen 

op zijn kosten. De hinder die daarmee gepaard gaat, dient steeds tot een minimum beperkt 

te worden. 

 

Partij enerzijds verbindt er zich toe om , voor zover als nodig, de erfdienstbaarheden 

bedongen bij akte verleden op 20 mei 2015 door notaris Elien Turpyn, tussen DPSA en DBFM 

Scholen van Morgen te eerbiedigen. 

 

  

Artikel 4 – Gebruik van de in erfpacht gegeven grond 

Partij enerzijds verbindt er zich toe om gedurende een maximale periode van 5 jaar, 

ingaande op de dag van het afsluiten van de gebruiksovereenkomst , aan partij anderzijds 

kosteloos gebruiksrechten te verlenen op de in gebruik/erfpacht verkregen gronden exclusief 

in het kader van het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken op de aanpalende 
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gronden. Dit zal als voorwaarde in de gebruiksovereenkomst/erfpachtakte tussen partij 

enerzijds en partij anderzijds ingeschreven worden. 

Gedurende de gebruiksperiode zijn alle schadegevallen, welke hun oorzaak vinden in de 

gebruikte accommodatie of het gebruik dat ervan gemaakt wordt, exclusief ten laste van de 

gebruiker. 

 

 

Artikel 5 - Kostenraming 

Op basis van het inrichtingsplan werd door partij enerzijds een kostenraming opgemaakt die 

door partij anderzijds wordt gevalideerd. Deze kostenraming wordt als bijlage bij dit 

addendum gevoegd en maakt er onlosmakelijk deel van uit.  

Binnen de kostenraming wordt per investeringsonderdeel aangegeven welke financiële 

verdeelsleutel van toepassing is. Dit resulteert in een totaalinvestering (inclusief 10% 

onvoorziene kosten) die door Partijen gevalideerd worden.  

Deze verdeelsleutel blijft gelden ook als blijkt dat de effectieve kosten hoger of lager liggen 

dan de kostenraming. Indien evenwel zou blijken dat de kosten hoger komen te liggen door 

zware fout of nalatigheid van één van de partijen, dan zal deze meerkost volledig ten laste 

zijn van de partij die de zware fout heeft gemaakt of nalatig is geweest. 

Bij een overschrijding van de raming (incl. 10% onvoorziene kosten) met meer dan 10% 

zullen beide partijen in onderling overleg naar een oplossing zoeken, maar met behoud van 

de hierboven vermelde verdeelsleutel. 

 

Artikel 6 – Opmaak technisch ontwerp 

Partij enerzijds staat in voor de opmaak van het technisch plan voor wat betreft de zone 

aangeduid in bijlage 2. Deze omvat de N-Z-as, de O-W-verbinding en de groen-recreatieve 

zone.  

Partij enerzijds draagt de kosten hieraan verbonden. 

Eventueel bijkomende studiekosten ten gevolge van externe elementen die op heden niet 

gekend zijn worden tussen beide partijen verdeeld volgens de verdeelsleutel die van 

toepassing is op de betreffende zone.  

 

Artikel 7 – Uitvoeringswerken 

In de artikels die volgen zijn de verschillende uitvoeringswerken opgenomen. Daarin is 

telkens, refererend naar de kostenraming, de verdeelsleutel tussen partijen opgenomen. 

Indien evenwel door één van de partijen bijkomende specifieke eisen worden gesteld (t.o.v. 

de kostenraming en het eindrapport) bij deze uitvoeringswerken, dan vallen deze kosten 

integraal ten laste van de vragende partij.  

Deze bijkomende eisen zullen uitdrukkelijk opgenomen worden in de betreffende addenda 

die nog volgen. 

Partijen verbinden er zich toe om de afwatering en rioleringen, niet verbonden aan de 

bovenaanleg zoals opgenomen in de kostenraming, maximaal op elkaar af te stemmen. De 

kosten worden ten laste genomen door de partij die instaat voor deze afwatering en 

rioleringen. 

De extra kosten die gemaakt moeten worden aan de bovengrond ten gevolge van de aanleg 

van de ondergrond zijn ten laste van de partij die instaat voor de aanleg van de ondergrond. 

Eventueel bijkomende kosten ten gevolge van onvoorziene omstandigheden (o.m. 

grondvervuiling, archeologie) vallen integraal ten laste van de eigenaar van de grond. 

 

Artikel 8 – Verbindingen Site Diksmuidekaai 
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Binnen het inrichtingsplan werd een ontwerp opgemaakt voor de realisatie van de N-Z-as en 

de O-W-verbinding. 

Voor de realisatie van de N-Z-as zal partij enerzijds optreden als bouwheer. Conform de 

kostenraming draagt partij anderzijds 20% en partij enerzijds 80% van de investeringskost 

voor de realisatie. Dit omvat de kosten verbonden voor de realisatie van de bovenaanleg, 

rioleringen verbonden aan de bovenaanleg en openbare verlichting. 

Doordat het ‘Centraal plein’ inherent onderdeel uitmaakt van de N-Z-as zal partij enerzijds 

optreden als bouwheer. Conform de kostenraming draagt partij anderzijds  20% en partij 

enerzijds 80% van de investeringskost voor de realisatie. Dit omvat de kosten verbonden 

voor de realisatie van de bovenaanleg, rioleringen verbonden aan de bovenaanleg en 

openbare verlichting. 

  

Voor de realisatie van de O-W-verbinding zal partij enerzijds optreden als bouwheer, waartoe 

partij anderzijds de toestemming geeft. Conform de kostenraming draagt partij anderzijds 

85% en partij enerzijds 15% van de investeringskost voor  de realisatie. Dit omvat de kosten 

verbonden voor de realisatie van de bovenaanleg en de rioleringen verbonden aan deze 

bovenaanleg. Partij enerzijds bekostigt integraal de aanleg van de openbare verlichting op de 

O-W-verbinding. 

Partijen komen overeen dat de O-W-as pas als volwaardige doorgang kan functioneren, 

nadat de school de functies van kleuter- en lager onderwijs geherlocaliseerd heeft naar de 

gebouwen ten zuiden van deze as. Partij anderzijds zal de nodige inspanningen doen om dit 

mogelijk te maken binnen een periode van 5 jaar na ondertekening van huidige 

overeenkomst. In dit verband verbindt partij anderzijds er zich toe om al het nodige te doen, 

zodat deze O-W-as zo spoedig mogelijk ook effectief als volwaardige doorgang functioneert. 

 

Beide verbindingen hebben conform RUP 12-1 Sint-Amand, goedgekeurd 30/05/2013, een 

publiek karakter. Deze bepalingen blijven onverminderd gelden. 

De N-Z-as wordt gerealiseerd op gronden die in gebruik/erfpacht genomen worden door 

Partij enerzijds en fungeren als dusdanig als publiek domein met alle verantwoordelijkheden 

hieraan verbonden. 

De O-W-as wordt gerealiseerd op private gronden eigendom van Partij anderzijds. Binnen de 

opmaak van het technisch ontwerp en de aanleg wordt voorzien in de beperkte 

afsluitbaarheid van de O-W-as. Dit ter hoogte van de fietsstalling alsook tussen de O-W-as 

en de N-Z-as en het centrale plein.  Deze afsluitmogelijkheid, zowel langs de west- als 

oostzijde wordt gerealiseerd door partij anderzijds. De kosten hiervan neemt partij anderzijds 

volledig ten hare laste. Met het oog op de kwaliteitsbewaking hiervan gebeurt de aanleg in 

overeenstemming met partij enerzijds. Partij anderzijds onderschrijft de voorschriften zoals 

bepaald binnen het RUP ‘St-Amand’. Partij enerzijds staat toe dat partij anderzijds de O-W-as 

tijdens de schooluren kan afsluiten om veilige leerlingenbewegingen tussen 

campusonderdelen te organiseren. Partij anderzijds zal dit in overleg met partij enerzijds op 

danige manier organiseren dat het publieke karakter van de verbinding bewaard wordt.  

 

Artikel 9 – Verzamel- en verblijfplaatsen Diksmuidekaai 

Binnen het inrichtingsplan worden twee verzamel- en verblijfsplaatsen gedefinieerd, nl. 

‘Centraal plein’ en ‘Centrale groenzone’ 

Voor het ‘Centraal plein’ wordt verwezen naar artikel 8 hiervoor. 

De ‘Centrale groenzone’ wordt gerealiseerd door partij anderzijds op haar kosten. Bij de 

technische uitwerking en realisatie streven beide partijen  om het ontwerp en kwaliteiten 

zoals opgenomen in het inrichtingsplan maximaal op te nemen. De ‘Central groenzone’ wordt 

gerealiseerd op gronden van Partij anderzijds en heeft een privaat karakter. 
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Artikel 10 - Groen-recreatieve zone  

Binnen het inrichtingsplan wordt een groen-recreatieve zone voorzien. 

Partij enerzijds treedt hierbij op als bouwheer. 
Partij anderzijds staat in voor de integrale financiering voor het weghalen van de oude 

sportvelden en verhardingen in deze zone. 

Partij enerzijds staat in voor de integrale financiering voor de realisatie/herinrichting van de 

groen-creatieve zone met sportvelden. 

De groen-recreatieve zone wordt gerealiseerd op gronden die in erfpacht genomen worden 

door Partij enerzijds en fungeren als dusdanig als publiek domein met alle 

verantwoordelijkheden hieraan verbonden. 

De sportvelden zijn enkel bestemd voor recreatief gebruik, niet voor competitief gebruik. 

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk bij onderling overleg tussen partijen. 

Partij anderzijds heeft prioritair gebruik van deze zone tijdens de schooldagen van 8u tot 

17u30, met inbegrip van woensdagnamiddag. 

Wijzigingen aan de infrastructuur binnen deze zone, afwijkend van het inrichtingsplan, 

gebeuren in onderling overleg tussen partij enerzijds en partij anderzijds. 

  

Met betrekking tot deze zone wordt er op gewezen dat artikel 5, 2de alinea van de 

samenwerkingsovereenkomst zonder voorwerp is geworden. De groen-recreatieve zone komt 

immers niet in aanmerking voor het Europees project ‘Profit’. 

 

 

Artikel 11 – Parkeren 

Binnen het inrichtingsplan wordt voorzien in een gespreide parkeeraanpak die functioneel 

beter aansluit op de werking en betreft dus een wijziging ten opzichte van het 

ontwerpvoorstel van partij anderzijds (masterplan Abscis zoals opgenomen in het 

eindrapport van de workshopreeks).  

Het autoparkeren wordt conform het inrichtingsplan voorzien op 4 plaatsen op de campus. 

Partij anderzijds voorziet in de realisatie van deze parkingfaciliteiten en zal bij de technische 

uitwerking en realisatie maximaal het ontwerp en kwaliteiten nastreven zoals opgenomen in 

het inrichtingsplan. Partij anderzijds treedt hierbij op als bouwheer en neemt de integrale 

financiering ten laste. 

Voor het fietsparkeren worden 3 locaties voorzien waarbij 2 nieuwe fietsinfrastructuren 

worden gerealiseerd. Partij anderzijds voorziet in de realisatie van deze 

fietsparkeerfaciliteiten en zal bij de technische uitwerking en realisatie maximaal het ontwerp 

en kwaliteiten nastreven zoals opgenomen in het inrichtingsplan. Partij anderzijds treedt 

hierbij op als bouwheer en neemt de integrale financiering ten laste.  

Conform het inrichtingsplan worden geen zgn. ‘kiss- and ride’-zones voorzien binnen de 

parkeerfaciliteiten op de campus zelf. Hiervoor worden  locaties voorzien op het openbaar 

domein waarbij partij enerzijds zal instaan voor de realisatie. Partij enerzijds treedt hierbij op 

als bouwheer en neemt de integrale financiering ten laste.  

 

Artikel 12 – Timing 

De Partijen komen overeen om navolgende timing te hanteren. Daarin wordt uitdrukkelijk 

opgenomen welke zones wanneer vrij zijn, zodat de partij die optreedt als bouwheer voor de 

betreffende zone haar werkzaamheden kan aanvatten. De te bewerken zones dienen zich op 

dat ogenblik in zodanige staat te bevinden dat de aannemer de werken onmiddellijk kan 

aanvatten zoals opgenomen in de betreffende bestekken (geen (bijkomende) 
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opruimingswerken). De timing vermeldt tevens ten indicatieve titel wanneer betreffende 

werkzaamheden zullen uitgevoerd zijn.  

 

Indicative timingstabel: 

Realisatie N-Z-as tussen R36 t.e.m. feestzaal en O-W-as: 2e helft 2017 
Realisatie N-Z-as t.h.v. K-tower: 2018 (opmerking: realisatie mede afhankelijk van afwerking 
woontoren en herstellingswerken schadegeval t.h.v. Diksmuidekaai) 
Realisatie westelijk deel groen-recreatieve zone: 2018 
Realisatie oostelijk deel groen-recreatieve zone: afhankelijk van beslissingen inzake sanering 
door OVAM en timing aanleg drainageleiding door W&Z nv. 

 

 

Artikel 13 – Bijlagen 

Volgende bijlagen maken integraal deel uit van dit addendum: 

- Bijlage 1: deelrapport ‘Site Guldensporencollege’ uit het eindrapport ‘Workshopreeks 

Overleie’ zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van Kortrijk d.d. 10.06.2014. 

- Bijlage 2: overzichtsplan inrichtingsplan met aanduiding van de contour van de 

erfpachtzone. 

- Bijlage 3: Financiële raming investeringen met overeengekomen verdeelsleutel per 

partij. 

- Bijlage 4: zone van opstal AZ Groeninge. 

 

 

 

Opgemaakt in 4 exemplaren te Kortrijk op ...................................... 

 

Iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

 

Voor partij enerzijds:   

 

 

 

 

 

 

Voor partij anderzijds:                  

 

Voor DPSA: 

 

 

 

 

 

 

Voor SABKO: 
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Voor St-Amandscollege vzw: 

 

 

 

  

___________________ 
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Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
20:35 Hannelore Vanhoenacker, raadslid betreedt de zitting
20:36 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
23 - 2017_GR_00156 - zaak van de wegen - verkaveling Marquette - Goedkeuren

23 2017_GR_00156 zaak van de wegen - verkaveling Marquette 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De aanvraag: 

Vlasimmo NV vraagt een verkaveling aan in functie van de ontwikkeling van de site Marquette in de 
Cannaertstraat / Cannaerthof in Marke (VK 1286 – MAR141). Samen met de verkaveling wordt ook een 
bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van de noodzakelijke riolerings- en wegeniswerken 
(2016/00798).

De verkaveling voorziet 18 loten voor woningen in vrijstaande en gekoppelde bebouwing. De 
verkavelingsdichtheid bedraagt 11 woningen per hectare. Veertien woningen zijn bestemd voor 
eengezinswoningen in vrijstaande bebouwing, vier zijn bestemd voor woningen in gekoppelde bebouwing. Drie 
kavels takken rechtstreeks aan op de Cannaertstraat, de overige worden ontsloten door de aanleg van een 
nieuwe doodlopende straat, die aantakt op het Cannaerthof. 
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De werken omvatten de aanleg van de riolering, de rijweg, de voetpaden en de buffervijver met groenzone.

De rijweg wordt aangelegd in asfaltverharding. De wegenis heeft een totale breedte van 9m, de rijbaan heeft 
een breedte van 5,60m. Langs de zuidzijde van de weg wordt een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien. 
Langs de noordzijde wordt een voetpad aangelegd als verharde berm met gras – kunststofplaten, ingezaaid. Op 
het einde van de nieuwe wegenis is een keermogelijkheid voorzien. Er is enkel bestemmingsverkeer mogelijk.

De bestaande Aquafin leiding (RWA) wordt omgeleid naar het tracé van de nieuwe wegenis. Het RWA-stelsel 
van de verkaveling zelf wordt geheel afzonderlijk van deze regenwatercollector geconcipieerd. Er wordt een 
volledig gescheiden stelsel aangelegd voor de 15 bouwloten langs de nieuwe wegenis. Drie bouwloten worden 
aangesloten op de bestaande gemengde riolering in de Cannaertstraat. Er wordt een DWA-leiding aangelegd in 
het tracé van de nieuwe wegenis die aansluit op de bestaande riolering in de Hans Memlingstraat.

Het merendeel van het bestaande groen en de bestaande bomen worden gerooid. Ten zuidoosten van de 
verkaveling wordt een openbare groenruimte voorzien die plaats biedt aan een buffer- en infiltratiebekken. Er 
wordt ook een kleine groenzone voorzien ter hoogte van de inrit van de verkaveling via het Cannaerthof.

 

De bouwplaats: 

De bouwplaats is een ruim terrein met een totale oppervlakte van ongeveer 1,61ha. Het terrein is momenteel 
bebouwd met een voormalig hotel / restaurant / feestzaal die al enige tijd leegstaat. De feestzaal situeert zich 
vooraan en links op het perceel. Bij de feestzaal was een ruime parking aanwezig, deze bevindt zich achteraan. 
De parking is bereikbaar via een oprit aan de rechterzijde. Het terrein kent een reliëfverschil van ongeveer 
4,30m. Het hoogste punt ligt in het oostelijke deel van de site, het laagste put in het westelijke deel. Op het 
terrein zijn een groot aantal hoogstammige bomen aanwezig. Ondergronds bevindt zich een Aquafinleiding.

 

De omgeving: 

De omgeving is een residentiële omgeving die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van hoofdzakelijk 
ruime vrijstaande eengezinswoningen op ruime percelen. De site maakt deel uit van de Rodenburgwijk, die zich 
tussen de Pottelberg / Torkonjestraat, de Ringlaan en de A14 (E17) bevindt. Het centrum van Marke bevindt 
zich op ongeveer 1,5 km. Het terrein paalt langs de achterzijde aan een tankstation langs de A14 (E17). Links 
paalt het aan een relatief recente verkaveling die ontsloten wordt door het Cannaerthof.

 

Historiek:

Dossiernummer: 2016/00798 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken 

 

Dossiernummer: 19950193 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van de keuken 

De vergunning werd verleend op 8 juni 1995 door het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Dossiernummer: 19971097/K stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: vellen van 100 bomen 

De vergunning werd verleend op 27 februari 1997 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19850443 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitbreiden restaurantkeuken 

De vergunning werd verleend op 31 oktober 1985 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19850442 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitbreiden hotel 

De vergunning werd verleend op 5 december 1985 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19800407 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitbreiden restaurant 

De vergunning werd verleend op 23 december 1980 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19981665/K stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: wijzigen van de inkomhal & inkom luifel 

De vergunning werd verleend op 19 augustus 1999 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19880457 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitbreiden van een hotel - restaurant 

De vergunning werd verleend op 8 december 1988 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Dossiernummer: 19870417 stedenbouwkundige vergunning 

Onderwerp: uitbreiden restaurant + bouwen inrijpoort 

De vergunning werd verleend op 4 februari 1988 door het College van Burgemeester en Schepenen. 
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2. OPENBAAR ONDERZOEK:

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen. De gemeenteraad 
dient echter wel kennis te nemen van de eventuele bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige en -
verkavelingsvergunning. Tijdens de openbare onderzoeken, die liepen van 13.02.2017 tot 14.03.2017, werden 
vier bezwaarschriften ingediend.

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de 
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de bezwaarschriften behandeld in het kader van de 
betreffende dossiers. Het college heeft de bezwaarschriften ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond 
verklaard. Om tegemoet te komen aan de gegronde bezwaren werden de nodige voorwaarden opgenomen in 
de verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige vergunning.

 

11 bezwaren hebben betrekking op het openbaar domein en worden in wat volgt besproken:

1.vragen met betrekking tot de watertoets

2.strijdigheid met vertrouwensbeginsel en rechtzekerheidsbeginsel. in het wegenisdossier van de bestaande 
verkaveling voor het Cannaerthof wordt de kleinschaligheid van het Cannaerthof benadrukt (doodlopende 
straat, keerpunt, groenscherm als buffer naar de Marquette). De verkaveling wordt best rechtstreeks ontsloten 
via de Cannaertstraat i.p.v. via het Cannaerthof.

3.kappen van bomen en ontbossing van de site. Determinerend groen zou maximaal behouden moeten 
worden.

4.Normen voor de toegang van interventievoertuigen

5.De verkaveling mist kwaliteit. Er zijn te veel noordgerichte woningen en tuinen. Het openbaar domein biedt 
geen meerwaarde voor bewoners en omwonenden. 

6.Onduidelijkheid met betrekking tot het reliëf op de site en respect voor het bestaande landschap.

7.de 8% norm voor gebruiksgroen wordt niet behaald.

8.Verkeersdruk en verkeersveiligheid. Het Cannaerthof is niet voldoende uitgerust om de toenemende 
verkeersaantrek te kunnen opvangen. De aansluiting van het Cannaerthof op de Cannaertstraat is 
onoverzichtelijk en verkeersonveilig. Er wordt in het ontwerp te weinig rekening gehouden met de 
voetgangers. Een mober is aangewezen.

9.De parkeerdruk wordt te veel afgewenteld op het openbaar domein. Er zijn te weinig openbare 
parkeerplaatsen.

10.De elektriciteitscabine bevindt zich te dicht bij de percelen van de aanpalende verkaveling aan het 
Cannaerthof.

11.Verdrinkingsgevaar door buffervijver.
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Bespreking van de bezwaarschriften:

1.de verkaveling werd afgetoetst aan de geldende reglementering (zie luik 'watertoets en verordeningen 
hemelwater'). Bovendien werd advies gevraagd aan de bevoegde instanties die zich uitspreken over de 
watertoets en de hemelwaterverordening, namelijk aan de VMM en aan de provincie. Beide adviezen leggen 
voorwaarden op die mee opgenomen worden in de voorwaarden bij de verkavelingsvergunning. Op die manier 
wordt verzekerd dat er ten gevolge van de verkaveling geen problemen zullen ontstaan met de 
waterhuishouding op de site zelf en in de ruimere omgeving.

Het bezwaar is ongegrond.

2.in oorsprong was de verkaveling langsheen het Cannaerthof inderdaad een eerder kleinschalige verkaveling. 
Dit neemt niet weg dat op de site Marquette een nieuwe ontwikkeling mogelijk is, aangezien het vroegere 
gebruik van de Marquette werd stopgezet. De realisatie van een nieuwe aftakking op de Cannaertstraat, op 
dergelijke korte afstand van het Cannaerthof, getuigt niet van een goede ruimtelijke visie. Twee kruispunten op 
dergelijke korte afstand komen bovendien de verkeersveiligheid niet ten goede. Daarom dient voor de 
ontsluiting van de nieuwe loten aan te takken op het Cannaerthof. Het groenscherm blijft deels behouden en 
wordt deels doorbroken. Dit scherm verliest zijn functie aangezien het vroegere gebruik van de site (feestzaal 
met bijhorende drukte, parking) stopgezet werd en vervangen wordt door een residentieel gebruik dat aansluit 
op de woonfunctie in de verkaveling in het Cannaerthof. 

Het bezwaar is ongegrond.

3.Het ontwerp voorziet inderdaad dat het merendeel van het hoogstammig groen op de site gekapt wordt. Er 
wordt slechts zeer beperkt nieuw groen aangeplant. Het is niet de bedoeling om waardevol groen zonder meer 
verloren te laten gaan in functie van een residentiële ontwikkeling. Daarom worden een aantal voorwaarden 
hieromtrent aan de verkavelingsvergunning gekoppeld. De waardevolle metasequoia vooraan op het terrein 
dient behouden te blijven. De bouwzone op lot 3 wordt in functie daarvan hertekend. Een deel van de platanen 
wordt verplant naar de achtertuinen van de woningen op de loten 6 t.e.m. 10. Deze platanen worden 
aangevuld met andere bomen zodat een bebossing ontstaat op de achterste 10m van deze percelen, als 
groenscherm langsheen de autosnelweg. De lindes worden gecompenseerd door nieuwe bomen aan te planten 
in de voortuinen van de loten langsheen de nieuwe wegenis. 

Het bezwaar is gegrond.

4.De toegang tot de verkaveling voor interventievoertuigen moet inderdaad gegarandeerd kunnen worden. Dit 
wordt afgetoetst door de instantie die daarvoor bevoegd is, met name de brandweer. De voorwaarden die zij 
opleggen worden aan de vergunning gekoppeld.

Het bezwaar is ongegrond.

5.De verkaveling voorziet slechts één noordgerichte tuin (lot 11). De bouwzone op dit lot is ruim genoeg om 
voldoende zonlicht in de woning en tuin mogelijk te maken. Het openbaar domein is sober en efficiënt en past 
zich in in het openbaar domein in de omgeving.

Het bezwaar is ongegrond.

6.De terreinprofielen werden weergegeven op plan. Het ontworpen maaiveld verschilt slechts heel weinig van 
het bestaande maaiveld. Er wordt dus maximaal rekening gehouden met het bestaande trreinprofiel.

Het bezwaar is ongegrond.

7.de 8% norm, zoals vooropgesteld in de algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk, geldt 
voor verkavelingen vanaf 20 loten. Deze norm is dus niet van toepassing op voorliggende verkaveling. 
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Het bezwaar is ongegrond.

8.Het Cannaerthof zal, in vergelijking met de huidige situatie, bijkomend moeten voorzien in de ontsluiting van 
15 bijkomende woningen. Het Cannaerthof heeft een breedte van 5,9m tussen de boordstenen, wat zeker 
breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer. De weg is dus voldoende uitgerust om het huidig en het bijkomend 
verkeer te kunnen opvangen. De zichtbaarheid ter hoogte van de aansluiting op de Cannaertstraat is een 
aandachtspunt. De stad zal de nodige stappen ondernemen om de zichtbaarheid op dit kruispunt te 
verbeteren. Er wordt een voetpad voor voetgangers voorzien aan de oostelijke zijde van de weg. Dit is 
voldoende, aangezien de voetgangers op deze locatie beperkt zijn tot plaatselijk verkeer. De impact van de 
verkaveling is beperkt. De opmaak van een mober is niet vereist.

Het bezwaar is deels gegrond, deels ongegrond.

9.Volgens de verkavelingsvoorschriften moeten bij elke woning verplicht twee autostaanplaatsen op het 
privaat perceel voorzien worden. Dit is in overeenstemming met de algemene stedenbouwkundige verordening 
van de stad Kortrijk, die het gewenste beleid van de stad uitdraagt. Er wordt geoordeeld dat de verkaveling in 
overeenstemming is met het gewenste parkeerbeleid en dat de parkeerdruk niet op het openbaar domein 
wordt afgewenteld.

Het bezwaar is ongegrond.

10.De elektriciteitscabine bevindt zich aan de ingang van de verkaveling in een kleine groenzone, zodat deze 
landschappelijk inpasbaar is. Een elektriciteitscabine is beperkt in omvang en heeft een beperkte impact op de 
omgeving.

Het bezwaar is ongegrond.

11.Bufferbekkens zijn een vaak gebruikte en goede oplossing om overstromingen te vermijden. Dergelijke 
bufferbekkens worden doorgaans niet afgesloten voor het publiek. Ook beken, vijvers en andere 
waterelementen worden niet afgesloten voor het publiek. Er kan verondersteld worden dat kleine kinderen 
zich onder het toezicht van hun ouders bevinden. Bovendien bevindt het bufferbekken zich eerder afgelegen 
aan de rand van de verkaveling. Er wordt wel gevraagd dat het oevers van het bufferbekken afgewerkt worden 
met een glooiende helling. Op die manier kan niet in het bekken gevallen worden, en is het ook eenvoudig om 
terug uit het bekken te geraken. Dit wordt als voorwaarde aan de vergunning gekoppeld.

Het bezwaar is ongegrond.

 

3. ADVIEZEN

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets is voorwaardelijk gunstig. 

Essentie advies: Er moet een gebruikelijke verkavelingsovereenkomst worden afgesloten in verband met de 
uitvoering en betaling van de ontbrekende infrastructuur en eventuele uitbreidingen van de netten van één of 
meerdere nutsmaatschappijen. 

Overeenkomstig het algemeen waterverkoopreglement van de Vlaamse Regering (2011-04-08), moet er vóór 
de aansluiting op de openbare riolering of vóór de indienstneming van het nieuwe gescheiden rioolstel, aan de 
Stad Kortrijk door de bouwheer een positief keuringsattest worden voorgelegd van het private 
waterafvoerstelsel. Dit attest moet afgeleverd worden door een keurder erkend door VLARIO (www.vlario.be) 
of de SVW (www.svw.be). 
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Verder moet het As-built plan worden opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Deze richtlijnen kunnen 
opgevraagd worden bij de dienst Planning & Openbaar domein (dhr. Jouri Rotsaert - 056 27 83 37). 

Op het verkavelingsplan doorkruist de erfdienstbaarheidzone van de Aquafin collector 3 loten. Deze 
erfdienstbaarheidszone wordt beter beperkt tot 1 lot. 

Rekening houdende met de verharde oppervlaktes en de voorwaarden opgelegd door de Provincie moet er een 
open buffervoorziening worden geplaatst met een minimale bergingscapaciteit van 133.000l liter (330m³/ha) 
en moet het afvoerdebiet worden beperkt tot 10l/s/ha. 

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein van 19.05.17 is voorwaardelijk gunstig.

Essentie advies: Het advies is gunstig mits voorwaarden:

Metasequoia dient behouden te worden. Verharding en bouwwerken binnen een zone van 7 meter zijn niet 
toegestaan

nabij de autostrade dient een groenbuffer aangelegd te worden van inheems bosgroen. Min. 1/3 wintergroen 
beplanting 

de Platanen dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. Minimaal 7 platanen dienen behouden te blijven. 
Deze mogen eventueel verplant worden naar de 10 meter gordel nabij de autoweg. Werken dienen uitgevoerd 
te worden met zorg en de nodige nazorg. Bij uitval is een nieuwe aanplant van platanen (min 35/40) 
noodzakelijk het eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

bestaande dreef van linde dient gecompenseerd te worden door bomen in de private voortuinstrook aan te 
planten op lotnrs 4, 5, 6 en 13 tem 18. . Bomenmaat is min 18/20. Mogelijke boomsoorten zijn Amelanchier 
Lamarckii, Liquidamber styr. ‘Morain’, …Bij uitval is een nieuwe aanplant (min 18/20) noodzakelijk het 
eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer Hoofdbestuur met datum 
23.03.2017 en referentie WT 2017 G 0126 en 0127 is ongunstig 

Het ontwerp is niet volledig in overeenstemming met het decreet integraal waterbeleid met betrekking tot het 
aspect grondwater. Er moet meer ingezet worden op infiltratie als eerste stap en pas dan kan vertraagd 
worden afgevoerd.

Beoordeling van het advies:

 

Om volledig in overeenstemming te zijn met de gewestelijke hemelwaterverordening dient voldaan te worden 
aan de voorwaarden en aandachtspunten die aangehaald worden in het advies van de VMM. Op die manier is 
het project wel in overeenstemming met de geldende regelgeving en kan het wel vergund worden. Dit wordt 
als voorwaarde aan de vergunning gekoppeld.
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Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 01.03.2017 en referentie 2017-229 is gunstig 
met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis Potyze met datum 
15.03.2017 en referentie 1029/2017/002/WAT01/215 is ongunstig 

Het advies van de dienst Waterlopen voor voorliggende vergunningsaanvraag is ongunstig. Er dient rekening 
gehouden te worden met volgende voorwaarden:

1. Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel 
boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen de woningen voorzien 
van een hoeveelheid beschikbaar water.

2. Cf. de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater dienen alle overlopen van de 
regenwaterputten op de infiltratie-/buffervoorziening te zijn aangesloten.

3. Voor het nieuwbouwproject -alle private en openbare verharde oppervlakte- moet een effectief bufferend 
volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 133 m3. Dit volume moet een open volume zijn. 
In voorliggend concept wordt per lot slechts 80 m2 verharding meegerekend. De Provinciale Dienst Waterlopen 
kan hiermee niet akkoord gaan.

4. De leegloop van het buffervolume dient te voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer, nl. 10 
l/sec/ha aangesloten verharde oppervlakte.

5. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Het kan niet de 
bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen door terreinwerkzaamheden. 

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het 
bestaande watersysteem.

Beoordeling van het advies:

De Provinciale Dienst Waterlopen legt enkele voorwaarden op waaraan voldaan moet worden zodat geen 
schadelijke effecten op het bestaande watersysteem zouden ontstaan. Deze voorwaarden worden aan de 
verkavelingsvergunning gekoppeld, om de kwaliteit van het watersysteem te waarborgen.

Het advies van Aquafin met datum 08.03.2017 en referentie GD/hvdm/170252 is ongunstig 

Dit advies wordt niet gevolgd. 

Aquafin geeft op deze verkaveling een negatief advies. Op het inplantingsplan bij de aanvraag wordt er geen 
rekening gehouden met hun gronden en zakelijke rechten.

De voorziene verplaatsing van de Aquafin-collector werd onvoldoende besproken met Aquafin.

Beoordeling van het advies:
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Het negatief advies van Aquafin betreft een burgerrechtelijke discussie tussen twee partijen, namelijk Aquafin 
en de ontwikkelaar. De stad komt niet tussen in deze discussie. Uiteraard kan slechts gebruik gemaakt worden 
van de verkavelingsvergunning als deze discussie is opgehelderd.

 

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.03.2017 en referentie BVK/U1700283 is gunstig met 
voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Autosnelwegendistrict 322 met datum 05.05.2017 en 
referentie 312/B/BVK/2017/815 is gunstig met voorwaarden

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Fluxys is gunstig met voorwaarden.

Dit advies wordt gevolgd.

 

Het advies van Communicatie en Recht is gunstig met voorwaarden.

Dit advies wordt gevolgd.

 

4. ADVIES VAN DE GECORO

Niet van toepassing.

 

5. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

Zonering(en): Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal: Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium 

Definitieve vaststelling (RUP) op 25 juni 2015.
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Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk 

Goedgekeurd op 4 november 1977.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

Zonering(en): woongebieden 

Art. 5.1.0 – Woongebieden.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf 
voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen 
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen 
en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving. 

 

Bijzonder Plan van Aanleg: Behoud gemeentelijke plannen van aanleg in het plannenregister 

Opgeheven op 20 april 2001.

 

Verkavelingsplan: MAR023 

Goedgekeurd op 13 januari 1967.

 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen van de 
plannen van aanleg.

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen op de plannen van aanleg:

Niet van toepassing.

 

Andere zoneringsgegevens en regelgeving:

In zitting van 07.07.2010 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de woningtypetoets goed als 
instrument van motivatie voor de behandeling van aanvragen voor residentiële stedenbouwkundige 
vergunningen of verkavelingsvergunningen. In zitting van 13.09.2010 werd de woningtypetoets ook door de 
Gemeenteraad goedgekeurd

De bouwplaats paalt achteraan aan een gewestweg, namelijk de A14 / E17.
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Verordeningen:

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen : Goedgekeurd op 19 juli 1974.

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen, wijziging : Goedgekeurd op 27 februari 1978.

Bouwverordening(en): algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer : Goedgekeurd op 
29 april 1997.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater : Goedgekeurd op 10 september 2010.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven : Goedgekeurd op 8 
juli 2005.

Stedenbouwkundige verordening(en): provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van 
baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid : 
Goedgekeurd op 10 juni 2011.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd op 20 
september 2012.

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen op de verordeningen:

Niet van toepassing.

 

6. WATERTOETS: 

A. Watertoets 

Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 14 oktober 
2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of een programma in 
werking. In uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet wordt advies gevraagd aan de adviesinstantie 
met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater omdat het project 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Voor het aspect gewijzigd overstromingsregime wordt verwezen naar het advies 
van de waterbeheerder. 

Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 14 oktober 
2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of een programma in 
werking. In uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet wordt advies gevraagd aan de adviesinstantie 
met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater omdat het project 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, afwatert naar een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de 
categorie of een niet-geklasseerde waterloop leidt tot een toename van het totaal van de horizontale 
dakoppervlakte van gebouwen en de verharde oppervlakte met meer dan 0,1 hectare. Voor de aspecten 
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gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater wordt verwezen naar het advies van 
de waterbeheerder. 

Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 14 oktober 
2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of een programma in 
werking. In uitvoering van artikel 8, § 3, derde lid van het decreet wordt advies gevraagd aan de adviesinstantie 
met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het grondwater omdat het project 
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd een verkavelingsaanvraag met aanleg van nieuwe wegenis 
betreft en/of leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de 
verharde oppervlakte met meer dan 1 hectare. Voor het aspect gewijzigde grondwaterstroming wordt 
verwezen naar het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 

B. Gewestelijke verordening hemelwater 

De aanvraag wordt ook afgetoetst aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013. De aanvraag betreft een 
verkavelingsaanvraag waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis en valt dus onder het 
toepassingsgebied van de verordening. 

Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden kan alleen verleend worden als voorzien is in de 
plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering. Voor de berekening van de dimensionering 
van de infiltratie- of buffervoorziening wordt uitgegaan van de oppervlakte van de aan te sluiten 
wegverharding vermeerderd met 80 vierkante meter per kavel binnen de verkaveling. De verplichtingen op de 
individuele kavels, zoals bepaald in dit besluit, blijven onverminderd van toepassing. Dit wordt als voorwaarde 
aan de vergunning gekoppeld. 

 

C. Algemene stedenbouwkundige verordening Kortrijk 

De algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk van kracht sinds 24 april 2013, meer 
bepaald artikel 67 en 68 met betrekking tot hemelwaterputten, infiltratievoorziening en buffervoorziening, is 
niet van toepassing op voorliggende aanvraag. 

Argumentatie
7. TOETSING AAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

Bespreking project:

De nieuwe verkaveling voorziet de realisatie van 18 kavels voor eengezinswoningen op een site die voorheen 
bebouwd was met een feestzaal / restaurant / hotel. Er wordt een dichtheid gerealiseerd van 11 woningen per 
hectare. De meeste kavels zijn relatief ruim en bestemd voor vrijstaande eengezinswoningen en zijn qua schaal 
en typologie passend binnen de villawijk de Rodenburg. De lage dichtheid kan, gelet op de aanwezige 
bebouwing in de buurt, verantwoord worden. 

Vier loten zijn kleiner, met een oppervlakte van ongeveer 390m², hiermee wordt voldaan aan de bescheiden 
last. Deze loten zijn bestemd voor koppelwoningen. De koppelwoningen worden geïntegreerd in het geheel 
van de verkaveling.

Alle woningen worden ingeplant op 5m achter de rooilijn. Dit zorgt voor een harmonieus straatbeeld. Om te 
voldoen aan de Algemene Stedenbouwkundige Verordening van de stad Kortrijk, moeten garages ingeplant zijn 
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op 6m achter de rooilijn, zodat een oprit met een diepte van 6m aangelegd kan worden. Dit wordt opgenomen 
in de voorwaarden bij de vergunning. 

De woningen op de loten 6 t.e.m. 10 worden ingeplant op 30m afstand van het domein van het tankstation, dat 
hoort bij de autosnelweg. De bouwvrije strook wordt dus gerespecteerd.

De bouwzone op lot 3 situeert zich tot bijna tegen de standplaats van een waardevolle grote boom 
(Metasequoia). Gelet op de waarde van deze boom, dient deze behouden te worden (zie ook bespreking 
groenaanleg). De boom heeft voldoende ruimte nodig om te groeien. Daarom moet de bouwzone zo aangepast 
worden dat de verdere groei van de boom niet belemmerd wordt. De bouwzone wordt verbreed tot tegen de 
rooilijn met het Cannaerthof en ingeperkt rondom de boom (zie aanduiding op plan). Dit wordt als voorwaarde 
aan de vergunning gekoppeld.

Op het verkavelingsplan doorkruist de erfdienstbaarheidzone van de Aquafin collector 3 loten. Deze 
erfdienstbaarheidszone wordt beter beperkt tot 1 lot. 

Elke woning beschikt over een private tuinzone met een diepte van minimum 10m. De zijtuinstroken zijn 
minimum 3m breed. Er wordt een voldoende ruime afstand bewaard tussen de nieuwe bebouwing en de 
bebouwing op de omringende percelen. 

De site bevindt zich op ongeveer 1,5km van het centrum van Marke en is vlot bereikbaar via de Torkonjestraat 
/ Pottelberg. Het bijkomend verkeer zal enkel woonverkeer zijn. De site is voldoende goed ontsloten om dit 
bijkomend verkeer te kunnen opvangen.

De loten 1 t.e.m. 3 ontsluiten rechtstreeks op de Cannaertstraat. De overige kavels ontsluiten op een nieuwe 
doodlopende straat, die aantakt op het Cannaerthof. De doodlopende straat eindigt in een groenzone met 
daarin een bufferbekken. Doordat aangetakt wordt op het Cannaerthof wordt vermeden dat een bijkomend 
kruispunt met de Cannaertstraat nodig is op korte afstand van het Cannaerthof. Dit zou de verkeersveiligheid 
niet ten goede komen.

De wegenis heeft een totale breedte van 9m, de rijbaan heeft een breedte van 5,60m en wordt aangelegd in 
een asfaltverharding. Op het einde van de nieuwe wegenis is een keermogelijkheid voorzien. Er is enkel 
bestemmingsverkeer mogelijk. De breedte van de rijweg is voldoende, aangezien deze enkel voor plaatselijk 
verkeer gebruikt zal worden. Langs de zuidzijde van de weg wordt een voetpad in grijze betonstraatstenen 
voorzien. Langs de noorzijde wordt een voetpad aangelegd als verharde berm met gras – kunststofplaten, 
ingezaaid.

Het Cannaerthof zal, in vergelijking met de huidige situatie, bijkomend moeten voorzien in de ontsluiting van 
15 bijkomende woningen. Het Cannaerthof heeft een breedte van 5,9m tussen de boordstenen, wat zeker 
breed genoeg is voor tweerichtingsverkeer. De weg is dus voldoende uitgerust om het huidig en het bijkomend 
verkeer te kunnen opvangen. De zichtbaarheid ter hoogte van de aansluiting op de Cannaertstraat is een 
aandachtspunt. De stad zal de nodige stappen ondernemen om de zichtbaarheid op dit kruispunt te 
verbeteren.

De nutsleidingen worden onder de nieuwe wegenis voorzien. Ook de bestaande Aquafinleiding wordt 
verplaatst zodat deze onder de wegenis komt te liggen en dan over een privaat lot (lot 10) aftakt in de richting 
van de Sint-Annastraat. De leiding moet zo gepositioneerd worden dat de erfdienstbaarheidszone beperkt blijft 
tot één bouwlot. 

Het RWA-stelsel van de verkaveling zelf wordt geheel afzonderlijk van deze regenwatercollector geconcipieerd. 
Er wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd voor de 15 bouwloten langs de nieuwe wegenis. Drie 
bouwloten worden aangesloten op de bestaande gemengde riolering in de Cannaertstraat. Er wordt verwezen 
naar de voorwaarden die in de verstrekte adviezen werden opgenomen zodat aan de geldende wetgeving met 
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betrekking tot hemelwater voldaan wordt. Er wordt een DWA-leiding aangelegd in het tracé van de nieuwe 
wegenis die aansluit op de bestaande riolering in de Hans Memlingstraat.

 

Parkeren:

Volgens de verkavelingsvoorschriften moeten bij elke woning verplicht twee autostaanplaatsen op het privaat 
perceel voorzien worden. Dit is in overeenstemming met de algemene stedenbouwkundige verordening van de 
stad Kortrijk, die het gewenste beleid van de stad uitdraagt. Er wordt geoordeeld dat de verkaveling in 
overeenstemming is met het gewenste parkeerbeleid en dat de parkeerdruk niet op het openbaar domein 
wordt afgewenteld.

 

Groen- en omgevingsaanleg:

De aanvraag voorziet dat op de site heel wat bomen gekapt worden. Dit wordt niet zonder meer toegestaan. 
Een deel van de bomen moet behouden of verplant worden, een deel van de bomen moet gecompenseerd 
worden en er dienen ook nieuwe bomen te worden aangeplant:

Metasequoia dient behouden te worden. Verharding en bouwwerken binnen een zone van 7 meter zijn niet 
toegestaan

nabij de autostrade dient een groenbuffer aangelegd te worden van inheems bosgroen. Min. 1/3 wintergroen 
beplanting 

de Platanen dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. Minimaal 7 platanen dienen behouden te blijven. 
Deze mogen eventueel verplant worden naar de 10 meter gordel nabij de autoweg. Werken dienen uitgevoerd 
te worden met zorg en de nodige nazorg. Bij uitval is een nieuwe aanplant van platanen (min 35/40) 
noodzakelijk het eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

bestaande dreef van linde dient gecompenseerd te worden door bomen in de private voortuinstrook aan te 
planten op lotnrs 4, 5, 6 en 13 tem 18. . Bomenmaat is min 18/20. Mogelijke boomsoorten zijn Amelanchier 
Lamarckii, Liquidamber styr. ‘Morain’, …Bij uitval is een nieuwe aanplant (min 18/20) noodzakelijk het 
eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

Ten zuidoosten van de verkaveling wordt een openbare groenruimte voorzien die plaats biedt aan een buffer- 
en infiltratiebekken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de hemelwaterverordening, mits naleving van de 
voorwaarden die aan de vergunning worden gekoppeld. In functie van de veiligheid moet het bufferbekken 
met een glooiende helling worden aangelegd. Er wordt ook een kleine groenzone voorzien ter hoogte van de 
inrit van de verkaveling via het Cannaerthof.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel IV vergunningenbeleid, hoofdstuk II vergunningsplicht, afdeling 2 
Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5 Zaak van de wegen

Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de 
wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de gemeenteraad 
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samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten

gemeentedecreet

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. 
Waelkens;

2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
inzake de zaak van de wegen:

De zaak van de wegen, die het voorwerp uitmaakt van de verkaveling VK1286 en het wegenisdossier 
2016/00798 voor de ontwikkeling van de site Marquette ter hoogte van de Cannaerstraat en het Cannaerthof, 
te aanvaarden, zoals voorgesteld op het verkavelingsplan en het wegenisdossier (grondplan ontworpen 
riolering, grondplan ontworpen wegenis + type dwarsprofiel, rooilijnplan, terreinprofielen en detail 
kunstwerken) opgemaakt door snoeck & partners, en deze documenten integraal te laten deel uitmaken van 
dit besluit.

Punt 2
Inzake het openbaar onderzoek:

Akte te nemen van de bezwaren en opmerkingen en zich aan te sluiten bij de motivatie van het college.

De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. 

De bezwaarschriften deels gegrond, deels ongegrond te verklaren, omwille van de in het overwegend gedeelte 
opgenomen motivatie. 

Punt 3
De verkavelaar de verplichting op te leggen:

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 01.03.2017 en referentie 2017-229 stipt na te 
leven; 
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Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.03.2017 en referentie BVK/U1700283 stipt na te 
leven; 

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Autosnelwegendistrict 322 met datum 05.05.2017 en referentie 
312/B/BVK/2017/815 stipt na te leven; 

Het advies van team Planning & Openbaar domein watertoets stipt na te leven;

Het advies van team Planning & Openbaar domein stipt na te leven;

Het advies van Fluxys stipt na te leven;

Het advies van Communicatie en Recht stipt na te leven;

De voorwaarden uit het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij stipt na te leven;

De voorwaarden uit het advies van de Provincie West-Vlaanderen stipt na te leven;

de oevers van het bufferbekken af te werken met een glooiende helling; 

De Aquafin collector zodanig te positioneren dat de erfdienstbaarheidszone beperkt kan worden tot één lot; 

de Metasequoia te behouden. De bouwzone op lot 3 wordt ingeperkt tot op een afstand van 7m rondom de 
Metasequioa en verbreed tot tegen de rooilijn met het Cannaerthof (zie aanduiding op plan). Verharding en 
bouwwerken binnen de zone van 7 meter zijn niet toegestaan. 

nabij de autostrade dient een groenbuffer aangelegd te worden van inheems bosgroen. Min. 1/3 wintergroen 
beplanting 

de Platanen dienen zo veel als mogelijk behouden te blijven. Minimaal 7 platanen dienen behouden te blijven. 
Deze mogen eventueel verplant worden naar de 10 meter gordel nabij de autoweg. Werken dienen uitgevoerd 
te worden met zorg en de nodige nazorg. Bij uitval is een nieuwe aanplant van platanen (min 35/40) 
noodzakelijk het eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

bestaande dreef van linde dient gecompenseerd te worden door bomen in de private voortuinstrook aan te 
planten op lotnrs 4, 5, 6 en 13 tem 18. . Bomenmaat is min 18/20. Mogelijke boomsoorten zijn Amelanchier 
Lamarckii, Liquidamber styr. ‘Morain’, …Bij uitval is een nieuwe aanplant (min 18/20) noodzakelijk het 
eerstvolgend plantseizoen, tot de groei is verzekerd. 

 Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder andere 
volgende lasten en plichten: 

1. de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar domein, 
zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen; 

2. De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, elektriciteit, 
aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-distributie, vast basisnet voor telecommunicatie; 

3. Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de opgelegde 
infrastructuur.

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit van 8 
juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de toepassing op de 
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reglementen. Kopie van de reglementen, voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en 
kopie van het gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de tekst 
van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en 
raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

Bijlagen
 VK inplantingsplan omgevingsplan.pdf
 VK verkavelingsplan.pdf
 grondplan bestaande toestand.pdf
 grondplan ontworpen toestand.pdf
 grondplan ontworpen wegenis + typedwarsprofiel.pdf
 rooilijnplan.pdf
 terreinprofielen.pdf
 detail kunstwerken.pdf
 advies aquafin.pdf
 advies AWV.pdf
 advies BOD.pdf
 advies communicatie en recht.pdf
 advies fluvia.pdf
 advies fluxys.pdf
 advies P&amp;OD.docx
 advies provincie dienst waterlopen.pdf
 advies VMM.pdf

Strategisch Team
20:39 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
20:40 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
24 - 2017_GR_00157 - AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

24 2017_GR_00157 AGB SOK - Jaarverslag en jaarrekening 
2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

http://www.gaselwest.be
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Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB SOK stelde op datum van 10/05/2017 de cijfers over boekjaar 2016 
vast.

Argumentatie
 

Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in 
casu in zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van AGB SOK, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2016.

1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB SOK stelde de jaarrekening 2016 vaststellen op 10-05-2017.

Algemeen:
De opbrengsten bedragen € 1.415.939 en de kosten € 1.605.800. 
Dit resulteert in een algemeen mali van € 189.861 dat zal toegevoegd worden aan het overgedragen 
verlies.

BBC:
Exploitatieresultaat van € -141.963.
Investeringsbudget van € 502.617.
Ander budget van € - 207.245.
Dit resulteert in een positief budgettair resultaat van het boekjaar van € 153.409.
Na verrekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige boekjaren van € 1.900.423, 
hebben we een resultaat op kasbasis van € 2.053.832.
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Een verklarende nota waar het verschil geduid wordt tussen het BBC-resultaat en het algemeen 
resultaat, alsook budget t.o.v. rekening 2016 is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag wordt, naast de algemene visie en de toelichting bij de financiën van het bedrijf, 
een overzicht van de in 2016 uitgeoefende activiteiten weergegeven op het vlak van :

-          Kenniscentrum en promotie

-          Projecten

-          Vastgoed

-          Retail

-          Event-huis

-          Kortrijk huurt

-          Pandenfonds

-          Xom

-          Bedrijfsvoering

Het jaarverslag werd opgenomen als bijlage.

3. Betaalbaarstelling tussenkomst in de werkingskosten 2016.

De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB SOK werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 10 maart 2014.  Artikel 23 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de stad 
Kortrijk jaarlijks tussenkomt in het algemeen resultaat van het AGB SOK over het vorige boekjaar op 
basis van de goedgekeurde rekening.

Volgens art 23 van de beheersovereenkomst omvat de tussenkomst in het resultaat 2 onderdelen :

- de financiering van de werking, bestaande uit de gemaakte kosten van bijzondere opddrachten in 
het kader van vastgoedtransacties en vastgoedbeheer, de personeelskosten en de algemene 
werkingskosten.

- het totaal van de projectgebonden tussenkomsten, zoals overeengekomen in  de specifieke 
samenwerkingsovereenkomsten (PSO).

Omdat de regeling voor de projectgebonden tussenkomsten telkens afzonderlijk is afgesproken in de 
samenwerkingsovereenkomsten zelf, worden de kosten gemaakt voor de projecten waarvoor een PSO 
bestaat, uit het resultaat gehaald.

Volgens de rekening 2016 geeft dit : € 492.551,85.

Het detail van de berekening wordt in bijlage toegevoegd.

Juridische grond
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- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheerssovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de jaarrekening 2016 van AGB SOK met een algemeen mali van 189.861 € en een positief resultaat op 
kasbasis volgens de bbc-regelgeving van 2.053.832 € goed te keuren.

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2016 van AGB SOK.

Bijlagen
 Jaarrekening 2016.pdf
 AGB SOK - boekje.pdf
 CR sm PHV 31 12 16 AGB SOK (BBC) - signed.pdf
 20170510   VERSLAG rvb.pdf

Planning en Openbaar Domein
20:42 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
25 - 2017_GR_00163 - Campus Kortrijk Weide - RUP 'Kortrijk Weide - herziening' - definitieve vaststelling - Goedkeuren

25 2017_GR_00163 Campus Kortrijk Weide - RUP 'Kortrijk 
Weide - herziening' - definitieve 
vaststelling - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
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schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00289 - Campus Kortrijk Weide - RUP 'Kortrijk Weide - herziening' - voorlopige 
vaststelling ontwerp RUP - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 13 januari 2014 tot de opmaak van het RUP 
‘Kortrijk Weide herziening’. Daarbij werd beslist om de doorlopen procedure van het reeds 
goedgekeurde RUP integraal te hernemen, omdat dit leidt tot de meest rechtszekere oplossing. Dit 
houdt in dat er een nieuw milieueffectenrapport moest worden opgemaakt dat gevolgd wordt door 
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. De procedure van de planMER werd doorlopen. De planMER 
werd goedgekeurd op 11 augustus 2016.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:
De opmaak van het gemeentelijk RUP Kortrijk Weide herziening kadert binnen het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan legt de ruimtelijke 
ontwikkelingsopties vast voor de site Kortrijk Weide. Om de gewenste ruimtelijke structuur uit het 
GRS te realiseren gaat grote aandacht naar de ontwikkeling van strategische plekken, waaronder 
Kortrijk Weide. Kortrijk Weide werd in het GRS aangeduid als een ‘aanbodplaats voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen’. De nabijheid van het station en de ligging ervan in de binnenstad, de 
beschikbare open ruimte tussen spoorweg, Noordstraat en Beheersstraat en de aanleg van de 
westelijke ring, maken van Kortrijk Weide een geschikte locatie voor stedelijke ontwikkelingen. 
In het bindend deel van het GRS Kortrijk werd opgenomen dat een RUP voor Kortrijk Weide zal 
worden opgemaakt. Dit RUP werd door de Deputatie goedgekeurd op 27 juni 2013 en wordt nu 
herzien.

Plangebied:
Het gebied Kortrijk Weide valt uiteen in enerzijds het gebied tussen de westelijke ring en de 
spoorweg, waarin de woningen van de Magdalenastraat, de NMBS-loods, het CVO-gebouw liggen; en 
anderzijds het deel tussen de Beheersstraat en de westelijke ring met bestaande bouwblokken, het 
gerechtsgebouw en het schoolgebouw van Howest ‘The Level’, en waar vooral langs de westelijke ring 
en langs de Leieboorden mogelijkheden zijn voor nieuwe ontwikkelingen. 
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Argumentatie
Planopties:
De site valt uiteen in drie grote zones:
- Park aan de Leie: Het lagere deel van de entrepot site, gelegen langs de Leie en nabij het 
stadscentrum is een aantrekkelijke site om te wonen. Toch wenst de stad deze uitzonderlijke plek niet 
te bebouwen, maar open te houden als publieke groene ruimte. Dit betekent dat de 
bouwmogelijkheden in het park –die waren opgenomen in het eerder goedgekeurde RUP- niet worden 
bestendigd. Daaraan gekoppeld werd het ook wenselijk geacht om de ventweg die deze eerder 
geplande woonblokken moest ontsluiten ook niet langer te voorzien in het park. Conform het ontwerp 
van Technum voor de aanleg van het openbaar domein op Kortrijk Weide wordt een nieuwe weg 
voorzien aan de oostelijke zijde van de R36 (doortrekking van de Botenkoperstraat). 
- Belvédère – plein met wanden: De parking/evenementenplein wordt centraal ingeplant langs de 
Westelijke Ring, op de hoger gelegen entrepot site. Op die manier blijft de loods sterk aanwezig op 
het terrein. De combinatie loods-plein is een fantastische entree voor het gebied en geeft de site een 
uniek imago. De tweede rand van het plein wordt bepaald door een nieuw volume dat de scheiding 
tussen hoog en laag zal accentueren, met name het stedelijk zwembad in opbouw. Door ook de 
bebouwing van de Magdalenastraat af te bouwen met een hogere wand naar het plein ontstaat een 
stedelijk weefsel dat het plein voorziet van wanden. De parking is enkel toegankelijke vanuit de 
Westelijke Ring. 
- Afwerking bestaande bouwranden: Het deel van de stedelijke bouwblokken is grotendeels bebouwd 
met uitzondering van een 3-tal restpercelen langs de ring. De ontwikkelingsstrategie voor dit gebied 
bestaat erin om deze restpercelen zowel ruimtelijk als functioneel zodanig in te vullen, zodat een 
kwaliteitsvolle volwaardige stedelijke wand wordt gecreëerd die de bestaande bouwblokken 
vervolledigt.

 Historiek herziening RUP:

- voorontwerp RUP: 
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 25 april 2016 goedgekeurd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven. De plenaire 
vergadering werd op 7 juni 2016 georganiseerd. De adviserende instanties brachten allen een gunstig 
of voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire vergadering concludeerde dat de procedure van het 
RUP kon worden verdergezet zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud ervan. Wel werden 
enkele aanvullingen en aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota 
gevraagd. 

- ontwerp RUP: 
Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. Het RUP 
werd voorlopig vastgesteld op de Gemeenteraad van 14 november 2016.

- Openbaar onderzoek: 
Na de voorlopige vaststelling werd het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen aan een openbaar 
onderzoek gedurende 60 dagen. Dit openbaar onderzoek liep van 19 december 2016 tot en met 16 
februari 2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd een gunstig advies ontvangen van 
zowel de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar als van de Deputatie van de provincie West-
Vlaanderen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 5 bezwaarschriften ingediend. 
Conform de regelgeving rond de planMER werden tijdens het openbaar onderzoek alle instanties 
aangeschreven die reeds om advies werden gevraagd tijdens het doorlopen van de 
planMERprocedure. Er werden acht adviezen ontvangen.
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Advies Gecoro:
De adviezen en bezwaren werden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt 
voorgelegd aan de Gemeenteraad, die zich moet uitspreken over de bezwaren en adviezen en het 
ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

Het advies van de Gecoro over het ontwerp RUP is gunstig, mits enkele aanpassingen aan het RUP 
worden doorgevoerd. De Gecoro stelt volgende aanpassingen voor in haar advies:
- De voorschriften voor de zone 1 worden gewijzigd zodat niet langer een verplichting wordt opgelegd 
tot het voorzien van minimum één woongelegenheid per perceel, zeker voor percelen waar op 
vandaag nog geen woongelegenheid aanwezig is. 
- In de toelichtingsnota op p59 wordt gecorrigeerd dat niet langer de dienst Onroerend Erfgoed maar 
wel de stedenbouwkundige dienst of IOED Leiedal advies uitbrengen op bouwaanvragen van niet-
beschermd, geïnventariseerd erfgoed. 
- In de tabel op p59 het woord ‘minstens’ wordt geschrapt in de zin: ‘nieuwbouw met minder kwaliteit 
is niet toegelaten en minstens het gabarit moet worden aangehouden’.

Andere argumenten met betrekking tot de adviezen en bezwaarschriften, ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek worden door de Gecoro weerlegd (zie verslag).

Ontwerp RUP – definitieve vaststelling:
Conform art. 2.2.21 §6 van het VCRO kan de Gemeenteraad bij de definitieve vaststelling aan het plan 
wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de 
adviezen door de aangeduide diensten en overheden of het advies van de Gecoro. Het advies van de 
Gecoro wordt gevolgd. Het RUP wordt aangepast conform het advies van de Gecoro, zoals hierboven 
omschreven.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘Kortrijk Weide herziening’ bevat een verordenend grafisch plan 
met erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; en een toelichtingsnota waarin de vereiste 
onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. 
Na de definitieve vaststelling van het RUP wordt het overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de 
Deputatie. De Vlaamse Regering en de Deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om 
de uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad tot definitieve vaststelling te schorsen. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van Art. 2.2.21 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna,R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,I. Verschaete, C. Waelkens;

2 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kortrijk Weide herziening’, bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Rumtelijke Ordening zijn 
opgenomen, definitief vast te stellen. 

Bijlagen
 bijlage advies Gecoro: advies Deputatie
 bijlage advies Gecoro: advies Ruimte Vlaanderen
 bijlage advies Gecoro: bundel bezwaren OO 
 bijlage advies Gecoro: bundel adviezen instanties MER
 RUP Kortrijk Weide herziening - grafisch plan
 RUP Kortrijk Weide herziening - toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
 20170306_gecoro verslag 1.pdf

20:46 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
20:47 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
20:47 Philippe De Coene, schepen verlaat de zitting
20:47 Rudolf Scherpereel, schepen verlaat de zitting
26 - 2017_GR_00185 - RUP 'Blekerij-Doornstraat' - definitieve vaststelling - Goedkeuren

26 2017_GR_00185 RUP 'Blekerij-Doornstraat' - definitieve 
vaststelling - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout 
Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer 
Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de 
heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
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 2016_CBS_03106 - RUP 'Blekerij-Doornstraat' - voorlopige vaststelling ontwerp RUP - Goedkeuren

Aanleiding en context
Plangebied: 
Het RUP ‘Blekerij-Doornstraat’ valt grotendeels samen met de gewestplanbestemming ‘gebied voor 
stedelijke ontwikkeling’ dat bepaalt dat er een bestemmingsplan (RUP) moet opgemaakt worden om 
de inrichting van de site te ordenen. 
Dit gaat samen met de nieuwe potenties die de sites kregen door de aanleg van de westelijke ring en 
de herkalibrering van de Leie, waardoor de gebieden Blekerij en Doornstraat meer in hun mars 
hadden dan een louter industriële bestemming.

Het plangebied bestaat uit twee deelzones, van elkaar gescheiden door de westelijke ring. Het betreft 
de zone Blekerij en het bouwblok gelegen tussen de ring en de Doornstraat. Voor de twee delen 
wordt een verschillende ruimtelijke strategie gevolgd. De zone Blekerij ten westen van de R36 bestaat 
zelf ook nog uit twee deelzones: de zone Bleko en de zone metalen Gheysens.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:
Het gemeentelijk RUP ‘Blekerij-Doornstraat’ wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Kortrijk. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan legt de ruimtelijke 
ontwikkelingsopties vast voor de site.

Voor de toekomstige ontwikkeling van Kortrijk Worden 5 ruimtelijke concepten geformuleerd. 
Specifiek voor de omgeving Blekerij is het ruimtelijk concept ‘Kortrijk Leiestad – herstel van het 
contact met het water’ van belang. De site Blekerij wordt in het gemeentelijk structuurplan aangeduid 
als cruciale site langs de Leie.

De Leie is een aangrijpingspunt voor strategische en stedelijke ingrepen, die de binnenstad een 
herkenbare identiteit en uitzonderlijke meerwaarde (zowel voor bezoekers als bewoners) meegeven. 
Daarbij is de betrokkenheid van de binnenstad op het water van uiterst groot belang. De herinrichting 
van het openbaar domein en de wijze waarop de restgronden bebouwd worden zijn de middelen bij 
uitstek om het contact met het water te verbeteren. Op middellange termijn is er ruimte voor een 
aanbod aan recreatie, wonen, open ruimte, … Gronden die daarvoor in aanmerking komen zijn onder 
andere Kortrijk Weide, gronden De Kien, Stoops fabriek en de Blekerij.

Bij uitwerking van de deelruimten maakt het plangebied van de omgeving van de Blekerij beleidsmatig 
deel uit van de ruimte ‘binnenstad’. 
De kern van Kortrijk krijgt binnen het stedelijke gebied grote aandacht. Het samenspel en de dichte 
verwevenheid van complementaire activiteiten op verschillende niveaus moeten resulteren in een 
levendige kern, aangenaam om te bezoeken, om in te wonen en te werken, niet alleen overdag maar 
ook ’s avonds.

Onder het hoofdstuk Kortrijk, stad aan de Leie worden een aantal specifiekere beleidslijnen 
geformuleerd voor de site Blekerij; waar de stadsring de Leie kruist, wordt de Leie op een 
landschappelijke manier aangepakt. In het westen vormt het groen een onderdeel van de Leievallei, 
die binnendringt in de binnenstad. 

Argumentatie
Planopties:
De componenten van het plan worden uitgebreid toegelicht in de toelichtingsnota van het RUP en 
worden hier beknopt samengevat. 
- Groene corridor: zoals geïntroduceerd in het Ontwikkelingsplan Overleie wenst de stad Kortrijk ‘de 
grote O’ zoveel als mogelijk te realiseren. Ter hoogte van Kortrijk Weide voorziet de stad een 
uitgestrekte groene ruimte. Ook het huidige RUP tracht deze ‘grote O’ te versterken. 
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- Woontorens langs het water: het lagere deel van de Blekerij-site, gelegen langs de Leie, is 
aantrekkelijk om te wonen. Toch wenst de stad deze zone niet volledig te bebouwen. De positie van 
de woontorens is bepaald rekening houdende met de te behouden zichtassen tussen het jaagpad en 
het nieuwe landschapspark. 
- Bouwvelden flankeren het park.
- Nieuw bouwvolume langs het water: op het deelgebied Doornstraat wordt het bouwblok aan de zijde 
van de Leie afgewerkt met een bouwvolume parallel aan het water.
- Sterke wanden naar de Meensesteenweg en de Ring. 
- Ruimte voor stadseconomie. Het brede binnenblok aan de Doornstraat wordt voorbehouden voor 
stadseconomie met bedrijfsactiviteiten gericht naar de Doornstraat en kantoren/showroom gericht 
naar de ring.
- Groene buffer naar de spoorlijn. 
- Parkeren ondergronds
- Integratie in de omgeving.

Fasering:
De planopties maken een fasering mogelijk tussen de ontwikkeling van de zones Bleko en de zone 
Metalen Gheysens. In een eerste fase kan de site Bleko worden gerealiseerd. Metalen Gheysens werd 
in 2014 een milieuvergunning voor 20 jaar toegekend en wordt dus hoogstwaarschijnlijk pas in een 
latere fase ontwikkeld. Er loop wel nog een procedure bij de Raad van Stat tegen deze 
milieuvergunning. Deze procedure werd ingeleid door de verkopen van de site Bleko (m.n. Masureel).

Historiek RUP:
- planMERscreening:
In het najaar van 2014 werd de procedure van de planMERscreening doorlopen waarbij alle 
adviesinstanties werden aangeschreven. Op basis van deze procedure werd een ontheffing tot 
opmaak van een planMER bekomen. 
- Voorontwerp RUP:
De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Omwille van de adviezen die werden uitgebracht op de eerste en tweede 
plenaire vergaderingen over het RUP, was het noodzakelijk de fase van het voorontwerp enkele malen 
te hernemen. Het derde voorontwerp van RUP werd op 6 juni 2016 goedgekeurd door het CBS. De 
plenaire vergadering werd op 8 juli 2016 georganiseerd. De adviserende instanties brachten allen een 
gunstig of voorwaardelijk gunstig advies uit. De derde plenaire vergadering concludeerde dat de 
procedure van het RUP kon worden verdergezet. Wel werden enkele aanvullingen en aanpassingen 
aan de stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota gevraagd. 
- Ontwerp RUP:
Het RUP werd naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp RUP aangepast. Het RUP 
werd voorlopig vastgesteld op de Gemeenteraad van 14 november 2016.
Openbaar onderzoek:
Na de voorlopige vaststelling werd het ontwerp gemeentelijk RUP onderworpen aan een openbaar 
onderzoek gedurende 60 dagen. Dit openbaar onderzoek liep van 19 december 2016 tot en met 16 
februari 2017. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd een voorwaardelijk gunstig advies 
ontvangen van zowel de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar als van de Deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 7 bezwaarschriften 
ingediend.

Advies Gecoro:
De adviezen en bezwaren werden gebundeld door de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt 
voorgelegd aan de Gemeenteraad, die zich moet uitspreken over de bezwaren en adviezen en het 
ontwerp RUP definitief moet vaststellen.

Het advies van de Gecoro over het ontwerp RUP is gunstig, mits enkele aanpassingen aan het RUP 
worden doorgevoerd en een aantal dingen verder worden gemotiveerd. De Gecoro stelt volgende 
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aanpassingen voor in haar advies:
- De planinhoud wordt meegenomen in het te herziene Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
- De onzekerheid rond mobiliteit wordt weggewerkt en het gebied wordt vanuit alle richtingen 
ontsluitbaar. 
- De keuzes rond wonen worden gemotiveerd en bij de verdere ontwikkelingsstrategie van de stad 
wordt rekening gehouden met het hier gecreëerde aanbod. 
- Er wordt vermeden dat de groene ruimte op de site een aaneenschakeling wordt van kleine 
restruimtes.
- er wordt bijkomend gemotiveerd waarom er voor het ‘witte gebouw’ geen herbestemming wordt 
voorzien en waarom dus de lay-out van het plan een herbestemming niet toelaat.
- De aanwezig ruimtelijke redenen voor het onderscheid in behandeling van de site Bleko en de site 
Metalen Gheysens wordt bijkomend opgenomen in de motivering van het RUP.

Andere argumenten met betrekking tot de adviezen en bezwaarschriften, ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek worden door de Gecoro weerlegd (zie verslag).

Ontwerp RUP – definitieve vaststelling:

Conform art. 2.2.21 §6 van het VCRO kan de Gemeenteraad bij de definitieve vaststelling aan het plan 
wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de 
adviezen door de aangeduide diensten en overheden of het advies van de Gecoro. Het advies van de 
Gecoro wordt gevolgd. Het RUP wordt aangepast conform het advies van de Gecoro, zoals hierboven 
omschreven.

In navolging van de gevraagde motivering met betrekking tot de keuzes rond wonen kan worden 
gesteld dat voor de aangrenzende site Kortrijk Weide ervoor wordt gekozen om de eerdere 
mogelijkheid tot bebouwing langs de Leie te verlaten. Het stadsbestuur kiest voor het realiseren van 
een nieuw stadspark langs de Leieboorden in aansluiting met een nieuw zwembad i.p.v. de realisatie 
van een aantal woontorens in het groen. Het accent voor Kortrijk Weide ligt dus veel meer op 
recreatie, beleving en open ruimte en met een duidelijke keuze voor het verder realiseren van de 
groene grote O. Qua realisatie van programma dienen de sites Kortrijk Weide en Blekerij als een 
geheel te worden bekeken en wordt de woonbebouwing geconcentreerd op de noordelijke site. De 
site Blekerij is een strategische locatie voor woonontwikkeling. Inzake grondgebonden woningen kan 
worden gesteld dat deze expliciet worden toegelaten op een aanzienlijk deel van de woonzones. Het 
gerealiseerde aanbod op deze locatie zal meegenomen worden bij de verdere ontwikkelingsstrategie 
van de stad. De mogelijke afwijking van de bruto-oppervlakte per verdieping is enkel mogelijk in 
functie van de architecturale vormgeving. 

De Gecoro geeft in haar advies aan dat de site vanuit alle richtingen ontsluitbaar moet zijn. Er stelt 
zich enkel een mogelijk probleem voor het bezoekersverkeer van het retailgedeelte. De bezoekers 
kunnen immers niet inrijden via de inrit langs de R36 (13C) en kunnen enkel inrijden via de toegang 
13A langs de Meensesteenweg wanneer ze vanuit het westen komen. Voor de inritten 13B zijn er 
echter geen beperkingen voor het in- en uitrijden van bezoekersverkeer, waardoor het gebied vanuit 
alles richtingen ontsluitbaar is. Om de nodige opties in functie van het concrete ontwerp maximaal 
open te houden, worden de locatie van de inrit 13B flexibeler gemaakt. De indicatieve aanduiding van 
de inrit 13B kan verschoven worden over de volledige lengte van de zone 2B.

De bedenking van de Gecoro dat de groene ruimte op de site geen aaneenschakeling mag zijn van 
kleine restruimtes wordt bijgetreden. De bestemmingszone van de zone 7 ‘zone voor landschapspark’ 
omvat de zone langs de Leie, en ook een brede strook dwars op de Leie. De omvang van deze zone 
impliceert reeds dat een grote aaneengesloten groene ruimte zal worden gecreëerd. In de 
voorschriften van de ‘zone voor kernstedelijk wonen’ zijn bepalingen opgenomen om de continuïteit 
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met de ‘zone voor landschapspark’ te garanderen. De concrete afspraken over wie wat zal aanleggen, 
ontwerpen, hoe de fiets- en wandelverbindingen door het park lopen… zal bepaald worden bij verdere 
uitwerking van het plan. Dit is geen onderdeel van het RUP.

Zoals ook opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP werd naar aanleiding van de opmaak van de 
planMERscreening de site door het Agentschap Onroerend Erfgoed geëvalueerd. Daaruit bleek dat een 
aantal bouwdelen bepaalde erfgoedwaarden hebben; met name het kantoorgebouw, het 19de-
eeuwse magazijn, de schoorsteen en de fabrieksmuur. Als gevolg daarvan werd onderzocht of 
integratie van deze erfgoedelementen mogelijk was. De motivering waarom dit niet evident bleek is 
opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP. Omwille van de aangehaalde redenen werd ervoor 
geopteerd om het ‘witte gebouw’ niet te integreren in de lay-out van het plan. Dit is wel gebeurd voor 
het meest waardevolle deel van de fabrieksmuur.

De Gecoro vraagt de aanwezig ruimtelijke redenen voor het onderscheid in behandeling van de site 
Bleko en de site Metalen Gheysens bijkomend op te nemen in de motivering van het RUP. Deze 
motivering is opgenomen onder punt 9 ‘componenten van het plan’. 
Specifiek voor de vraag van bezwaarindiener 6 is de Gemeenteraad van oordeel dat beide sites op dit 
punt gelijk zijn. Voor de verschillende woonzones worden de bebouwingsmogelijkheden omschreven 
exclusief de terrassen. Enkel voor de ‘zone voor woontorens’ wordt de totale bruto-vloeroppervlakte 
omschreven ‘inclusief’ de terrassen. In functie van de uniformiteit van het RUP wordt het woord 
‘inclusief’ gewijzigd in ‘exclusief’, zodat dit voor alle bouwzones dezelfde is. Op dat punt wordt het 
advies van de Gecoro bijgevolg niet gevolgd. Voor het overige werd het ruimtelijk onderscheid tussen 
beide zijden van de site bijkomend geduid in de toelichtingsnota. 

Bezwaarindiener 3 haalt enkele argumenten aan tegen het commercieel programma. Het standpunt 
van de Gecoro wordt bijgetreden dat het programma reeds voldoende is bijgesteld. In de 
voorschriften zijn bepalingen opgenomen, zowel naar soort handel als naar oppervlakte, om 
concurrentie met de binnenstad te vermijden. Het project is bijgevolg niet in strijd met het Strategisch 
Commercieel plan voor Handel en Horeca van de stad. In de zone 5 ‘zone voor kernstedelijke functies, 
exclusief bedrijvigheid’ is wonen een hoofdfunctie naast andere functies. In de toelichtende kolom bij 
de voorschriften is eenduidig opgenomen wat de mogelijkheden zijn voor de functie kinderopvang.

Bezwaarindiener 3 haalt ook enkele elementen aan rond mobiliteit. Er dient opgemerkt dat alle nodige 
formaliteiten werden vervuld. Er werd een MOBER en planMERscreening opgemaakt die beiden 
werden goedgekeurd door de dienst MER. De planMERscreening lag ter inzage tijdens het openbaar 
onderzoek. Overige officiële documenten die geen onderdeel uitmaken van het RUP kunnen steeds 
opgevraagd worden. 

Het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘Blekerij-Doornstraat’ bevat een verordenend grafisch plan met 
erbij horende stedenbouwkundige voorschriften; en een toelichtingsnota waarin de vereiste 
onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen. 
Na de definitieve vaststelling van het RUP wordt het overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de 
Deputatie. De Vlaamse Regering en de Deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om 
de uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad tot definitieve vaststelling te schorsen. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van Art. 2.2.21 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. 
Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens;

2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Blekerij-Doornstraat’, bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn 
opgenomen, definitief vast te stellen.  

Bijlagen
 bijlage advies Gecoro: bundel bezwaren OO 
 bijlage advies Gecoro: advies Deputatie
 bijlage advies Gecoro: advies Ruimte Vlaanderen
 RUP Blekerij - Doornstraat: grafisch plan
 RUP Blekerij - Doornstraat: toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

Communicatie en Recht
20:49 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:50 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
20:51 Philippe De Coene, schepen betreedt de zitting
20:51 Rudolf Scherpereel, schepen betreedt de zitting
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27 2017_GR_00158 CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard 
is Goud Waard - Buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2017, 13u30. 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
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raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 18 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard de stad 
uit voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 13u30.

Argumentatie
De stad is aandeelhouder bij bouwmaatschappij CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud 
Waard, opgericht op 31 juli 1928.
De laatste statutenwijziging dateert van 11 juni 2015.

De agenda ziet er als volgt uit :

"1. Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand voor 
onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan zij 
binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 733 van het 
Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

- het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door het 
bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde vennootschap “Eigen Haard is 
Goud Waard”, en opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschappen, te weten de 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” en 
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Ons Dorp”;

- de overeenkomstig artikel 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen:

* het splitsingsverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het voorgelegde 
splitsingsvoorstel en 

* het controleverslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel van elke betrokken vennootschap. 

2. Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap “Eigen Haard is Goud Waard” in honderd (100) 
aandelen.

3. Voorstel tot splitsing overeenkomstig voornoemd voorstel, door overdracht – ten gevolge van ontbinding 
zonder vereffening – van deze vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 
verplichtingen, met name:

- 59,03% deel aan de bestaande overnemende vennootschap “Ons Dorp”

- 40,97% deel aan de bestaande overnemende vennootschap “Goedkope Woning”
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Voorstel om aan iedere aandeelhouder van aandelen in de vennootschap “Eigen Haard is Goud Waard” per 
pakket van 100 aandelen uit te reiken: 

- 59 aandelen (afgerond) in de vennootschap “Ons Dorp”

- 41 aandelen (afgerond) in de vennootschap “Goedkope Woning”

Vervolgens afgerond om tot eenzelfde totale waarde te komen voor elke individuele vennoot.

4. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva

5. Kwijting voor de bestuurders en commissaris

6. Bevoegdheden"

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 "de heer Tomas Bulcaen aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Eigen Haard is Goud Waard en de heer Koen 
Becarren aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Eigen Haard is Goud Waard voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, 
opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de CVBA met een 
sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en door de bestuursorganen van de overnemende 
vennootschappen, te weten de CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en de CVBA met 
een sociaal oogmerk Ons Dorp, d.d. 26/04/2017 waarvan het voorstel tot splitsing in bijlage gaat.

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

Bijlagen
 STATUTEN - Statutenwijziging 11.6.2015.pdf
 Voorstel splitsing Eigen haard is goud waard versie 21.04.2017.pdf
 Verslag VGD splitsing EGHW.pdf
 verslag bestuursorgaan ihkv splitsing.pdf
 uitnodiging BAV.pdf
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28 - 2017_GR_00159 - CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning - Buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 15u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

28 2017_GR_00159 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning - Buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2017, 15u30. 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 16 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning de stad uit voor 
haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 15u30.

Argumentatie
De stad is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, opgericht op 17 mei 
1923.
De laatste statutenwijziging dateert van 13 juni 2012.
 
De agenda ziet er als volgt uit :

"1.      Beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer You-Ala Sliman en benoeming van de 
heer Philippe De Coene als bestuurder, dit alles met ingang van 27 september 2016

2.      Besluit tot splitsing door overneming “Eigen Haard is Goud Waard”

2.1    Splitsingsvoorstel en verslagen

         Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór 
onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan 
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zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 
733 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

         - het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld 
door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde vennootschap 
“Eigen Haard is Goud Waard”, en opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende 
vennootschappen, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een 
sociaal oogmerk “Goedkope Woning” en de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Ons Dorp”;

         - de overeenkomstig artikel 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde 
verslagen:

         * het splitsingsverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het 
voorgelegde splitsingsvoorstel en

         * het controleverslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel van elke betrokken 
vennootschap.

2.2    Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 732 Wetboek van Vennootschappen 
van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben voorgedaan 
tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene 
vergadering die tot de splitsing besluit.

2.3.   Beslissing tot splitsing

         - Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap “Goedkope Woning” in tweehonderd 
vijftig (250) nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing van de statuten, voorafgaandelijk aan het 
besluit tot splitsing door overneming.

                - Besluit tot splitsing door overneming van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Eigen Haard Is Goud Waard”, met zetel te Menen 
(Lauwe), Lauwbergstraat 121 bus 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, 
ondernemingsnummer 0405.480.388, overeenkomstig het voormelde voorstel door middel van de 
overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige vennootschap - 
van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, deels aan de overnemende vennootschappen 
“GOEDKOPE WONING” en deels aan “ONS DORP”.

3.      Omschrijving van de aan Goedkope Woning over te dragen bestanddelen van activa en passiva 
- Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de splitsing voortvloeiende overdracht - 
Kapitaalverhoging.

4.      Aanpassing van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” aan de beslissing tot splitsing:

         - wijzigingen van artikel 5 met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen om de tekst in 
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing,

         - overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de 
gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk 
doel van de over te nemen vennootschap .

5.      Wijziging van artikel 25 de statuten met betrekking tot de stemkrachtbeperking, door 
schrapping van de zinnen “Ze hebben evenveel stemmen als ze aandelen bezitten, doch niemand kan 
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aan de stemming deelnemen voor meer dan een vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de 
uitgegeven aandelen in hun geheel of meer dan twee vijfde van het aantal stemmen verbonden aan 
de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.”

6.      Bevoegdheden

7.      Gebeurlijke herschikkingen van de bestuurdersmandaten na splitsing : benoemingen en 
beëindigingen."

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 "de heer Wout Maddens aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Goedkope Woning en de heer Wouter Allijns 
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Goedkope 
Woning voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, 
opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de CVBA met een 
sociaal oogmerk “Eigen Haard is Goud Waard”, en door het bestuursorgaan van de overnemende 
vennootschappen, te weten de CVBA met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” en de CVBA met 
een sociaal oogmerk “Ons Dorp”, d.d. 26/04/2017 waarvan het voorstel tot splitsing in bijlage gaat en 
de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

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

Bijlagen
 Nieuwe statuten goedgekeurd BAV 20120613.pdf
 uitnodiging BAV 15u30.pdf
 Bijzonder verslag bestuurders i.h.k.v. splitsing CVBA Eigen haard is goud waard.pdf
 Voorstel splitsing CVBA Eigen haard is goud waard.pdf
 Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing.pdf
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Ruilovereenkomst aandelen
Goedgekeurd

Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier uitwerken 
om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in één nieuwe 
huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in deze maatschappij.

Argumentatie
Vandaar hebben de bestuursorganen van de 3 betrokken maatschappijen, zijnde de CVBA met een sociaal 
oogmerk Eigen Haard is Goud Waard, de CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en de CVBA met 
een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, beslist om de krachten te bundelen als 
volgt:

"

 Splitsing van de BV CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD naar de BV CVBA SO  ONS 
DORP enerzijds (voor wat betreft het patrimonium op grondgebied Menen) en de BV CVBA SO 
GOEDKOPE WONING anderzijds (voor wat betreft het patrimonium op grondgebied Kortrijk);

 Gevolgd door een fusie van de BV CVBA SO GOEDKOPE WONING met de BV CVBA SO ZUID-
WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ.

Op die manier zullen de BV CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD en de BV CVBA SO ZUID-WEST-
VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ van rechtswege ophouden te bestaan en zal de BV 
CVBA SO GOEDKOPE WONING aldus omgevormd worden tot de overblijvende fusiemaatschappij.

N.a.v. de splitsing van de BV CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD zullen alle aandeelhouders 
van deze maatschappij aandeelhouder worden van de BV CVBA SO  ONS DORP enerzijds en van de 
BV CVBA SO GOEDKOPE WONING anderzijds. Op die manier zal stad Kortrijk in eerste instantie ook 
aandeelhouder worden van de sociale huisvestingsmaatschappij in Menen en zullen stad Menen en 
OCMW Menen aandeelhouder worden in de sociale huisvestingsmaatschappij in Kortrijk (nog vóór de 
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fusie plaatsvindt met de BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE 
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ).

Gezien stad Kortrijk niet de wens heeft om verder betrokken te blijven in het beleid van de sociale 
huisvestingsmaatschappij in Menen en dat ook stad en OCMW Menen te kennen hebben gegeven dat 
zij niet wensen deel uit te maken van het beleid van de Kortrijkse sociale huisvestingsmaatschappij, 
werd een principieel ontwerp akkoord overeengekomen om onmiddellijk na de splitsing van de  BV 
CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD de aandelen die stad Kortrijk aldus zal verwerven in de BV 
CVBA SO  ONS DORP te ruilen voor de aandelen die stad en OCMW Menen aldus zullen bezitten in de 
BV CVBA SO GOEDKOPE WONING. De ontwerpovereenkomst hiervoor gaat in bijlage. Voor deze 
aandelenruil is geen opleg in geld voorzien.

Na deze aandelenruil kan de verdere consolidatie van het Kortrijkse sociale huisvestingsbeleid 
gebeuren. Hiervoor zal eerst een kapitaalverhoging plaatsvinden van stad Kortrijk in de BV CVBA SO 
GOEDKOPE WONING, waarna de fusie kan worden voltrokken tussen de BV CVBA SO GOEDKOPE 
WONING en de BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De ruilovereenkomst van de aandelen van de stad Kortrijk in de CVBA met een sociaal oogmerk Ons 
Dorp enerzijds en de aandelen van stad en OCMW Menen in de CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning anderzijds waarvan de ontwerpovereenkomst in bijlage gaat goed te keuren. 

Bijlagen
 Ruilovereenkomst Menen  Kortrijk - CVBA Goedkope Woning en CVBA EHIGW.pdf
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RUILOVEREENKOMST 
 
 
 
TUSSEN: 
 
 

1. De Stad Kortrijk, hier vertegenwoordigd door …………; 
 Hierna genoemd “Stad Kortrijk” 
 

2. De Stad Menen, hier vertegenwoordigd door …………; 
 Hierna genoemd “Stad Menen” 
 

3. Het OCMW Menen, hier vertegenwoordigd door ………; 
Hierna genoemd “OCMW Menen” 

 
Naar alle partijen gezamenlijk zal verwezen worden als “Partijen”. 
Naar één van de partijen afzonderlijk - ongeacht haar hoedanigheid - zal hierna verwezen worden 
als “Partij”. 

 
 
WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT: 
 
 

(a) Stad Kortrijk houdt 1.884.287 aandelen in volle eigendom aan in het kapitaal van de burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een CVBA met sociaal oogmerk ONS DORP, met zetel te 8930 
Menen, Ijzerstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 
0405.501.174, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder het nummer 
3280 (de vennootschap wordt hierna “CVBA ONS DORP” genoemd);  

 
(b) Stad Menen houdt 1.376.540 aandelen in volle eigendom aan in het kapitaal van de burgerlijke 

vennootschap onder de vorm van een CVBA met sociaal oogmerk GOEDKOPE WONING, met 
zetel te 8500 Kortrijk, Nieuwstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het 
nummer 0405.342.610, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder het 
nummer 3230 (de vennootschap wordt hierna “CVBA GOEDKOPE WONING” genoemd);  
 

(c) OCMW Menen houdt 458.847 aandelen in volle eigendom aan in het kapitaal van de CVBA 
GOEDKOPE WONING; 

 
 
Partijen wensen de hierboven vermelde aandelen onder elkaar te ruilen overeenkomstig de in deze 
overeenkomst bepaalde voorwaarden en modaliteiten. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
Artikel 1 - Voorwerp 
 
Stad Kortrijk verklaart: 

- 1.413.215 van haar aandelen in de CVBA ONS DORP over te dragen aan Stad Menen, die 
aanvaardt; en 

- 471.072 van haar aandelen in de CVBA ONS DORP over te dragen aan OCMW Menen, die 
aanvaardt. 

 
Als tegenprestatie verklaart: 

- Stad Menen haar 1.376.540 aandelen in de CVBA GOEDKOPE WONING over te dragen aan Stad 
Kortrijk, die aanvaardt; en 

- OCMW Menen haar 458.847 aandelen in de CVBA GOEDKOPE WONING over te dragen aan Stad 
Kortrijk, die aanvaardt. 

 
 
Na voormelde overdrachten, bezit: 

- Stad Kortrijk 5.093.100 aandelen in het kapitaal van de CVBA GOEDKOPE WONING; 
- Stad Menen 8.351.175 aandelen in het kapitaal van de CVBA ONS DORP; 
- OCMW Menen 4.901.475 aandelen in het kapitaal van de CVBA ONS DORP. 

 
 
Artikel 2 - Opleg 
 
In het kader van de in artikel 1 vermelde ruil zal door geen van de Partijen een opleg verschuldigd zijn. 
 
 
Artikel 3 
 
Stad Kortrijk erkent kennis te hebben genomen van de statuten van de CVBA GOEDKOPE WONING en 
volkomen op de hoogte te zijn van haar financiële toestand, alsook van de omvang van het niet-
opgevraagde kapitaal, verbonden aan de overgedragen aandelen.  
 
Stad Menen erkent kennis te hebben genomen van de statuten van de CVBA ONS DORP en volkomen op 
de hoogte te zijn van haar financiële toestand, alsook van de omvang van het niet-opgevraagde kapitaal, 
verbonden aan de overgedragen aandelen.  
 
OCMW Menen erkent kennis te hebben genomen van de statuten van de CVBA ONS DORP en volkomen 
op de hoogte te zijn van haar financiële toestand, alsook van de omvang van het niet-opgevraagde 
kapitaal, verbonden aan de overgedragen aandelen.  
 
 
Partijen komen overeen dat de volstortingsplicht verbonden aan de overgedragen aandelen zoals 
hierboven uiteengezet, telkens overgaat op de respectievelijke overnemende partijen. 
 
De overnemende partijen bekomen vanaf heden, 29/06/2017, de eigendom van de aan hen 
overgedragen aandelen zoals hierboven uiteengezet, en treden eveneens per 29/06/2017 in het genot 
van deze aandelen. 
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Artikel 4 - Slotbepalingen 
 
4.1. Partijen verwijzen naar artikel 7 van de statuten van de CVBA ONS DORP alsook naar artikel 9 
van de statuten van de CVBA GOEDKOPE WONING. Ingevolge deze bepalingen kunnen aandelen van de 
betrokken vennootschappen tussen vennoten onderling namelijk slechts worden overdragen mits akkoord 
van de raad van bestuur.  
Onderhavige overeenkomst werd in ontwerp bezorgd aan, en besproken door de raden van bestuur van 
de CVBA ONS DORP en de CVBA GOEDKOPE WONING, die beiden besloten tot het geven van hun 
akkoord met de voorliggende ruiloperatie. 
 
4.2.  Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel 
of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of 
bepalingen van deze overeenkomst. In voorkomend geval zullen Partijen besprekingen met mekaar 
aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua 
bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis. 
 
4.3. Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaren de Partijen domicilie te kiezen op de 
respectievelijke adressen opgenomen in de aanhef. 
 
4.4. Alle mededelingen, ingebrekestellingen, etc., in het kader van deze Overeenkomst kunnen slechts 
geldig gemaakt worden indien zij worden verzonden naar het adres gespecifieerd in de aanhef van deze 
overeenkomst. Iedere adreswijziging moet per aangetekende brief aan de andere Partijen worden 
meegedeeld. 
 
4.5. Geen Partij kan geacht worden afstand te doen van enig uit deze Overeenkomst voortvloeiend 
recht, tenzij dit schriftelijk bevestigd wordt. De afstand van enig recht kan niet beschouwd worden als 
een volledige afstand van alle rechten. 
 
 
Artikel 5 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende onderhavige 
overeenkomst behoort tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk 
arrondissement van West-Vlaanderen.  
 
Deze overeenkomst, bestaande uit drie (3) pagina’s, werd opgesteld te Kortrijk op 29 juni 2017 in drie 
exemplaren. Elke partij verklaart een origineel ontvangen te hebben. 
 
 

1.  Stad Kortrijk, hier vertegenwoordigd door ……………. 
 
 
 
 
 
 

2. Stad Menen, hier vertegenwoordigd door ……………. 
 
 
 
 
 
 

3. OCMW Menen, hier vertegenwoordigd door …………. 
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30 2017_GR_00161 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning - Kapitaalverhoging
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het dossier uitwerken 
om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in één nieuwe 
huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in deze maatschappij.

Het aandelenbezit van Stad Kortrijk in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning zou door fusie met de 
CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij verwateren van 76% 
aanvankelijk naar iets meer dan 54%, dit terwijl de CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij “slechts” 26,7% zal bijdragen aan het eigen vermogen van de nieuwe maatschappij 
CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning.

Argumentatie
Een correctie dringt zich op door kapitaalsverhoging, dit is een praktijk die ook in het draaiboek fusie van de 
VMSW wordt aangeraden. 

De revisor stelt voor om het geplaatst kapitaal gelijk te stellen volgens de verhouding van het eigen vermogen, 
omdat het huidig geplaatst kapitaal niet de verhouding weergeeft van het eigen vermogen. 

Om het geplaatst kapitaal gelijk te schakelen is er een kapitaalsverhoging van afgerond 150.000 EUR vereist 
in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning nadat de splitsing van CVBA met een sociaal oogmerk 
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Eigen Haard is Goud Waard is voltrokken en dit patrimonium bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning is gevoegd, doch vooraleer de fusie met CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken. 
Van deze kapitaalverhoging is slechts ¼ te volstorten. 

Indien deze kapitaalsverhoging wordt gedaan bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning na splitsing 
van CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en het voegen bij CVBA met een sociaal 
oogmerk Goedkope Woning, doch vooraleer de fusie van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning 
met de CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken, 
dan komt Kortrijk (Stad + OCMW) aan 97% aandelen in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning voor 
de fusie. 

Na de fusie van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning met CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-
West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Kortrijk en na de aandelenruil met Menen komt Kortrijk en 
OCMW Kortrijk aan 76,7%. 

Omdat het echter niet het opzet is van Stad Kortrijk om de absolute meerderheid te bekomen in de nieuwe 
maatschappij, stelt Stad Kortrijk een beperktere kapitaalsverhoging voor na splitsing CVBA met een sociaal 
oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en voor dat de fusie met CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken van 50.000 EUR, waarvan ¼ wordt volstort. 

Het aandelenbezit van Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk wordt dan als volgt:

Aandelenbezit:

 Goedkope Woning Goedkope Woning

 
na splitsing + aandelenruil en na kapitaalverhoging in 
speciën na fusie Z-W-V SHM

Stad Kortrijk 81,87% 58,34%
OCMW Kortrijk 6,82% 6,93%
 88,69% 65,27%

Het bestuursorgaan van de CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning besliste op 28 april ’17 om "na 
de splitsing van de BV CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD naar de BV CVBA SO  ONS DORP enerzijds en de 
BV CVBA SO GOEDKOPE WONING anderzijds, een kapitaalverhoging door te voeren t.b.v. 50.000,00 EUR, 
volstort in speciën t.b.v. 25 procent (25%), zijnde 12.500,00 EUR middels uitgifte van vijf miljoen (5.000.000) 
aandelen, uit te reiken aan de stad Kortrijk die volledig zal intekenen op deze kapitaalverhoging. Het geplaatst 
maatschappelijk kapitaal van de BV CVBA SO GOEDKOPE WONING zal ná en onder voorbehoud van het 
doorvoeren van de vooropgestelde splitsing, gevolgd door de vooropgestelde kapitaalverhoging in speciën, 
123.274,61 EUR bedragen en zal worden vertegenwoordigd door 12.327.461 aandelen, met elk een nominale 
waarde van 0,01 EUR. Het niet opgevraagde kapitaal zal bijgevolg 76.173,10 EUR bedragen."

Stad Kortrijk beslist om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van 50.000 EUR waarvan ¼ zal worden volstort 
uiterlijk tegen 29/6, datum waarop de Bijzondere Algemene Vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk 
Goedkope Woning plaatsvindt. 

Stad Kortrijk zal hiertoe het bedrag van 12.500 EUR ter beschikking stellen van de instrumenterende notaris 
Lise Voet uiterlijk tegen 29/6 door overschrijving conform artikel 422, laatste lid Wetboek van 
Vennootschappen.

Regelgeving: bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
budgetsleutel: 2017/GBB-CBS/0610-00/2811000-IE14

uitgave: 12.500 EURO

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te tekenen op de kapitaalsverhoging van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van 50.000 EUR 
waarvan ¼ zal worden volstort uiterlijk tegen 29/6, datum waarop de Bijzondere Algemene Vergadering van 
CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning plaatsvindt. 

Punt 2
hiertoe het bedrag van 12.500 EUR ter beschikking te stellen van de instrumenterende notaris Lise Voet 
uiterlijk tegen 29/6, door overschrijving conform artikel 422 Wetboek van Vennootschappen.
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31 2017_GR_00162 CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 
- Buitengewone algemene vergadering van 
29 juni 2017, 16u30. Goedkeuren agenda 
en  bepalen mandaat vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 19 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij de stad uit voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 
2017, 16u30.

Argumentatie
De stad is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij, opgericht op 21 december 1936.
De laatste statutenwijziging dateert van 22 oktober 2015.

De raad van bestuur van CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij 
heeft ingestemd met het fusievoorstel met CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en de raad van 
bestuur heeft beslist het fusievoorstel in een buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te 
leggen aan de vennoten.

De agenda luidt als volgt:

"1. Besluit tot fusie

1.1 Fusievoorstel en verslagen
Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór onderhavige 
vergaderíng op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan zij binnen dezelfde 
termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van 
Vennootschappen, waaronder:

 het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door het 
bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde vennootschap "Zuid-
West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", en opgesteld door het bestuursorgaan van de 
overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning";

 de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen:
o het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het 

voorgelegde fusievoorstel en
o het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken 

vennootschap.

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen van de 
belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum 
van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie 
besluit.

1.3 Beslissing tot fusie
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 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij" in zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing 
van de statuten, voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie.

 Besluit tot fusie door overname door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”, met zetel te Kortrijk, Nieuwstraat 13, 
rechtspersonenregister nummer 0405.342.610, overeenkomstig het voormelde voorstel door middel 
van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige 
vennootschap - van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de vennootschap "Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", aan de overnemende vennootschap "Goedkope Woning".

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva.

3. Ontbinding zonder vereffening.

4. Kwíjting.

5. Bevoegdheden."

Gezien dit over een statutenwijziging gaat is er een vertegenwoordiging noodzakelijk van 75 procent van de 
uitgegeven aandelen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 "de heer Ruben Mayeur aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij en mevrouw Tine Soens aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de 
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld 
door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de CVBA met een sociaal 
oogmerk "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", en opgesteld door het bestuursorgaan van 
de overnemende vennootschap, te weten de CVBA met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning" en met de 
daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de op de agenda 
geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren.
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Bijlagen
 uitnodiging 19-05-2017 - Z-W-V SHM - BAV.pdf
 statuten - coordinatie na wijziging 2015.pdf
 aandelen (uit jaarverslag 2016).pdf
 Bijzonder verslag raad van bestuur i h k v  geplande fusie BV CVBA SO GOEDKOPE WONING 

met BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SHM.pdf
 voorstel nieuwe statuten.docx
 ZWV SHM - GW fusie door overname - pv overgenomen venn versie.docx
 Definitief fusievoorstel Goedkope Woning - ZWVL SHM.pdf
 controle verslag fusie VCR.pdf
 controleverslag Auditas GoedkopeWoning.pdf
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32 2017_GR_00182 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning - Buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2017, 17u30. 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw Christine 
Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 16 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning de stad uit voor 
haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 17u30.

Argumentatie
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De stad is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, opgericht op 17 mei 
1923.
De laatste statutenwijziging dateert van 13 juni 2012.
 
De agenda ziet er als volgt uit :

"1.      Besluit tot fusie door overneming van Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

1.1    Fusievoorstel en verslagen

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór 
onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan 
zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 
697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

- het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door het 
bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde vennootschap “Zuid-
West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”, en opgesteld door het bestuursorgaan van de 
overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”;

- de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde verslagen:

* het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het voorgelegde 
fusievoorstel en

* het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken vennootschap.

1.2    Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen 
van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben voorgedaan 
tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene 
vergadering die tot de fusie besluit.

1.3. Beslissing tot fusie

Besluit tot fusie door overname van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”, met zetel te 8500 
Kortrijk, Damkaai 5, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 
0405.336.175, overeenkomstig het voormelde voorstel door middel van de overdracht - ten gevolge 
van de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige vennootschap - van haar gehele 
vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap “GOEDKOPE WONING”.

2.      Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva - Vaststelling van de 
boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht - Kapitaalverhoging.

3.      Aanpassing van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” aan de beslissing tot fusie:

- wijzigingen van artikel 5 met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen om de tekst in 
overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie,
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- overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de gelijkenis 
tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het maatschappelijk doel van 
de over te nemen vennootschap .

4.      Wijziging van de statuten met betrekking tot het bestuur (aantal leden en voorbehouden 
mandaten)

5.      Wijziging van de statuten met betrekking tot de naam: wijziging van de naam van de 
vennootschap van “Goedkope Woning” in “Wonen Regio Kortrijk”.

6.      Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

7.      Bevoegdheden

8.      Gebeurlijke herschikkingen van de bestuurdersmandaten na fusie: benoemingen en 
beëindigingen."

Het is aangewezen om de tekst van de ontwerpstatuten aan te passen, in het bijzonder artikel 12 en 
19 en dit om volgende redenen:
- het verankeren in de statuten van de verdeling van de acht Kortrijkse mandaten tussen OCMW 
Kortrijk en stad Kortrijk (artikel 12)
- het vermijden van het interpretatieprobleem of de OCMW's van andere gemeenten kandidaat 
kunnen zijn voor de drie mandaten die aan andere gemeenten worden toebedeeld dan wel of zij 
kandidaat zijn voor de andere inschrijvers (artikel 12)
- schrappen van de jaarlijkse rotatie van de bestuurders en het lotingsysteem, aangezien het de 
bedoeling is dat elk bestuurdersmandaat geldt voor drie jaar (artikel 19).

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 "de heer Wout Maddens aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Goedkope Woning en de heer Wouter Allijns 
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Goedkope 
Woning voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019."

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, 
opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de CVBA met een 
sociaal oogmerk “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”, en opgesteld door het 
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de CVBA met een sociaal oogmerk 
“Goedkope Woning”.

Punt 2
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De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de voorgestelde 
statutenwijziging goed te keuren, mits volgende aanpassingen:

Artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:

De huidige tekst 
“Acht mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de Gemeente Kortrijk en/of OCMW van 
Kortrijk” 
te wijzigen in:
 “Zeven mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de Stad Kortrijk en één mandaat wordt 
voorbehouden voor OCMW Kortrijk.”

De huidige tekst 
“Drie mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor andere gemeenten. Eén mandaat van 
bestuurder wordt voorbehouden voor de andere inschrijvers.” 
te wijzigen in:
“Drie mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor andere gemeenten en OCMW’s. Eén 
mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de andere inschrijvers die geen provincie, 
gemeente of OCMW zijn.”

Artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt:

De eerste zin 
“Elk jaar treden ten minste drie bestuurders af tijdens de gewone algemene vergadering.” 
en de derde zin
“De eerste maal werd de volgorde van uittreding bepaald door loting onder de bestuurders.”
worden geschrapt.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen de overige op de 
agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, 
goed te keuren, en volgende eenzijdige verbintenis namens de stad Kortrijk te laten akteren:
Artikel 1
Voor wat betreft het verkopen van woningen, sociale kavels en herverkopen enerzijds en voor wat betreft de 
verlening van diensten m.b.t. de kredietverstrekking door de VMSW anderzijds strekt het werkgebied van de 
CVBA WONEN REGIO KORTRIJK zich uit over Zuid-West-Vlaanderen.

Artikel 2 
Stad Kortrijk engageert zich in de CVBA WONEN REGIO KORTRIJK en binnen de opdracht van de Vlaamse 
Regering en de doelstellingen van de VMSW om de activiteiten binnen de sociale koop- en leningsector te 
verzekeren voor de regio.

 Artikel 3 
Stad Kortrijk beschouwt deze fusieoperatie als een eerste stap en kijken met open vizier naar de verdere 
regionale ontwikkelingen en schaalvergrotingen in de sociale huisvesting.

Bijlagen
 Voorstel van amendement in statuten.docx
 Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing kapitaalverhoging en fusie.pdf
 uitnodiging BAV 17u30.pdf
 Bijzonder verslag raad van bestuur i.h.k.v. geplande fusie BV CVBA SO GOEDKOPE WONING 

met BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SHM.pdf
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 Fusievoorstel Goedkope Woning - ZWVL SHM.pdf
 Goedkope Woning - ZWV SHM fusie door overname pv overnemende venn.pdf
 Nieuwe statuten goedgekeurd BAV 20120613.pdf

21:12 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
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33 2017_GR_00183 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope 
Woning - Buitengewone algemene 
vergadering van 29 juni 2017, 18u30. 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger. - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 23 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning de stad uit voor 
haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 18u30.

 
De agenda ziet er als volgt uit (enig agendapunt):

Herschikkingen van de bestuurdersmandaten : beëindigingen en benoemingen

Deze algemene vergadering zal enkel georganiseerd worden in geval de fusie tussen CVBA met een 
sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en CVBA met een sociaal 
oogmerk Goedkope Woning in de voorafgaande bijzondere algemene vergaderingen op 29 juni 2017 
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voltrokken worden. 
Zo niet, dient de oproeping voor deze vergadering als onbestaande te worden beschouwd.

Argumentatie
Op 29 juni 2017 vinden de opeenvolgende bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een 
sociaal oogmerk Goedkope Woning plaats in functie van de overname van het Kortrijks deel van CVBA 
met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en de fusie met CVBA met een sociaal oogmerk 
Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. 

Indien zowel de overname als de fusie zich kunnen voltrekken (of m.a.w. op voorwaarde dat de 
bevoegde algemene vergaderingen daartoe beslissen en de statutenwijzigingen goedkeuren op 29/6), 
wordt voorzien in een raad van bestuur die niet langer bestaat uit 9 bestuurders, maar uit 13 
bestuurders, waarvan 8 namens de stad en OCMW Kortrijk. 

Conform artikel 12 van de statuten gaat de vennootschap bestuurd worden door een raad, bestaande 
uit 13 leden.
De verdeling van de 13 bestuursmandaten wordt als volgt:

 Eén mandaat voor de Provincie.
 Acht mandaten voor de Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk.
 Drie mandaten voor andere gemeenten en OCMW’s.
 Eén mandaat voor de andere inschrijvers die geen provincie, gemeente of OCMW zijn.

De duur van de bestuursmandaten wordt vastgesteld op 3 jaar.

Aldus dient de gemeenteraad, onder voorbehoud van voorgaande, 7 kandidaat-gemandateerden 
namens de stad voor de raad van bestuur van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij CVBA met een 
sociaal oogmerk "Wonen Regio Kortrijk" (dus na de overname door splitsing van CVBA met een 
sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard én de overname door fusie met CVBA met een sociaal 
oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij) aan de bijzondere algemene 
vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van 29 juni 2017 om 18u30 voor 
te dragen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 13 juni 2016 "volgende personen voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de bouwmaatschappij Goedkope Woning voor een 
periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 
2019:
1: Tiene Castelein
2: Philippe De Coene
3: Marc Lemaitre
4: Frederik Vlaminck"
Op heden is deze vertegenwoordiging ongewijzigd. 
Deze mandaten worden beëindigd.

De stemming voor de bestuursmandaten verlopen via stemformulieren voorhanden op de bijzondere 
algemene vergadering.  
Op deze stemformulieren zullen telkens de kandidaten worden vermeld voor de mandaten 
voorbehouden voor resp. A. provincie, B. gemeente Kortrijk en OCMW Kortrijk, C. andere gemeenten, 
D. andere inschrijvers.

Men kan zo slechts zoveel stemmen uitbrengen als er mandaten zijn voor een bepaalde categorie van 
voorbehouden mandaten, niet meer en niet minder (bijv. acht mandaten voorbehouden voor de stad 
Kortrijk en OCMW Kortrijk betekent dat er acht personen moeten worden aangekruist. Zoniet is de 
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stem ongeldig).  
De weging van de stemmen staat in verhouding tot de aandelen in de maatschappij, zonder afbreuk 
te doen aan artikel 27 van de statuten.

Wie het meeste stemmen krijgt, is verkozen als bestuurder. 
Desgevallend zullen een of meer bijkomende stemrondes georganiseerd worden, opdat elk mandaat 
ingevuld zou zijn door een kandidaat die minstens 50% van de stemmen behaalde.

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad voor de stemming voor de bestuursmandaten, zal 
bepaald worden door het college in overleg met de vertegenwoordiger ifv de voordrachten.

Tijdens de zitting wordt het engagement aangegaan om 6 maand na de nieuwe legislatuur dit dossier 
opnieuw voor te leggen ten einde nieuwe vertegenwoordigers aan te stellen en dit samen met de 
andere dossiers betreffende de vervanging van de vertegenwoordigers van de Stad n.a.v. de 
vernieuwing van de legislatuur.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt 60, luidt als volgt:

Allijns Wouter

31 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 3 onthoudingen;

Castelein Tiene

25 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 7 onthoudingen;

Deseyn Roel

15 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 3 onthoudingen;

Laverge Jacques

26 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 6 onthoudingen;

Lemaitre Marc

24 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 7 onthoudingen;

Verdin Christian

24 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 10 onthoudingen;

Veys Maxim

24 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 9 onthoudingen;

Vlaminck Frederik

25 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 7 onthoudingen;
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Wemel David

12 ja-stemmen, 21 nee-stemmen, 4 onthoudingen;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Op voorwaarde van de goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging door de 
bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning op 29 juni, 
de huidige bestuursmandaten in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning te beëindigen, 
zijnde:

1: Tiene Castelein
2: Philippe De Coene
3: Marc Lemaitre
4: Frederik Vlaminck

Punt 2
Op voorwaarde van de goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging door de 
bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning op 29 juni, 
de volgende 7 personen voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van  de 
vernieuwde huisvestingsmaatschappij CVBA met een sociaal oogmerk "Wonen Regio Kortrijk" voor 
een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019:

1: Allijns Wouter
2: Castelein Tiene
3: Laverge Jacques
4: Lemaitre Marc
5: Verdin Christian
6: Veys Maxim
7: Vlaminck Frederik

Bijlagen
 Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing kapitaalverhoging en fusie.pdf
 uitnodiging BAV 18u30.pdf

Axel Weydts
Kernadministratie
21:15 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
21:16 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
21:17 Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting
21:17 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
34 - 2017_GR_00173 - AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

34 2017_GR_00173 AGB PARKO - Jaarverslag en jaarrekening 
2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van bestuur van AGB PARKO heeft op datum van 09/05/2017 de cijfers over boekjaar 2016 
vastgesteld.

Argumentatie
Artikel 243bis. § 1. van het gemeentedecreet bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de 
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het 
autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. 
Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad (in 
casu in zitting van 14 maart 2016).

Artikel 243bis. § 2. bepaalt dat de raad van bestuur zich in de loop van het eerste semester van het 
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, 
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 
bezorgd aan de gemeenteraad.

Artikel 243bis. § 3 bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt aan de hand van het 
verslag van de commissaris, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de 
financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 
termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 
aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

Thans ligt de goedkeuring van de jaarrekening 2016 van AGB PARKO, voor, alsmede de aktename van 
het jaarverslag 2016.
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1. Jaarrekening

De raad van bestuur van AGB PARKO stelde de jaarrekening 2016 vast op 09-05-2017.

Algemeen:
Balanstotaal: € 25.405.579.
De inkomsten bedragen € 7.078.872 en de uitgaven € 7.981.153.
Dit resulteert in een mali van € 902.281, die we overdragen naar volgend boekjaar.

De omzet bedraagt in 2016 € 6.787.399 ten opzichte van € 6.216.455 in 2015.

Dit is een stijging van 9%.

Analytisch kende Parko in 2016 (t.o.v. 2015)

Straatparkeren :            een stijging van het resultaat met 41 % en een omzetstijging met 13 %

Garageparkeren :

 P Veemarkt      een stijging van het resultaat (van - € 909.195 naar - € 895.444) en een 
omzetstijging met 20 %

 P Schouwburg  een daling van het resultaat (van - € 49.004 naar - € 145.445) en een daling 
van de omzet met 6 %

 P Broeltorens   een stijging van het resultaat met 8 % en een omzetdaling met 15 % 

Ratio’s

Liquiditeit : Werkkapitaal = € 678 076

Current Ratio : 1,18

Solvabiliteit : 0,19

BBC:
Exploitatie-resultaat van € 1.867.314.
Investerings-resultaat van € - 6.248.865.
Ander resultaat van € 5.458.238.
Dit resulteert in een positief budgettair resultaat van het boekjaar 2016 van € 1.076.687. Als we het 
positief gecumuleerde budgettaire resultaat van vorige boekjaar van € 1.972.143 verrekenen, hebben 
we een positief resultaat op kasbasis van € 3.048.830.

Een verklarende nota waarin het verschil geduid wordt tussen het BBC-resultaat en het algemeen 
resultaat, alsook een analyse tussen budget 2016 en rekening 2016, is als bijlage toegevoegd.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

In het jaarverslag 2016 van AGB PARKO worden de verschillende activiteiten alsook de lopende 
projecten toegelicht, zowel financieel als beleidsmatig.

Er is een toelichting betreffende het personeel en de behaalde resultaten in 2016.
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De belangrijkste aspecten in 2016 zijn :

STRAATPARKEREN

In 2016 is er in de stad een aanbod van 7 284 parkeerplaatsen op straat waar Parko toezicht op 
uitoefent. Dat is een minieme stijging van 71 plaatsen in vergelijking met 2015.

Eind 2016:

 Tellen we 393 parkeerautomaten op straat, eenzelfde aantal als eind 2015;

 Tellen we 482 shop&go-parkeerplaatsen (uitbreiding van 39 plaatsen door fase 5);

 Tellen de blauwe zones 1 228 parkeerplaatsen, een identiek aantal als in 2015;

 Bedraagt het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de betalende zones in totaal 6 256 
tegenover 5 862 (stijging van 6%);

 Bedraagt het aantal uitgereikte bewonersvergunningen in de blauwe zones in totaal 1 102 
tegenover 1 048 in 2015 (+5%);

 Bedraagt het totaal geïnde bedrag uit heffingen (e-tickets, sms, munten): 2 733 317 euro. In 
2015 was dit 2 497 450 euro;

 Daalden de inkomsten komende uit vergunningen (gemeentelijke parkeerkaarten voor 
bewoners en zorgverstrekkers, inname openbaar domein) 190 955 euro in 2016 tegenover 
218 566 euro in 2015;

 Stijgen anderzijds de inkomsten uit het toezicht aanzienlijk (parkeerbelastingen en GAS-
overtredingen): 2 151 584 euro in 2016, 1 686 725 in 2015;

 Werden 71 444 naheffingen opgemaakt (betalend parkeren, bewonersparkeren, blauwe zone 
en extra kortparkeren), dit zijn er 1 353 meer dan in 2015 (70 091);

 Is er een stijging van 82% in het aantal opgemaakte GAS-vaststellingen straatparkeren (in 
2016: totaal 6 409)

 Bedragen de totale ontvangsten uit het straatparkeren 5 075 856 euro. Dit is een stijging van 
15% in vergelijking met 2015 (4 409 245 euro)

De totale ontvangsten uit het straatparkeren bedragen dus 5 075 856 euro. De totale kosten 
bedragen 3 262 268 euro. Het resultaat van de exploitatie is dus positief: 1 813 588 euro.

Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de omzet 4 409 295 euro, bedroegen de kosten 3 119 124 euro en 
is het resultaat een winst van 1 290 171 euro.

GARAGEPARKEREN

Parko beheert in 2016 6 parkeergarages (2 220 ppl.) : P Schouwburg, P Veemarkt, P Budabrug (nieuw 
sinds 10/2016), P Broeltorens, P Haven en P+R Expo.

Daarnaast zijn 7 buurtparkings in gebruik (336 ppl.): P Houtmarkt (nieuw sinds 7/2016), P 
Kasteelstraat, P Sint-Denijsestraat, P Dam, P Nieuwstraat, P Sint-Amand en P KA17.
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Eind 2016:

 Tellen we in P Schouwburg 400 673 inritten (390 964 in 2015). Dit is een stijging van 2,5% 
tegenover 2015;

 Tellen we in P Veemarkt een aanzienlijke stijging van 31% in het aantal inritten (334 305 in 
2016, 254 675 in 2015);

 Tellen we in P Broeltorens een totaal van 127 354 inritten (137 571 in 2015). Dit is een daling 
van 7% tegenover 2015.

Op de camperparking telden we 2 037 inritten in 2016. In 2015 telden we in totaal 1 737 
camperinritten;

 Registreerden we 28 156 inritten op P Haven (geen vergelijking mogelijk met 2015);

 Zijn er op P+R Expo 35 390 inritten (-85% in vergelijking met 2015). De vergelijkingscijfers 
zijn relatief omdat in 2015 nog alle terreinen rond Kortrijk Xpo en Kinepolis door Parko 
geëxploiteerd werden;

 Telt de nieuw geopende buurtparking P Houtmarkt sinds de opening in juli in totaal 32 805 
inritten.

De totale ontvangsten uit garageparkeren bedragen 750 289 euro. De totale kosten bedragen 
895 734 euro. Het resultaat van de exploitatie is negatief: -145 445 euro.

Ter vergelijking: in 2015 is de omzet 1 819 011 euro, bedragen de kosten 2 739 122 euro en is het 
resultaat een verlies van -920 111 euro.

In juni 2016 werden in en rond het centrum van de stad 25 volledig nieuwe elektronische PGS-borden 
geplaatst.

FIETSPARKEREN

Parko beheert eind 2016 in de stad en in de randgemeenten in totaal 2 381 fietsparkeerplaatsen. De 
aanzienlijke stijging met 405 plaatsen in vergelijking met 2015 is toe te schrijven aan de fietsparking 
P Budabrug die op 25 oktober opende. Op 6 locaties werden ook bijkomende overkapte fietsstallingen 
geplaatst.

Het aantal openbare fietspompen werd verhoogd met 7 exemplaren (in totaal 22 verspreid over de 
stad en deelgemeenten).

In 2016 werden 716 meldingen van achtergelaten fietsen geregistreerd. Dat is een stijging van 13% 
ten opzichte van 2015 (619 meldingen). Mobiel haalde uiteindelijk 399 fietsen op (442 in 2015, of een 
daling van net geen 10%). 77 fietsen werden terugbezorgd aan de oorspronkelijke eigenaar (61 in 
2015).

PROJECTEN

 Bewonersparkeren

 P Appel

 P Station
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 P Texture

 Scada-software

 Fietsparkeren

Het jaarverslag is als bijlage opgenomen.

Juridische grond
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 243bis. § 3 van het gemeentedecreet

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de jaarrekening 2016 van AGB Parko met een algemeen mali van € 902.281 goed te keuren, alsook 
het positief resultaat op kasbasis van € 3.048.830 volgens de bbc-regelgeving. 

Punt 2
akte te nemen van het jaarverslag 2016 van AGB PARKO.

Bijlagen
 AGB Parko - verslag revisor + jaarrekening.pdf
 AGB Parko - Verslag RvB 9 mei 2017.pdf
 Presentatie Raad van Bestuur Parko finaal 2016.pdf
 Punt 3. - bijlage 1 - Jaarrekening BBC 2016.pdf
 Punt 3. - bijlage 2 - Balans en resultatenrekening 2016.pdf
 Punt 3. - bijlage 3 - Jaarverslag_2016_30_LOW RESOL.pdf

Beheer Openbaar Domein
35 - 2017_GR_00125 - B.O.D. Trottoirs: retributies en schadegevallen 2017-2018-2019 - 2017/1252 - Heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs, verlagen van boordstenen en aanpassen van opritten binnen de entiteit van de stad Kortrijk - Voorwaarden en wijze van gunnen

35 2017_GR_00125 B.O.D. Trottoirs: retributies en 
schadegevallen 2017-2018-2019 - 
2017/1252 - Heraanleg of herstel van 
beschadigde trottoirs, verlagen van 
boordstenen en aanpassen van opritten 
binnen de entiteit van de stad Kortrijk - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en verandert 
(punt 7). Zo wil de stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

Op vraag van inwoners en / of handelaars van de Stad Kortrijk voeren wij trottoirwerken uit voor hun 
eigendom. Het bestek "Heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs, verlagen van boordstenen en 
aanpassen van opritten binnen de entiteit van de stad Kortrijk" voorziet in deze aanvragen. Het 
betreft hier retributies, dit betekent dat de aanvrager een factuur zal ontvangen met de kostprijs van 
de uitgevoerde werken.

Argumentatie
Het is de bedoeling om met deze aanneming volgende werken uit te voeren:

 heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs (o.a. opritten, verlagen boordstenen etc...)
 dringende herstellingen van verhardingen

Het team Beheer Openbaar Domein legt dan ook het dossier "Herstel van beschadigde trottoirs, 
verlagen van boordstenen en aanpassen van opritten binnen de entiteit van de stad Kortrijk" - bestek 
"B.O.D. Trottoirs: retributies en schadegevallen 2017-2018-2019"  ter goedkeuring voor.

De kostprijs van deze werken ramen wij op een totaalbedrag van € 239.935,74 (incl. BTW - voor de 
jaren 2017-2018 en 2019).

Omwille van de aard van de opdracht wordt gekozen voor een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

Juridische grond
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Artikel 26 §2 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is hier van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Raming: € 239.935,74 (incl. BTW) waarvan:

- € 39.935,74 (incl. BTW) op artikel 2017/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000
- € 100.000,00 (incl. BTW) op artikel 2018/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000
- € 100.000,00 (incl. BTW) op artikel 2019/ IE-14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs, verlagen van 
boordstenen en aanpassen van opritten binnen de entiteit van de stad Kortrijk" zoals ze vervat zijn in 
bestek B.O.D. Trottoirs: retributies en schadegevallen 2017-2018-2019 - 2015/1252, opgemaakt door 
team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Te kiezen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking conform artikel 26 
§2 van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Bijlagen
 20171252_Raming.xls
 20171252_2017_04_18_Bestek - Model 3P.doc

36 - 2017_GR_00126 - B.O.D. Code voor nutsinfrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen. - Nieuwe Code voor nutsinfrastructuren en nutswerken langs gemeentewegen - Vaststellen

36 2017_GR_00126 B.O.D. Code voor nutsinfrastructuur - en 
nutswerken langs gemeentewegen. - 
Nieuwe Code voor nutsinfrastructuren en 
nutswerken langs gemeentewegen - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
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mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk 
openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken onderling vergen continu afstemming en overleg. 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netbeheerders en de VVSG een code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor 
werken in het openbaar domein.  Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag 
naar een actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen ( o.a. kwalitietisvols herstel, 
klachtenbehandeling en communicatie ) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere digitale tools ( 
KLIP,KLIM,GIPOD, ...) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen. Daarom actulaiseerden de 
VVSG en de Vlaamse Raad van Netbeheerders de code van 2001. 

 

Argumentatie
De stad Kortrijk heeft de  code op de goede praktijk d.d. 2001 niet onderschreven omdat er ons 
inziens een aantal zaken te weinig aan bod kwamen onder andere over  afspraken rond straatherstel 
en de controle erop, afspraken rond communicatie, sancties bij het niet naleven van de code ... 

Ter voorbereiding van de nieuwe code, die nu wordt voorgelegd, organiseerde TD-West workshops 
waaraan de stad Kortrijk heeft deelgenomen. Hierbij kreeg de stad de gelegenheid om de 
aandachtspunten in de nieuwe code mee te bepalen. 

De nieuwe code heeft als doel :
- duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de ondergondse- en bovengronds 
infrastructuur
- kwaliteitsvolle uitvoering van werken ( incl. puntwerken) in het openbaar domein
- een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken
- een betere afstemming van werken
- een betere communicatie
- aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers
- een performante opvolging voor meldingen en klachten. 

In de code zelf staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar  gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en 
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minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede dienstverlening aan de 
klanten en de nutsbedrijven.

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, een 
delegatie van gemeenten ( van klein tot groot) ,de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, de VVSG, 
TedeWest en Igemo.

De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor 
infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 2 
maart 2016.

Het is de bedoelding om de Code voor Infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen 
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente.

Omdat de uitvoering van de code voor de nutsbedrijven een aanpassing vergt van procedures en 
hieraan kosten gekoppeld zijn , onderschrijven de nutsbedrijven de code enkel nadat minstens  80% 
van de gemeenten de code onderschrijven.

Via de VVSG worden alle gemeenten aangespoord om de code te onderschrijven. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De nieuwe gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135. 
Het gemeentedecreet artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64 en artikel 192.

Financiële informatie
Financiële informatie
Er is geen financiële impact voor de stad.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De code voor infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentenwegen goed te keuren, zoals 
opgenomen als formele bijlage.

Punt 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01/01/2018.

Punt 3
Dit besluit wordt opgestuurd aan :

- de bestendige deputatie van de provincieraad;
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
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- de toezichthoudende overheid;
- de VVSG vzw

Bijlagen
 OW d16-043 v20161018def code voor werken langs gemeentewegen - code nuts.pdf

Planning en Openbaar Domein
37 - 2017_GR_00127 - Aquaflanders - Lidmaatschap - Goedkeuren

37 2017_GR_00127 Aquaflanders - Lidmaatschap - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 09/05/2011 werd beslist dat stad Kortrijk zou toetreden tot InterRio. Eind 2016 werd 
InterRio stop gezet.

De VVSG en InterRio wil hun belangenbehartiging rond het gemeentelijk rioolbeheer vanaf 2017 verder zetten 
via een samenwerking tussen de gemeenten die hun riolen zelf beheren, VVSG en de rioolbeheerders binnen 
AquaFlanders. 

Argumentatie
AquaFlanders vzw is de koepel van de Vlaamse rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven die onder 
meer tot doel heeft het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens haar leden ten 
aanzien van initiatieven door de Vlaamse, nationale en internationale overheden en ten aanzien van 
externe of overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak.
Hiervoor heeft AquaFlanders vzw specifiek een directiecomité riolering opgericht.
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Stad Kortrijk staat zelf in voor het beheer van de riolen.  Het maatschappelijk belang en de sterke 
band van rioolbeheer met het gemeentelijk openbaar domein en de gemeentelijke openbare werken 
vergt veel financiële middelen. 
Om deze redenen wensen we standpunten van deze organisatie voor sectorspecifieke 
belangenbehartiging mee te bepalen en te ondersteunen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
0310-00/6150006/GBB-CBS voor een bedrag van 250 euro per jaar.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Toe te treden tot de vereniging AquaFlanders vzw en  de statuten van deze vzw  zoals opgenomen in 
bijlage goed te keuren. 
In navolging hiervan een verzoek te sturen tot lidmaatschap aan de voorzitter van de raad van 
bestuur van AquaFlanders vzw.

Punt 2
om een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 250 euro te betalen. 

Bijlagen
 RIO d16-091 Aquaflanders Goedgekeurde statuten 2016.pdf
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38 - 2017_GR_00171 - Wijziging snelheidsbeperking - Uitbreiding één van de twee bestaande zones 30 wijk achterkant station door invoering zone 30 in Minister Tacklaan. Aanvullend reglement gewestweg en gemeentewegen - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

38 2017_GR_00171 Wijziging snelheidsbeperking - Uitbreiding 
één van de twee bestaande zones 30 wijk 
achterkant station door invoering zone 30 
in Minister Tacklaan. Aanvullend reglement 
gewestweg en gemeentewegen - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00088 - Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in Minister Tacklaan 
(gewestweg R36) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

 2016_GR_00269 - Snelheidsbeperkingen  - Invoeren zone 30 of woonerf op diverse locaties 
(gemeentewegen) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Aanleiding en context
Vanuit het project stationsomgeving kwam de vraag naar de invoering van zone 30 in de 
stationsomgeving Minister Tacklaan wegens de talrijk overstekende voetgangers.

Argumentatie
In de stationsomgeving van de Minister Tacklaan steken dagelijks talrijke voetgangers over op de 
diverse oversteekplaatsen. Met het oog op de nakende werken in die straat en ook op de latere 
definitieve situatie, wordt vanuit het project stationsomgeving voorgesteld om in de Minister Tacklaan 
(R36) (tussen St. Sebastiaanslaan (inclusief kruispunt) en Wandelweg) een definitieve zone 30 in te 
voeren.
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Tijdens de werken zal een zone 30 gezien de hinder sowieso aangewezen zijn en na de werken zal 
deze omgeving aangelegd zijn met zone 30-kenmerken. Zo komt er op het kruispunt met de 
Bloemistenstraat een verkeersplateau.

Nu de zone toch opnieuw bepaald wordt, stellen we voor om ook de zijarm van de Minister Tacklaan, 
tussen Min. Tacklaan en Doorniksewijk, mee op te nemen in de zone 30 omdat dit deel in feite ook 
nog behoort tot de stationsomgeving, zeker met het “tijdelijk” busstation.

Eveneens gekoppeld aan deze nota vindt u het aanvullend reglement d.d. 14/11/2016 – 
Snelheidsbeperkingen – invoeren zone 30 of woonerf op diverse locaties (gemeentewegen) waarbij 
onder andere 2 zones 30 werden ingevoerd in de wijk achterkant station (art. 3). Aangezien artikel 3 
van dit reglement moet geschrapt worden, moeten de 2 zones achterkant station opnieuw bepaald 
worden.

Zie schets van de 2 zones in bijlage 1.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk 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 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel 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, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- 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, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met wijziging snelheidsbeperking – invoeren zone 30 in Minister 
Tacklaan (gewestweg R36),vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2017, wordt 
opgeheven.

Punt 2
Het aanvullend reglement in verband met de uitbreiding van één van de twee bestaande zone 30 wijk 
achterkant station door invoering zone 30 in Minister Tacklaan (gewestweg R36) (gemeentewegen en 
gewestweg) als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Artikel 3 van het aanvullend reglement d.d. 14/11/2016 – Snelheidsbeperkingen – invoeren zone 30 of 
woonerf op diverse locaties (gemeentewegen) waarbij 2 zones 30 werden ingevoerd in de wijk 
achterkant station, wordt opgeheven.

Artikel 2:

In de zone afgebakend door:

-      Minister Tacklaan ter hoogte van de Sint Sebastiaanslaan (met inbegrip van het kruispunt)

-      Minister Tacklaan ter hoogte van Wandelweg

-      Minister Tacklaan ter hoogte van Doorniksewijk (N50)

-      Hoveniersstraat ter hoogte van Doorniksewijk (N50)

-      Beverlaai ter hoogte van Doorniksewijk (N50)

-      Burgemeester Pyckestraat ter hoogte van Doorniksewijk (N50)

-      Pater Beckstraat ter hoogte van Loofstraat

-      Sint Sebastiaanlaan ter hoogte van Loofstraat

-      Burgemeester Pyckestraat ter hoogte van Condédreef (N323)

-      Beverlaai ter hoogte van Condédreef (N323)

-      Beverlaaihof (pad) ter hoogte van Aalbeeksesteenweg (N43)

-      Mgr De Haernelaan ter hoogte van Aalbeeksesteenweg (N43)

wordt een zone 30 ingevoerd. Dit wordt aangeduid met de borden F4a en F4b.

Artikel 3:

In de zone afgebakend door:

-      Wolvenpad ter hoogte van Loofstraat
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-      Wolvenstraat ter hoogte van Doorniksewijk (N50)=

-      J. Berteelestraat (pad) ter hoogte van Doorniksewijk (N50)

-      F. Van Eeckhoutstraat ter hoogte van Walle

-      Autoluwe zijtak Condédreef ter hoogte van Walle en ter hoogte van Condédreef

-      Wolvenstraat (pad) ter hoogte van Condédreef

wordt een zone 30 ingevoerd. Dit wordt aangeduid met de borden F4a en F4b.

 

Artikel 4: Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 

Bijlagen

39 - 2017_GR_00172 - Wegeniswerken Kortestraat, Kwabrugstraat te Bellegem. - Samenwerkingsovereenkomst en wegvergunning tussen brouwerij Omer Vander Ghinste en stad Kortrijk. - Goedkeuren

39 2017_GR_00172 Wegeniswerken Kortestraat, 
Kwabrugstraat te Bellegem. - 
Samenwerkingsovereenkomst en 
wegvergunning tussen brouwerij Omer 
Vander Ghinste en stad Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00218 - RUP Bellegem Centrum - definitieve vaststelling - Goedkeuren

Aanleiding en context
Wij verwijzen hierbij naar de beslissing van de gemeenteraad van 13 oktober 2014. De gemeenteraad 
besliste in deze zitting om het RUP Bellegem vast te stellen.

Het gemeentelijk RUP - Bellegem-Centrum wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Kortrijk. De aanleiding tot opmaak van het RUP is tweeledig:

1. Een beperkte uitbreiding of herorganisatie en optimalisatie van Bockor (Brouwerij Omer 
Vander Ghinste nv).

2. Wens tot herbestemming van een andere onbebouwde ruimte in Bellegem-centrum.

De planopties die in het RUP, specifiek voor de zone van Bockor, aan bod komen, zijn samengevat de 
volgende:

- een groot deel van de distributie en opslag van Bockor (Brouwerij Omer Vander Ghinste nv) zal 
verhuizen naar de KMO-zone aan de Manpadstraat.
- programma Bockor: op eigendom van Bockor zal naast een loods een extra brouwzaal en 
foederlokaal gebouwd worden om tegemoet te komen aan de stijgende ruimtebehoefte
- aangepaste aantrekkelijke architectuur zullen het bouwproces ook visueel zichtbaar maken in het 
straatbeeld om de traditie in de architectuur na te streven, met aandacht voor kwaliteit.
- een parking die de behoefte van zowel bezoekers als personeel kan opvangen, kan de huidige 
parkeeroverlast op het openbaar domein opvangen;
- de Kwabrugstraat zal heringericht worden als verblijfsruimte waarbij doorgaand verkeer wordt 
verhinderd. Het verkeer wordt vervolgens afgeleid naar de Kortestraat. Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid om de Kwabrugstraat te betrekken bij Bellegemplaats.
- Het profiel van de Kortestraat zal verbreed worden om beide rijrichtingen in combinatie met een 
bushalte en voetpad te herbergen. Hiervoor staat Bockor een deel van zijn eigendom af en voorziet 
het bedrijf de aanleg van een groenscherm van 5m breed aan de Kortestraat.
- Bij een mogelijke nabestemming voor de site van Bockor dienen de zichtlijnen vanuit de kerk over de 
vallei uitgewerkt of hersteld te worden en mag de nieuwe functie de draagkracht van de site niet 
overschrijden.

 

De uitvoering van deze werkzaamheden is voorzien voor 2018.

 

Argumentatie
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Voor de realisatie van het RUP Bellegem-centrum is een heraanleg van de Kortestraat en de 
Kwabrugstraat - ligging Bockor - noodzakelijk. Bedoeling is dat Bockor vuilwater zuivert en loodst in 
het regenwatercircuit. Om dat te realiseren is het noodzakelijk om door middel van een gestuurde 
boring een leiding aan te leggen.
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Het deel van de Kortestraat dat aansluit op de Rollegemsestraat dient volledig heraangelegd   en 
verbreed te worden conform het in het RUP Bellegem Centrum voorgestelde dwarsprofiel met een 
vernieuwd trottoir en een langsparkeerstrook aan de kant van de woningen. Het smalle deel van de 
Kwabrugstraat ter hoogte van de brouwerij dient heraangelegd te worden volgens het profiel van de 
straat en dient aan te sluiten op Bellegemplaats.

Hiervoor dient een samenovereenkomst afgesloten te worden tussen de stad Kortrijk en Bockor. 
Hierna een overzicht van de overeen te komen punten in de overeenkomst:

 De brouwerij bouwt op het driehoekvormig perceel tussen de Kwabrugstraat, de 
Rollegemsestraat en de Kortestraat te 8510 BELLEGEM-KORTRIJK een bijkomende brouwzaal 
te bouwen, dit om tegemoet te komen aan de stijgende ruimtebehoefte voor de eigen 
brouwactiviteiten. Verder voorziet de brouwerij op dit perceel een parking . In het kader van 
de realisatie van dit project is de brouwerij vragende partij om de Kwabrugstraat af te sluiten 
voor gemotoriseerd verkeer en de Kortestraat te verbreden om dubbelrichtingsverkeer 
mogelijk te maken.

 Het RUP Bellegem Centrum, vastgesteld in gemeenteraadszitting dd. 13.10.2014 (hierna 
genoemd RUP Bellegem Centrum), bepaalt dat de brouwerij verplicht is om op eigen privaat 
terrein voldoende parkeerplaatsen, stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen en dat 
deze parkeerplaatsen maximaal publiek toegankelijk dienen te zijn buiten de diensturen van 
de brouwerij.

 Onderhavige overéénkomst handelt over de afspraken tussen de brouwerij en de stad inzake 
het afsluiten van de Kwabrugstraat voor gemotoriseerd verkeer, verbreden van de Kortestraat 
en het publiek toegankelijk zijn van de voorziene parking buiten de diensturen van de 
brouwerij.

WEGVERGUNNING

In het kader van de uitvoering van bovenvermelde bouwvergunning dient er ook een wegvergunning 
tussen de stad Kortrijk en de NV Brouwerij Omer Vander Ghinste afgesloten te worden. Deze 
wegvergunning machtigt de NV Brouwerij Omer Vander Ghinste tot dwarsing van de Rollegemsestraat 
en de Kwabrugstraat te 8510 Bellegem en de daarbijhorende privatieve ingebruikneming van de 
ondergrond van deze openbare wegen.

 De kosten voorzien ten laste van de stad Kortrijk bedragen 349.000€ (incl. BTW) (IE7).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen enerzijds NV Brouwerij Omer Vander Ghinste 
en anderzijds het stadsbestuur van Kortrijk in verband met de heraanleg van een deel van de 
Kwabrugstraat en de Kortestraat.

Punt 2
De overeenkomst-wegvergunning goed te keuren tussen enerzijds NV Brouwerij Omer Vander Ghinste 
en anderzijds het stadsbestuur van Kortrijk  in verband met de machtiging voor de privatieve 
ingebruikneming van de ondergrond van de openbare wegen, onder de voorwaarden die vermeld 
worden in de andere artikelen van de overeenkomst.
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Bijlagen
 Voorontwerpplan.pdf
 Raming  obv voorontwerp .pdf
 Indicatief plan grondafstand.pdf
 Locatie boring.pdf
 Milieuvergunning.PDF
 samenwerkingsovereenkomst Bockor.pdf
 Wegvergunning Bockor.doc
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40 - 2017_GR_00138 - Driekerkenstraat - Neerbeekstraat: aanleg gescheiden rioleringsstelsel en herinrichting wegenis - studieopdracht - Voorwaarden en wijze van gunnen

40 2017_GR_00138 Driekerkenstraat - Neerbeekstraat: aanleg 
gescheiden rioleringsstelsel en 
herinrichting wegenis - studieopdracht - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het project Driekerkenstraat - Neerbeekstraat werd opgedragen op het tweede kwartaal van 2017 van de 
VMM subsidies. Gecombineerd met de rioleringswerken wordt de wegenis heraangelegd. Het voorontwerp 
voor het GIP-subsidiedossier moet ten laatste op 27 oktober 2017 ingediend worden bij de VMM met het oog 
op het verkrijgen van de rioolsubsidies. Daarom wenst team Planning en Openbaar Domein een studiebureau 
aan te stellen om dit dossier uit te werken.

Argumentatie
De stad Kortrijk wenst de Driekerkenstraat her aan te leggen. 

In 2011 werd een GIP-fiche ingediend voor het project Driekerkenstraat in het kader van de aanvraag van 
subsidies voor de rioleringswerken. Het project werd opgedragen op het tweede kwartaal van 2017 van de 
VMM subsidies. Het voorontwerp van het rioleringsdossier moet ten laatste op 27 oktober 2017 ingediend 
worden bij de VMM.

In combinatie met de rioleringswerken is ook een herinrichting van de wegenis van de  Driekerkenstraat 
noodzakelijk.

In 2012 werd reeds een startnota opgemaakt ikv de fietsfondsprocedure (dossier Driekerkenstraat – 
Overzetweg te Kortrijk). De Driekerkenstraat is een gemeenteweg die ligt op het bovenlokaal functioneel 
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fietsroutenetwerk. De startnota werd goedgekeurd maar moet verder geüpdatet worden in voorliggende 
studie. Er zijn nog onduidelijkheden omtrent de parkeerproblematiek in de straat en omliggend gebied. Er 
wordt hiervoor een parkeerstudie voorzien binnen deze studieopdracht. De startnota zal ook in die zin 
herbekeken moeten worden.

De uitvoering van het dossier wordt voorzien volgende legislatuur. 

Het project wordt geraamd op een totaal uitvoeringsbedrag van 2.000.000,00 Euro excl. BTW.

Het ereloon van het project wordt geraamd op een totaal uitvoeringsbedrag van 178.959,00 Euro incl. BTW. Dit 
ereloon zal betaald worden over twee legislaturen. Deze legislatuur wordt 55.000,00 euro inclusief BTW 
voorzien.

Omwille van de tijdsdruk wordt deze studieopdracht nu reeds uitgeschreven. Het is de bedoeling om in de 
komende maanden af te toetsen waar er raakvlakken zijn met projecten en actoren in de omgeving (school, 
Neerbeek, herbestemming kerk, ...) en wat de impact is op dit project.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Binnen IE-14 is er voldoende budget.  Het project Houtmarkt werd met overschot afgesloten.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen zoals vastgelegd in het bestek 2017/1255 'Driekerkenstraat - 
Neerbeekstraat: aanleg gescheiden rioleringsstelsel en herinrichting wegenis - studieopdracht', 
opgemaakt door team Planning & Openbaar Domein.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking conform artikel 26 § 2, 1°, d van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Bijlagen
 20171255_2017_05_04_Bestek - Model 3P.doc

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
21:41 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
41 - 2017_GR_00134 - Gaselwest - Verslag en toelichting

41 2017_GR_00134 Gaselwest - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 23 juni 2017 stelt Gaselwest het activiteitenverslag en 
het financieel verslag over 2016 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

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.

De heer Piet Lombaerts vraagt of de raadsleden nog een verdere toelichting wensen te krijgen. De 
vergadering acht dit niet nodig.

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.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, 
P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, P. Roosen, L. Lybeer, 
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. 
Vanneste;

1 onthouding : C. Waelkens;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

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 Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

Bijlagen
 000-GLW Statuten - gecoordineerde versie - BAV 2014-12-10.pdf
 00-GLW AV 2017-06-23 - oproeping gemeenten.pdf
 04-GLW AV 2017-06-23 Agp 3 - Activiteitenverslag.pdf
 06-GLW AV 2017-06-23 Agp 4 - Financieel verslag.pdf
 Gaselwest - Samenvatting activiteitenverslag 2016.pdf

42 - 2017_GR_00149 - Gaselwest. Algemene vergadering van 23 juni 2017. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

42 2017_GR_00149 Gaselwest. Algemene vergadering van 23 
juni 2017. - Goedkeuren agenda. Bepalen 
mandaat vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid



227/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 23 maart 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Gaselwest op 23 juni 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 17 maart 2017 als volgt samengesteld:

1. Statutenwijzigingen:
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 
winst-verdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System 
Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen

------

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 1: Statutenwijzigingen
Aangezien de voorgestelde statutenwijzigingen vele artikelen omvatten wordt verwezen naar de 
volgende bijlagen:
- 01-GLW AV 2017-06-23 Agp 1 - Statutenwijziging ontwerp
- 02-GLW AV 2017-06-23 Agp 1 - SW - Overzicht aan te passen elementen

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van 
de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare 
beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling 
alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-vereni-gingen te 
laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten ‘regulatoir’ 
en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de 
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modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de 
algemene vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van 
de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende 
publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen 
het totale eigen vermogen;
- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide 
equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het 
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen 
boekwaarde;
- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het 
kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdracht-houdende verenigingen 
daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de 
werkmaatschappij.

------

Bijzondere aandacht dient tevens uit te gaan naar agendapunt 2: Aanvaarding van de uitbreiding van 
de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
Hiervoor wordt verwezen naar de volgende bijlage:
- 03-GLW AV 2017-06-23 Agp 2 - Uitbreiding aansluiting activiteit warmte

Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een 
eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.

In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributie-netbeheer 
ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet 
zelf geproduceerde warmte inhoudt.

De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee 
verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System 
Operator cvba.

Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) 
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-
expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel 
te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.

De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op 
voor minder CO2-uitstoot. De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op 
groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen 
aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet 
(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, 
belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
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Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente/stad 
om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg 
van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.

Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen 
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de 
exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.  Deze 
keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht 
heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van 
stadsvernieuwingsprojecten.  Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor 
het ontvangen van de subsidie. 

KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest:

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een 
beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal 
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de 
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de 
aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet 
in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als 
exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde 
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel 
Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende 
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake 
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd 
worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op 
paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder 
binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze 
activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat 
alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. 
Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.

De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het 
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgas-distributienet in 
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten 
woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden 
aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel 
risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, 
daardoor vermeden.
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KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten 
toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 

De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te 
vertrouwen.  Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en 
zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies.  Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert 
om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde. 

KEUZE 3: geen beheersoverdracht doen

------

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

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
op 14-04-2017 werd gunstig advies van Financiën Algemeen gegeven

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, 
P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, P. Roosen, L. Lybeer, 
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. 
Vanneste;

1 onthouding : C. Waelkens;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017 :
1. Statutenwijzigingen:
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a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultaten-rekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités 
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System 
Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen

Punt 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest.

Punt 3
voorlopig geen beheersoverdracht te doen.

Punt 4
de aangeduide vertegenwoordiger aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
verenigingen Gaselwest op 23 juni 2017 op te dragen de (overige) op de agenda geplaatste 
punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren.

Bijlagen
 z-GLW AV 2017-06-23 - NAZENDING gemeenten.pdf
 z-GLW AV 2017-06-23 - NAZENDING - GEM Ontwerp raadsbesluit - aangepast.pdf
 z-GLW AV 2017-06-23 Agp 2 - NAZENDING - Uitbreiding aansluiting activiteit warmte - 

aanpassing.pdf
 Gaselwest - Samenvatting activiteitenverslag 2016.pdf
 GLW AV 2017-06-23 - GEM Ontwerp raadsbesluit agenda, statutenwijziging.pdf
 00-GLW AV 2017-06-23 - oproeping gemeenten.pdf
 01-GLW AV 2017-06-23 Agp 1 - Statutenwijziging ontwerp.pdf
 02-GLW AV 2017-06-23 Agp 1 - SW - Overzicht aan te passen elementen.pdf
 03-GLW AV 2017-06-23 Agp 2 - Uitbreiding aansluiting activiteit warmte.pdf
 04-GLW AV 2017-06-23 Agp 3 - Activiteitenverslag.pdf
 05-GLW AV 2017-06-23 Agp 3 en 4 - Jaarverslag - jaarrekening.pdf
 06-GLW AV 2017-06-23 Agp 4 - Financieel verslag.pdf
 07-GLW AV 2017-06-23 Agp 5 - kwijting.pdf
 08-GLW AV 2017-06-23 Agp 6 - Volmachtverlening inzake bestellingen.pdf
 09-GLW AV 2017-06-23 Agp 7 - Statutaire benoemingen.pdf
 10-GLW AV 2017-06-23 Agp 8 - Statutaire mededelingen - presentiegelden.pdf
 GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf
 000-GLW Statuten - gecoordineerde versie - BAV 2014-12-10.pdf

Bert Herrewyn
De Warande
43 - 2017_GR_00166 - Vzw De Warande  - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

43 2017_GR_00166 Vzw De Warande  - Jaarverslag en 



232/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

jaarrekening 2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden.

Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook de eventule suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsoverenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

- De jaarrekening (balans en resultatenrekening)

- De verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en en van het 
budget

- Het verslag van de bedrijfsrevisor 

Op basis van het jaarverslag en het financieel verslag 2016, wordt de jaartoelage 2017 opgevraagd.

Argumentatie
1. Jaarrekening 2016
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De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde de jaarrekening 2016 goed op 15 maart 
2017.

De inkomsten bedragen € 290.260,87 en de uitgaven € 310.830,36. Dit resulteert in een malus van € 
20.569,49.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2016

De algemene vergadering van de vzw De Warande keurde het jaarverslag 2016 goed op 15 maart 
2017.

Hoofdlijnen van het jaarverslag met weergave van de bereikte organisatiesoelstellingen en 
opdrachten:

- Beheer open speeldomein:

extra speelimpulsen: beveiligen en verduurzamen boomhut, plaatsen hang-chill-
schommelcombinatietoestel, inmaaien avontuurlijk gocartsparcours in landschapspark, plaatsen 
Wildebraspaal; industriële reiniging alle zandspeelzones.

optimale exploitatie: uitbaggeren deel vaargeul trekvlot-speelbeek, opvullen vaargeul met zand, 
visuele aanduiding dragen van waterschoeisel, herstel wilgenhut en binnenzone, verharding voor 
lokalen 8/9/10 en atelier, aanpassing waterhuishouding diverse speelzones. Niet gerealiseerd: 
verfraaiing struweelzone aan lokaal 8/9/10 en aanleg blotevoetenpad, geocachroute.

praktische werking: optimalisatie riolering en spoeling, grondige snoeiwerken kant R8 en Heirweg. 
Niet gerealiseerd: wilgenknotten en beekverdieping en wijziging vloei naar speelbeek.

- Expertise vrije tijd voor kinderen en jongeren:

Speelpleinwerking Wasper:

 Inhoudelijke werking: Zilverwerking versterken door animatoren op te leiden, kwaliteit open aanbod 
opkrikken, procedure langblijvers en hinderend gedrag, herkenbaarheid animatoren.

Statistieken: 10.222 inschrijvingen= recordaantal, 63 werkingsdagen, gemiddelde van 162 kinderen 
per speelpleindag, 1147 verschillende kinderen, 34% kleuters, 55% lagere schoolkinderen en 11% 
tieners, 69% herkomst Groot-Kortrijk.

UiTPAS: bekendmaking en implementatie, Open waspernamiddag, 12% kansentraief, 924 passen 
verkocht op De Warande,

Vrijwilligers: 64% van de animatoren zijn gebrevetteerd, 7,4 kinderen gemidddeld per animator. 95 
verschillende animatoren, 24 deelnemers aan moni-wervingsweek-end, wekelijkse moni-avonden, 
animatorcursus met Don Bosco op maat en op De warande: 17 deelnemers vanuit Wasper, 6 jonge 
vrijwilligers in de administratie en 5 in de logistiek.

Communicatie: nieuwsbrieven met grote oplage, ontwikkeling algemene info-folder, facebookpagina's 
aangemaakt, regelmatige persaandacht, extra promotie voor Open Waspernamiddag en geefplein, 
verspreiding Wasperstickers.

Speelstratenactie Kortrijk:
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"Boom"jaar 2016: 11 speelstraten in de paasvakantie en 30 in de zomervakantie, investeringen in 
signalisatie en speelkoffers, zware logistieke inspanning, beperkt aantal klachten

Kofferwerking De Warande: investeringen in free-player en kleuterfietsjes, stijgende verhuur in 
verblijfcentrum, ontdubbeling materialen nog niet gerealiseerd. Nood aan extra-mankracht, nieuwe 
berging ingericht.

Ondersteuning andere speelpleinwerkingen: materiaal, promotie, doorverwijzing, UiTPAS-
implementatie, infrastructuurvragen, animatorenwerving, overleg en intervisie, evaluatie, 
rondleidingen, inspraaksessies, kadervormingscursus.

Buitenspeeldag/Open Waspernamiddag:

BSD kende een succes met 800 deelnemers op diverse lokaties, wijziging moment is niet evident, 150 
deelnemers aan Open Waspernamiddag, UiTPAS-implementatie.

Diverse:

Dossier Spelexpertisecentrum niet gehonoreerd door Vlaanderen, op laag pitje door gebrek aan 
personeel en financiën.

Deelname aan rijwoningenwandeling en Autoloze Zondag.

 - Exploitatie jeugdverblijfcentrum:

Bestaande accommodatie: carport tractoren, berging technische ruimte zwembad, renovatie slaapzaal 
5, interieurdesign lokaal 10, isolatie muur en verhoogd platform drankenberging, nummering alle 
speeltoestellen, keuringen en herstellingen i.f.v. 5 jaarlijkse uitbatingsvergunning, grondige externe 
poetsbeurten lokalen 7/8/9/10.

Investeringen: picknickbanken, glazenkarren, AED-toestel, beamer, opsmuk en waterwering alle 
paviljoenen, kleuterfietsjes en free-player.

Optimale exploitatie: aanduiding en signalisatie minder-validentoilet, AED-toestel, waterspel-sandalen 
en EHBO-lokaal, raamcontract dranken, gerichte rondleidingen i.f.v. nieuwbouwproject.

Statistieken: 111 overnachtende groepen, 10 kadervormingsgroepen, 254 nachten bezetting, 5.508 
unieke Warande overnachters, 14.327 overnachtingen, daggebruikers: 192 groepen en 12.241 
gebruikers, Vrije gebruikers: 363 groepen maakt 9.862 gebruikers, totaal aantal Warandebezoekers in 
georganiseerd verband : recordjaar 46.641 personen, 29 publieke barbecues.

Parking: opening november 2016, finalisering toelage-dossier en erfpacht- en gebruiksovereenkomst, 
adreswijziging, bewegwijzering en signalisatie.

Bouwproject: werkgroep heel actief, activeren RVB, aangehouden timing;

Diverse: netwerksite, opmaak subsidie-dossiers, archiveren, beheerderswijzigingen, oplevering 
omgevingswerken, ontwerp nieuwe website, nieuwe tarieven vastleggen.

- Ondersteuning lokaal verenigingsleven en handelweefsel: partnerships met 6 lokale verenigingen en 
heel veel lokale handelaars + vaste afname van fairtrade- en stadsboerderijproducten, uitwerking 
gebiedswandeling, lidmaatschap RSKN en BPKN.

- Samentuin De Groenter: aanpassing tuinhuis + terras, ontmantelen flessenserre, compostzones 
aanleggen, aanpassen kippenren, konijnenloopweide en bijenhotel, nieuwe kruidenspiraal, 
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receptenuitwisseling, 2 vormingsmomenten (VELT en composteren), minder deelnemers dan bij 
opstart, 19 werkmomenten.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd

- de bepalingen van het gemeentedecreet

- de statuten van de vzw, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad

- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk enn de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
0750-02 6493000   02.01.01  GBB - CBS VZW DE WARANDE

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

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Geen advies noodzakelijk

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2016 van vzw De Warande goed te keuren.

Punt 2



236/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

de jaarrekening 2016 van vzw De Warande, met malus van € 20.569,49 goed te keuren.

Bijlagen
 20170315 algemene vergadering - verslag.pptx
 BDR-rapport JR 2016.pdf
 jaarrekening 2016 (balans).pdf
 20170315 jaarverslag 2016goedgekeurde versie.pdf

JC Tranzit
21:52 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
21:53 Axel Weydts, schepen verlaat de zitting
21:54 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
44 - 2017_GR_00167 - Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaarverslag en jaarrekening 2016 - Goedkeuren

44 2017_GR_00167 Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - 
Jaarverslag en jaarrekening 2016 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven 
Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
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Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw AjKo keurde de jaarrekening 2016 goed op 10 mei 2017.
De jaarrekening 2016 van vzw AjKo vertoont een negatief resultaat van € 25.201. Dit verlies wordt 
opgevangen door de terugname van reserves uit vorige jaren.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw AjKo keurde het jaarverslag 2016 goed op 10 mei 2017.

Vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk

Doelstellingen

1. Organiseren en stimuleren van vraaggerichte, laagdrempelige ontmoeting en groepsgericht 
vrijetijdsaanbod

1. Via verschillende methodieken

1. Sport en Spel (activiteitenaanbod)

2. Pretmobiel

3. Instuif (organiseren van ontmoetingsruimtes en –momenten)

4. Jeugdopbouwwerk

5. Projecten

2. Naar een divers doelpubliek: kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar, met specifieke 
aandacht voor:

1. Kinderen en jongeren die geen aansluiting vinden bij het ‘reguliere’ 
jeugdwerk”

2. Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond

3. Meisjes met een andere culturele achtergrond

4. Kinderen en jongeren die in armoede leven
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5. Kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdbijstand

6. Nieuwkomers

3. Werkingsmomenten

1. Dagelijks aanbod

2. Vakantiewerkingen

2. Brugfunctie en signaal- en belangenbehartiging

1. Naar de doelgroep zelf

2. Naar het middenveld

3. Naar verschillende overheden

Verantwoording

Vzw AjKo wil kinderen en jongeren via verschillende methodieken en werkingen bereiken. De groep 
kinderen en jongeren waarvoor we werken, is een zeer diverse groep. Niet alleen qua leeftijd en 
interesse maar ook qua etniciteit, scholingsgraad en sociale status.

Om met deze zeer diverse groep kinderen en jongeren aan de slag te gaan, werken we sterk 
vraaggericht. Eén van onze uitgangspunten is dat de leefwereld van kinderen en jongeren centraal 
moet staan. Door maandelijks met de jongeren rond de tafel te zitten en de maandkalender op te 
stellen proberen we daar op in te spelen. Kinderen, maar vooral de jongeren bepalen in sterke mate 
welke vrijetijdsactiviteiten worden gedaan. De jeugdwerkers geven belangrijke insteken, bieden 
nieuwe zaken aan maar er wordt vooral samen met de jongeren beslist wat er op de kalender komt.

Net omdat we over een zeer divers publiek, in alle opzichten, beschikken, is er nood aan verschillende 
werkingen. Vzw AjKo heeft zes verschillende deelwerkingen waarbij we kinderen en jongeren van 3 
tot 25 jaar bereiken. Daarnaast worden er ook verschillende projecten georganiseerd waarbij we 
inspelen op de noden en behoeften van onze doelgroep. Sinds 1 juli 2016 beschikt vzw AjKo over een 
nieuwe instuifruimte (Veldstraat 158) waarbij jongeren elkaar kunnen ontmoeten op verschillende 
tijdstippen.

In 2016 werden de deelwerkingen waar nodig bijgestuurd. Heel wat nieuwe ideeën kwamen al naar 
boven, maar we kozen er bewust voor om samen met de jongeren, én vooral op hun maat, de 
werkingen te laten groeien.

Om het jaarverslag overzichtelijk te houden, maakten we per deelwerking een overzicht van 2016. Dit 
deden we door telkens even stil te staan bij de volgende punten:

 Doelstellingen per deelwerking

 Doelpubliek

 Aantal activiteiten en/of werkingsmomenten

 Aantal bereikte jongeren – aantal unieke jongeren

 Profiel van de deelnemende jongeren
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 Geografische gegevens 

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW AjKo, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een negatief resultaat van - € 25.201. Dit verlies wordt opgevangen 
door de terugname van reserves uit vorige jaren.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om 
hun eigen vrije tijd vorm te geven. | Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en 
kinderen door vzw Ajko.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2017.549 budgetsleutel 2017/02.01.03/0750-04/6493000/IE-GEEN uitgave 47.906€ beschikbare 
toelage 47.906€

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2016 van de vzw AjKo goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2016 van de vzw AjKo, met een negatief resultaat van  € 25.201 goed te keuren.

Bijlagen
 Jaarverslag 2016 vzw AjKo.pdf
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 Vzw Ajko Jaarrekening 2016
 Verslag AV vzw AjKo 10 mei 2017.pdf
 AjKo - Verslag revisor 2016

An Vandersteene
Cultuur- en Muziekcentrum
21:56 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
45 - 2017_GR_00168 - Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag en jaarrekening 2016  - Goedkeuren

45 2017_GR_00168 Vzw Cultuurcentrum Kortrijk - Jaarverslag 
en jaarrekening 2016  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven 
Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw 
Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
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 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 
budget

 het verslag van de bedrijfsrevisor

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde de jaarrekening 2016 goed op 
25 april 2017.
De inkomsten bedragen € 1.191.962,34 en de uitgaven € 1.114.003,98. Dit resulteert in een boni van 
€ 77.958,36.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk keurde het jaarverslag 2016 goed op 25 
april 2017.

Cultuurcentrum Kortrijk organiseert met Schouwburg Kortrijk cultuurbeleving en -participatie door 
middel van een kwalitatieve artistieke podiumprogrammering en unieke projecten voor een zo breed 
mogelijk publiek in Kortrijk, Zuid West-Vlaanderen en de Eurometropool. De organisatie geldt als de 
stedelijke expertisepool voor podiumactiviteiten in zaal en openlucht. Met Muziekcentrum Track 
ontwikkelt Cultuurcentrum Kortrijk een muziekloket, een platform voor muziekcreatie, -educatie en -
presentatie. Cultuurcentrum Kortrijk is vaak autonoom initiatiefnemer, staat open voor relevante 
samenwerking en neemt, naargelang de situatie, de rol op van regisseur, partner, verbinder of 
netwerker.

De artistieke programmering en projecten van Cultuurcentrum Kortrijk spelen een regionale rol. Veelal 
wordt samengewerkt met andere partners, waarbij ook andere dan cultuurpartners worden 
aangetrokken. Dankzij een stevige expertise in de verschillende artistieke disciplines, kan 
Cultuurcentrum Kortrijk een sterke programmering realiseren. Het aanbod is aanvullend op dat van de 
private spelers in de stad en regio en heeft een bijzondere aandacht voor kinderen, jonge gezinnen en 
mensen in een kwetsbare positie.

Schouwburg Kortrijk realiseerde in 2016 een divers podiumaanbod, representatief voor wat in 
Vlaanderen en omstreken wordt gemaakt. Het aantal reguliere voorstellingen daalt geleidelijk om 
ruimte te creëren voor participatie, locatievoorstellingen en onverwachte opportuniteiten. Doelstelling 
van dit diverse aanbod, maar vooral van een aantal grotere voorstellingen en projecten, is het 
bereiken van een regionaal publiek. Binnen elk genre wordt bij elke voorstelling afgewogen wat de 
aanvullende meerwaarde is voor de regio/stad en ten opzichte van de totale programmering. 
Samenwerkingen of busbezoeken vullen het eigen aanbod aan. In 2016 is binnen de reguliere 
programmering verder geëxperimenteerd met andere manieren van programmeren en omkaderen. Dit 
zoekproces, dat blijvend aandacht vraagt, vertrekt vanuit de ambitie om een breed en divers publiek 
te bereiken en een diepere verbinding met dat publiek te realiseren. Dit zorgde in 2016 voor een 
recordverkoop aan tickets: 55.000 betalende bezoekers voor de eigen programmatie en de receptieve 
voorstellingen.

2016 zorgde voor een aantal absolute topmomenten en onvergetelijke ontmoetingen, voor of na de 
voorstelling, aan de bar en op scène. Spinrag kon, dankzij het luminarium op het Schouwburgplein en 
de vele betrokken partners, voor het eerst volwaardig de titel van stadsbreed kinderkunstenfestival 
claimen. De integratie van het openingsweekend in Autovrije zondag, zorgde voor een evenementiële 
schaalvergroting. Alain Platel, Dries Verhoeven, Jan Martens en vele anderen zorgden in het kader van 
Next voor een aantal van de artistieke hoogtepunten van het jaar.
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2016 was geen evident jaar voor het Muziekcentrum Track. De combinatie van een grondige renovatie 
en een grootschalige werking, zorgt voor een dagelijkse zoektocht naar creatieve oplossingen. De 
uitwerking van een exploitatieplan voor de site werd opgestart op basis van het creëren van prioriteit 
voor alle muzikale gebruikers, het realiseren van een maximale inzetbaarheid van de ruimtes en 
structurele samenwerking met de muziekpartners op de site. In 2016 werd ook werk gemaakt van de 
uitbouw van een Kortrijkse muziekeducatieve visie. De volledige Kortrijkse muzieksector werd 
bevraagd en betrokken in het schrijven van een eerste visienota die moet resulteren in een 
muziekeducatief overlegplatform met zoveel mogelijk aanbieders van muziekeducatie, een futureproof 
muziekcentrum waar onderwijs een plaats krijgt (ICT, multimediaal) en een communicatieplatform 
waar los van huizen of opleidingen een totaaloverzicht voor muziekeducatie wordt gevisualiseerd.

De Schouwburgzaal, Arenatheater en Concertstudio worden voor de helft van de beschikbare tijd 
ingevuld door eigen programmatie, voor de andere helft wordt ze ter beschikking gesteld van het 
Kortrijkse verenigingsleven, amateurgezelschappen, niet Kortrijkse- en commerciële organisatoren. Via 
het retributiereglement worden de vigerende tarieven toegepast. Elke organisatie kan rekenen op een 
professionele begeleiding bij de realisatie van hun activiteiten. Hiervoor worden de diverse expertises 
aanwezig binnen Cultuurcentrum Kortrijk, optimaal ingezet: techniek, ticketing, horeca. Erkende 
Kortrijkse verenigingen genieten een pak extra ondersteuning bij de realisatie van hun activiteiten. Dit 
gaat van het houden van generale repetities in onze zalen, tot het uitwerken van een klank – en 
lichtplan op maat. In 2016 werden 279 receptieve activiteiten, waarvan 94 receptieve 
podiumactiviteiten, ondersteund.

3. Jaartoelage

De 1e en 2e schijf van de jaartoelage 2017 wordt opgevraagd.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Hierbij vragen we de 1e en 2e schijf van de toelage op. In de samenwerkingsovereenkomst tussen 
stad en vzw is voorzien om uit te betalen in 3 schijven, op respectievelijk 15/01, 15/05 en 15/09. 
Hierbij wordt 67% van de toelage opgevraagd. Dit laat ook toe om de exacte startdatum van een 
nieuwe directeur af te wachten om de afgesproken terugbetaling van de medewerker marketing en 
communicatie te vertalen in een afhouding van de (3e schijf van de) toelage.
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Optimaliseren 
van de muzieksite als landmark in de stad.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele 
verenigingen.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Creëren en 
maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding.
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een muziekstad. | Ontwikkelen 
van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2016 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarekening 2016 van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, met een boni van € 77.958,36 goed te 
keuren.

Bijlagen
 av Cultuurcentrum Kortrijk 25-04-2017 verslag.docx
 jaarverslag16 vzw CK - 09052017.pdf
 jaarrekeningck2016.pdf
 Verslag revisor 2016

Sport
22:00 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
22:01 Axel Weydts, schepen betreedt de zitting
22:01 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
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raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw Sportplus, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad dd. 09/12/2013, is bepaald dat de stad een jaarlijkse toelage overmaakt aan de 
vzw. Deze toelage is vastgelegd op € 150.000 en bestaat enerzijds uit de doorstorting van 
Vlaamse middelen en een verschuiving vanuit het stadsbudget, budgetsleutel 740-01 (cfr voorgaande 
budgetwijziging). De voorschotten werden nog niet opgevraagd/uitbetaald. Het bedrag van € 150.000 
wordt verminderd met de € 131.572,83 van de tribunes, maar terug vermeerderd met het budget 
voor de Europese sportstad ten bedrage van € 70.000. Dit komt neer op € 88.427,17

Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde de jaarrekening 2016 goed op 17/05/2016.
De inkomsten bedragen €1.177.016,01  en de uitgaven € 1.196.902,29. Dit resulteert in een mali van 
€ 19.886,28.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.
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2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Sportplus keurde het jaarverslag 2016 goed op 17/05/2016

Het jaarverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van de VZW Sportplus.

De Strategische MeerJarenPlanning die de vertaling is van Plan Nieuw Kortrijk telt 10 engagementen. 
VZW Sportplus situeert zich onder beleidsdoelstelling 9: Een stad met veel goesting en ambiance en in 
actieplan 9.5: Sport is het visitekaartje van de Stad.

De Missie van VZW Sportplus wordt gerealiseerd in 5 doelstellingen.

1. Het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op recreatief niveau

Cursussen

Deze activiteiten laten toe te sporten in beperkte groep en met persoonlijke begeleiding.

Volwassenen: 2.564 deelnemers

Jongeren:  89 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf zwemmen: 770 deelnemers

Kinderen - bewegingsgolf sporten:  1.327 deelnemers

 

Sporten met een sportkaart

Met een sportkaart hebben mensen de mogelijkheid om op een eenvoudige en vrijblijvende manier 
hun eigen sportpakket samen te stellen.

3088 sportkaarten werden in 2016 verkocht.

 

Vakantiekampen

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst vakantiekampen voor kinderen vanaf de 2de 
kleuterklas tot en met het 3de secundair. De sportdienst werkt hiervoor samen met andere teams en 
externe organisaties.

7.647 kinderen volgden in 2016 een vakantiekamp.

Sport na School
Tijdens het schooljaar brengt de sportdienst 'sport naar de school', 'sport naar de kinderen' en 
dit onmiddellijk na schooltijd. Op vandaag is er een naschoolse sportwerking in een 18-tal Kortrijkse 
basischolen.

 

Sportklassen
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Het programma loopt tijdens de gewone schooluren. Kinderen krijgen in groepjes van 10 tot 12 
sportinintiatie van sportplusmonitoren.

1.327 kinderen uit  29 verschillende scholen namen deel aan de sportklassen.

 

Losse aanvragen

De sportdienst stelt lesgevers ter beschikking aan derden. 142,7 u prestaties werden in 2016 verhuurd 
aan externe actoren.

 

Activiteiten in functie van diversiteit en toegankelijkheid

Vzw Sportplus tracht de sportparticipatie te verhogen door gerichte sportactiviteiten te organiseren 
aangepast aan specifieke noden.

 

2. Bewaken van een dynamische kwaliteitsvolle werking

- Stimuleren van de lesgevers tot het volgen van opleiding/vorming.

- Onderhouden van een efficiëntere en vlotte klachtenbehandeling.

 

3. Opzetten van en meewerken aan initiatieven die sensibiliseren tot een bewegingsrijke levensstijl

Kidssportdag

Afsluit van het werkingsjaar met als thema: Sport & Fun, beleef samen met je vrienden een 
onvergetelijke namiddag! 

 

Summerdance met als thema: the army

Afsluit van het werkingsjaar voor de volwassenen.

 

Breng je vriendje mee

Sport@Kortrijk

Er waren 1.800 deelnemers. Er waren 50 sportstanden, waarvan 30 verzorgd door de Kortrijkse 
sportclubs, 4 Kortrijkse sportscholen en  aangevuld door 16 ingehuurde standen. 

 

mailto:Sport@Kortrijk
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Fysieke fitheidstest

In het kader van het project Liever Actiever ontwikkelde howest een eigen testbatterij om de fysieke 
fitheid van mensen te meten. In totaal werden op 3 locaties 53 mensen bereikt. 

 

Kennismakingslessen

Volwassenen en jongeren krijgen voor de inschrijvingsdatum de kans om te proeven van de 
verschillende lessenreeksen om op die manier een bewuste keuze te maken.

 

Start to run reeksen

Er werden 7 sessies georganiseerd met 138 deelnemers.

 

Kortrijk loopt

3.023 deelnemers.

 

Kortrijk zwemt.

Verschillende evenementen en wervende acties doorheen het jaar.

 

Kinderen en ouders samen actief

Tijdens  zondagvoormiddagen konden (groot)ouders samen sporten met hun (klein)kinderen, telkens 
in een specifiek thema.

 

Organiseren van buitensporten

Leren lopen, quickfit, actief stappen en bootcamp.

 

Open bad - familiebad

 

Experimenteren met nieuwe guerilla werkvormen, pop-ups, nieuwe technologie, workouts, 
samenwerkingen-aanbieders.

 

4. Communiceren op maat en ontwikkelen van een aangepaste marketingsstrategie
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Promotiekanalen

- Affiches

- Deuraffiches

- Reuze spandoeken

- Brochures

- Ledwall

- Stadskrant

- Sociale Media

- Webshop

- Website

- Nieuwsbrief

- Billboards

 

5. Een meerwaarde realiseren voor de georganiseerde sport

- Sportclubs stimuleren om in te stappen in naschools sportaanbod in functie van toeleiding naar 
clubs.

- Sport@Kortrijk organiseren in samenwerking met sportverenigingen.

- Jeugdsportbrochure aanmaken en ter beschikking stellen aan de leeftijden die in aanmerking komen 
om lid te worden van een club.

- Ondersteuning voorzien voor topsportkampen via het reglement.

- Professionele ondersteuning aanbieden t.v.v. de sportclubs.

- Financiële tegemoetkoming voorzien voor de Kortrijkse erkende sportclubs in het kader van de 
Uitpas.

 

 3. Werkingstoelage vzw Sportplus

De werkingstoelage wordt aangepast in functie van de aankoop tribunes en deelname aan Kortrijk 
Europese sportstad. Het bedrag van €150.000 wordt verminderd met de aankoop van tribunes en 
vermeerderd met extra budget voor Kortrijk Europese sportstad. De aangepaste toelage bedraagt € 
88.427,17.

 
Juridische grond

mailto:Sport@Kortrijk
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- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad. 

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
1. Graag akkoord jaarrekening

2. Graag goedkeuring en uitbetaling van de toelage voor vzw sportplus ten bedrage van € 88.427,17 
van budgetsleutel 2017/09.05.04/0740-04/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN naar rekeningnummer 
Sportplus. goedkeuring CBS: 2017_CBS_01319 - Europese Sportstad 2018 en 2017_CBS_01393 
Sportcampus Lange Munte: aankoop van tribunes - Gunning.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Sport is het visitekaartje van de stad. | Activeren van een 
levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het jaarverslag 2016 van vzw Sportplus goed te keuren.

Punt 2
De jaarrekening van 2016 van vzw Sportplus, met een mali van € 19.886,28 goed te keuren.

Bijlagen
 Resultaat 2016.pdf
 Verslag Algemene Vergadering.pdf
 revisorverslagsportplus.pdf
 Balans.pdf
 Jaarverslag 2016 .pdf

Musea en Erfgoed
22:04 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
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22:05 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:05 Sliman You-Ala, raadslid betreedt de zitting
22:05 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst met de stad legt de vereniging, tijdens een 
gemeenteraadszitting in het tweede kwartaal van het jaar, het jaarverslag en het financieel verslag 
van de vereniging van het voorgaande jaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en vraagt 
hierbij ook de uitbetaling van de werkingstoelage 2017 aan.

Het jaarverslag omvat een rapportering over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, meer 
in het bijzonder de mate waarin de verschillende organisatiedoelstellingen en opdrachten bereikt 
werden. 
Indien de vooropgestelde resultaten niet behaald werden, moeten de vermoedelijke oorzaken vermeld 
worden, alsook eventuele suggesties voor correctieve acties, bijsturing van de onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst of bijsturing van het gevoerde beleid.

Het financieel verslag omvat:

 de jaarrekening (balans en resultatenrekening)
 de verslagen van de bestuursorganen m.b.t. de goedkeuring van de rekeningen en van het 

budget
 het verslag van de bedrijfsrevisor

Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 wordt de toelage 2017 opgevraagd.
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Argumentatie
1. Jaarrekening

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde de jaarrekening 2016 goed op 
19/04/2017.

De inkomsten bedragen € 536.069,44 en de uitgaven € 416.229,02. Dit resulteert in een boni over 
boekjaar 2016 van € 119.840,42

Samen met de terugname van € 90.000 bestemde fondsen geeft dit een te bestemmen resultaat van 
€ 209.840,42. Het te bestemmen resultaat werd overgeboekt naar bestemde fondsen.

De bedrijfsrevisor heeft de jaarrekening nagezien en goedgekeurd.

2. Jaarverslag

De algemene vergadering van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk keurde het jaarverslag 2016 goed op 
19/04/17.

2016 was het jaar waarin de vzw Stedelijke Musea Kortrijk de koers kon uitzetten voor het nieuwe 
stadmuseum, waar Texture op volle toeren draaide en Bubox zijn publieksbereik stevig kon vergroten.

Op personeelsvlak waren er een aantal belangrijke veranderingen. Lies Buyse verliet op 30 april het 
team als teamcoach en werd op 1 november vervangen door Isabelle De Jaegere. Bie Roelandt, Dirk 
Bouckaert en Claudine Soens gingen met pensioen maar werden niet vervangen. Er waren ook een 
aantal verschuivingen bij het technisch en poetspersoneel wat maakte dat we eind 2016 met 4,75 VTE 
minder werkten dan in het begin van het jaar. Het Onthaalsysteem (O.P.A.) werd verder uitgerold en 
een kwaliteitscontrole van de bezoeken werd ontwikkeld.

Voor het stadsmuseum was 2016 het jaar waarin vooral gewerkt werd aan het bepalen van een 
nieuwe koers. Visie en inhoud van het nieuw stadsmuseum werden verfijnd en uitgediept. Keuzes en 
opties werden gewikt en gewogen, afgetast en afgetoetst. De achterban werd geconsulteerd en er 
werd hard gezocht naar methodes om het draagvlak te verruimen. Daartoe was er intensief overleg 
met zeer veel partners en betrokkenen. Onder meer met ‘Face to Face’ werden een aantal 
proefballonnen opgelaten in de richting van een meer dynamische en interactieve 
presentatie/werking.  Dit alles is niet altijd meetbaar in exacte cijfers. Toch leverde de jaarwerking 
zeer tastbare resultaten op, in de vorm van een uitgewerkte projectdefinitie en concrete actieplannen. 
De participatieve acties beperkten zich niet enkel tot de uitwerking van het stadsmuseum maar waren 
een leidraad voor de publiekwerking in de komende jaren.

In Texture kunnen we in 2016 stilaan spreken van een reguliere werking. Ook de jaarplanning van 
Texture krijgt meer ritme en structuur. Nu de basiswerking naar gezinnen, groepen en scholen 
opgestart is, kunnen de bestaande producten en marketingstrategie verder verfijnd en verdiept 
worden. Daarnaast zijn we verder aan de slag gegaan met specifieke doelgroepen. Achter de 
schermen blijft het zoeken naar een goed evenwicht tussen collectie- en publieksgerichte taken.

Het najaar 2016 stond volledig in het teken van Interieur waar heel wat teamleden bij betrokken 
waren. De tentoonstelling WILD THINGS met Li Edelkoort was een kwalitatief hoogstaande expo met 
internationale kunst en designstukken, met een sterke en duidelijke verhaallijn die aansloot bij 
Texture en met de eigen collectiestukken perfect geïntegreerd in de setting. Een hele eer voor Texture 
én ook een opportuniteit om zich te presenteren aan een nieuw en internationaal publiek van 
designliefhebbers. De mooie infrastructuur, tentoonstellingsaccommodatie, sterke organisatiestructuur 
én het inhoudelijke verhaal met textiel in een context van innovatie en ondernemerschap heeft dus 
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duidelijk potentieel. De uitdaging is nu om dit te verduurzamen en het museum als creatieve, 
dynamische plek te blijven ontwikkelen.

BuBox slaagde er opnieuw in om met een bescheiden budget een sterke programmering neer te 
zetten en een sterk organisatorisch en professioneel kader aan te bieden aan de coach/curator en aan 
de kunstenaars.

3. Werkingstoelage 2017

De vzw Stedelijke Musea Kortrijk vraagt de werkingstoelage 2017 met een bedrag van € 121.250 uit 
te betalen.

Juridische grond
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals later gewijzigd
- de bepalingen van het gemeentedecreet
- de statuten van de VZW, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
- de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de vzw, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad
- de afsprakennota tussen de stad Kortrijk en de vzw, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de VZW, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van 
hun stad en regio.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het jaarverslag 2016 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk goed te keuren.

Punt 2
de jaarrekening 2016 van de vzw Stedelijke Musea Kortrijk met een te bestemmen resultaat van € 
209.840,42 goed te keuren. Het te bestemmen resultaat werd overgeboekt naar bestemde fondsen.

Bijlagen
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 jaarrekening 2016 vzw SMK 
 verslag AV 170419
 jaarverslag 2016 vzw SMK
 Stedelijke Musea Kortrijk - Verslag revisor 2016
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48 2017_GR_00124 Straatnaamgeving - Lantaarntjestraat in 
Heule - Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat in Heule, als doorsteek tussen de Stekelbaarsstraat en de 
Oogststraat, moet een naam gekozen worden. Er komt geen bewoning, enkel garages. De 
straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 22 februari 2016. De commissie stelt 
voor: 'Lantaarntjesstraat'.

Argumentatie
Verwijzende naar de poel, die binnen die verkaveling gelegen is, werden voor de straten daar namen 
van diertjes voorgesteld die in en om die poel leven . De commissie acht het raadzaam ook voor die 
nieuwe zijstraat een gelijkaardige naam te voorzien. Uit diverse voorstellen werd geopteerd voor het 
libel-achtige insect met de wetenschappelijke naam “Ischnura elegans” dat in de volksmond de naam 
“Lantaarntje” draagt. De rugzijde van dat insect is immers vrijwel helemaal zwart maar het achtste en 
op twee na laatste segment van het achterlijf is helder blauw gekleurd waardoor het insect het uitzicht 
heeft van een kleine lantaarn.

 

Juridische grond
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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.

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
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, de nieuwe straat alsdoorsteek van de Stekelbaarsstraat naar de Oogststraat in Heule, de 
naam te geven: Lantaarntjestraat.

 

 

Bijlagen
 Lantaarntjestraat.doc

Staf
22:11 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
49 - 2017_GR_00184 - Vzw Buda - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

49 2017_GR_00184 Vzw Buda - Samenwerkingsovereenkomst - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
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Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Vzw Buda is een organisatie die de verdere uitbouw stimuleert van het Buda eiland tot onderzoeks-, 
creatie- en presentatieplaats voor ondernemers, kunstenaars, wetenschappers en actieve burgers. 
Vzw Buda stimuleert verbindingen (LOVE) op het raakvlak tussen economie, kunsten, onderwijs en 
zorg. Vertrekpunt is de overtuiging dat innovatie ontstaat uit open en vitale coalities tussen mensen 
uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. Vzw Buda zet concrete cross-
sectorale projecten op (WORK) en deelt de resultaten met een zo breed mogelijk publiek (SHARE). 
Vzw Buda wil een drijvende kracht zijn voor een cultureel rijke, duurzame en economisch welvarende 
toekomst in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en doet dit met een maximale participatie van 
burgers, met de focus op creatie en met de blik op internationaal.

Argumentatie
Deze samenwerkingsovereenkomst valt onder beleidsdoelstelling 03 uit het strategisch meerjarenplan 
2014-2019 van de stad Kortrijk: ‘Een stad die onderneemt en deelt’, actieplan 03.01 ‘We 
ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap’. De stad heeft de ambitie om een actieve 
welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. De stad wil 
bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van de 
creatieve maakeconomie ondersteunen.

Concreet vormt deze samenwerkingsovereenkomst de explicitering van actie 03.01.02 ‘Ontwikkelen 
van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product en proces) innovatie.’ Samen met 
de vzw BUDA is de Stad Kortrijk ervan overtuigd dat innovatie ontstaat uit de samenwerking tussen 
mensen met uiteenlopende kennis en expertise. Dit draagt bij aan een vernetwerkte stad, aan 
economische innovatie, aan een breder publiek voor kunst- en cultuur, aan actief burgerschap.

Daarnaast draagt deze samenwerkingsovereenkomst bij tot beleidsdoelstellingen 02 en 09 van het 
strategisch meerjarenplan 2013-2018 van de Stad Kortrijk. 

Beleidsdoelstelling 02 ‘Een stad die verjongt en vergroent’  

Actieplan 02.02 ‘We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.’ Actie 
02.02.01 ‘Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- en 
expertisecentra.’

Beleidsdoelstelling 09 ‘Een stad met veel goesting en ambiance’. ‘Kortrijk opnieuw beleven door 
verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen 
van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit 
diverse vormen van beleving.’

Actieplan 09.02 ‘We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. De stad gelooft in het 
actief betrekken van bewoners en organisaties bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid 
waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale 
cultuurontwikkelingen.’



256/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Actieplan 09.04 ‘Kortrijk staat op de toeristische kaart van België (Kortrijk is een aantrekkelijke 
toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago).’ Actie 09.04.01 
‘Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool door Kortrijk te 
positioneren en vermarkten als trendy mini-city-break-bestemming.’ Actie 09.04.03 ‘Realiseren en 
implementeren van een onthaalnetwerk.’

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
85.000€ toelage voorzien 0709-01 6493000 GBB-CBS

Aangezien vzw Buda een nieuwe organisatie is, kan er geen jaarverslag en jaarrekening 2016 worden 
voorgelegd.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing.
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.
Een stad met veel goesting en ambiance | Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. | 
Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.
Een stad die verjongt en vergroent | We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve 
onderwijsstad. | Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & 
expertisecentra.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2019 tussen Stad Kortrijk en vzw Buda goed te keuren.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst vzw Buda.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst tussen: Stadsbestuur Kortrijk en vzw Buda 

 
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 Buda ‘, 
met zetel te Kortrijk, Broelkaai 6 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jo Libeer, voorzitter 
hierna genoemd ‘vzw Buda’ 

 
 
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). 
 

A. Algemene situering 
 
Vzw Buda is een organisatie die de verdere uitbouw stimuleert van het Buda eiland tot onderzoeks-, 
creatie- en presentatieplaats voor ondernemers, kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en actieve 
burgers. Vzw Buda stimuleert verbindingen (LOVE) op het raakvlak tussen economie, kunsten, 
onderwijs en zorg. Vertrekpunt is de overtuiging dat innovatie ontstaat uit open en vitale coalities 
tussen mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden. Vzw Buda zet 
concrete cross-sectorale projecten op (WORK) en deelt de resultaten met een zo breed mogelijk 
publiek (SHARE). Vzw Buda wil een drijvende kracht zijn voor een cultureel rijke, duurzame en 
economisch welvarende toekomst in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en doet dit met een 
maximale participatie van burgers, met de focus op creatie en met de blik op internationaal. 
 
 

B. Situering binnen het beleidskader van Stad Kortrijk 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst valt onder beleidsdoelstelling 03 uit het strategisch meerjarenplan 
2014-2019 van de stad Kortrijk: ‘Een stad die onderneemt en deelt’, actieplan 03.01 ‘We 
ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap’. De stad heeft de ambitie om een actieve 
welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. De stad wil 
bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van de 
creatieve maakeconomie ondersteunen. 
 
Concreet vormt deze samenwerkingsovereenkomst de explicitering van actie 03.01.02 ‘Ontwikkelen 
van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product en proces) innovatie.’ Samen met 
de vzw BUDA is de Stad Kortrijk ervan overtuigd dat innovatie ontstaat uit de samenwerking tussen 
mensen met uiteenlopende kennis en expertise. Dit draagt bij aan een vernetwerkte stad, aan 
economische innovatie, aan een breder publiek voor kunst- en cultuur, aan actief burgerschap. 
 
Daarnaast draagt deze samenwerkingsovereenkomst bij tot beleidsdoelstellingen 02 en 09 van het 
strategisch meerjarenplan 2013-2018 van de Stad Kortrijk.  
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Beleidsdoelstelling 02 ‘Een stad die verjongt en vergroent’   
 
Actieplan 02.02 ‘We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.’ 
Actie 02.02.01 ‘Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- 
en expertisecentra.’ 

 
Beleidsdoelstelling 09 ‘Een stad met veel goesting en ambiance’. ‘Kortrijk opnieuw beleven door 
verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen 
van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit 
diverse vormen van beleving.’ 
 

Actieplan 09.02 ‘We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. De stad gelooft in 
het actief betrekken van bewoners en organisaties bij de uitbouw en realisatie van het 
cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en 
internationale cultuurontwikkelingen.’ 

 
Actieplan 09.04 ‘Kortrijk staat op de toeristische kaart van België (Kortrijk is een aantrekkelijke 
toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago).’ Actie 
09.04.01 ‘Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool 
door Kortrijk te positioneren en vermarkten als trendy mini-city-break-bestemming.’ Actie 09.04.03 
‘Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk.’ 

 
 

C. Concrete doelstellingen 
 
Vzw Buda stimuleert verbindingen op het raakvlak tussen economie, onderwijs, zorg en cultuur en 
bouwt het Buda eiland verder uit als economische-artistieke werkplaats en vitrine voor de creatieve 
maakeconomie. In de komende jaren wordt daarbij focus gelegd op volgende activiteiten: open 
platform, living labs & expo. 
 

1. Verdere uitbouw van een open platform met partners uit onderwijs, economie, zorg, cultuur 
en overheid die de nood voelen om via uitwisseling tussen sectoren bij te dragen aan 
innovatie. Per jaar worden een aantal debat- en actiemomenten georganiseerd. Deze kunnen 
gekoppeld worden aan bestaande events (vb. Buda Libre, Week v/h Ontwerpen, Interieur, 
Prototype Summerschool,…). Gezien de regionale ambitie is het wenselijk dat deze ook 
georganiseerd worden binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 
 
Vzw Buda werkt daarbij in hoofdzaak op volgende sectoren uit de creatieve industrie: design, 
beeldende kunst, games, nieuwe media, podiumkunsten, audiovisuele sector, mode, 
communicatie, pr & reclame en gedrukte media. Vzw Buda bouwt een databestand uit om 
spelers uit deze sectoren die actief zijn in de regio Kortrijk over hun werking te informeren en 
ze er maximaal bij te betrekken. Vzw Buda engageert op basis van projecten of thema’s 
wisselende lokale, nationale en internationale partners.  
 
Innovatie omvat daarbij zowel product- als procesinnovatie en focust in hoofdzaak op cross-
sectoraal leren/inspireren. “If you look only within your industry for best practices, you’ll find 
only what your competitors are already doing.” Ramon Vullings. Vzw Buda opereert maximaal 
in afstemming en complementariteit met het brede netwerk van de creatieve maakeconomie 
en starters-community (incubator Campus Kortrijk Weide, dienst economie stad Kortrijk, Start-
It@KBC, Innovatiecentrum West-Vlaanderen, Designregio Kortrijk, Ondernemerscentrum,….). 
 

2. De samenwerking over sectoren heen, wordt concreet gemaakt in de organisatie van living 
labs. Een living lab is een onderzoeksconcept. Het is een user-centered, open innovatie-
ecosysteem, vaak actief binnen een territoriale context (hier de regio Kortrijk en 
Eurometropool). Aan de basis ligt een concrete probleemstelling die binnen een afgebakende 
tijdspanne wordt onderzocht door mensen uit diverse sectoren. Interessante actoren uit 
economie, onderwijs en kunsten binnen de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai hebben zich 
verenigd in het project C2L3PLAY. Dit garandeert kwalitatieve input vanuit universiteiten, 
hogescholen, bedrijven, creatieve en innovatieve organisaties en kunstenhuizen uit onze 
internationale regio. De vzw Buda is voluit partner van C2L3PLAY. 
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Via een ‘Wall of actions’ worden lokale partners gesensibiliseerd om bij te dragen aan dit 
innovatie-ecosysteem. De Wall of actions is een interactieve communicatietool waarop 
bezoekers/lokaal talent kunnen zien hoe zij kunnen bijdragen aan de creatie van projecten op 
Buda en omgekeerd en hoe tools (ruimtes, knowhow, netwerk, productiemiddelen,…) op Buda 
kunnen ingezet worden om hun project(en) te realiseren. 
 
Vzw Buda ontwikkelt i.s.m. de partners van Broelkaai 6 de methodiek voor ‘Het Uur B’.  Het 
Uur B is een gezamenlijk informeel intakemoment voor iedereen die wil bijdragen aan de 
creaties op Buda of die hun eigen projecten versterkt willen zien door de aanwezige tools op 
Buda. Het uur B focust op ontmoeting en samenwerking tussen alle personeelseden van alle 
partners, tussen de kunstenaars/designers in residentie, tussen de gebruikers van het 
Buda::Lab, tussen iedereen die gebruik wil maken van de “tools” op Buda. 
 

3. Op gezette tijden worden de resultaten van de living labs, aangevuld met internationaal 
referentiewerk van onderzoekers, ondernemers, ontwerpers en kunstenaars gepresenteerd in 
de Budafabriek. Dit draagt bij aan de publieksvriendelijkheid van Buda en aan de uitstraling 
van alle partners. Diverse formats zijn denkbaar: expo’s, lezingen, productpresentaties, 
debatten,…  

 
Vzw Buda maakt het eerste anderhalf jaar (jan ’17 – juni ’18) samen met de partners van 
Broelkaai 6 werk van een geïntegreerde communicatie van alle activiteiten op het Buda-
eiland. Dit omvat een dynamische Buda-branding, signalisatie aan de gebouwen,  website, 
tijdschrift,… Daarbij wordt ook ingezet op de lokale uitstraling van het Buda-eiland. De 
Kortrijkzaan dient het eiland te zien als een deel van een vernieuwd stadsweefsel. Daarin 
hebben ook lokale handelaars en horeca een rol.  
 
Vanaf juni ‘18 ontwikkelt vzw Buda een strategie die de internationale uitstraling van projecten 
op Buda versterkt, als onderdeel van de creatieve industrie in Kortrijk. Er wordt ingezet op 1 à 
2 projecten per jaar met een sterk internationaal/toeristisch potentie, die we zelf organiseren 
of die georganiseerd worden door (één van) de partners van Broelkaai 6 extra te 
ondersteunen qua internationale marketing, persbeleid en publiekswerving. 

 
Vzw Buda organiseert i.s.m. de partners van Broelkaai 6 het publieksonthaal in Broelkaai 6. 
Dit omvat de realisatie van een onthaalbalie, een fysieke, bemande balie die maximaal open is 
op momenten waarop mensen vrij hebben: middag/avond/weekends. De onthaalmedewerkers 
maken de bezoeker wegwijs, informeren over activiteiten op Buda, staan in voor ticketverkoop 
en doen desk-onthaal voor bezoekers van de partners van Broelkaai 6. Gezien de 
strategische ligging fungeert dit, met steun van de stad Kortrijk, ook als onderdeel van het 
toeristische onthaalnetwerk. 
 
Vzw Buda ontwikkelt in samenwerking met de stad Kortrijk instrumenten om de creatieve 
processen op het Buda-eiland te ontsluiten als een toeristisch product en het Buda-eiland als 
een cultuur-toeristische bestemming. 

 
Vzw Buda opereert maximaal in overleg met andere vrijetijdsaanbieders en citymarketing 
Kortrijk en stemt programmatie, communicatie en kalendermanagement op elkaar af. Waar 
mogelijk, zet vzw Buda mee zijn schouders onder stadsbrede projecten en evenementen. 
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Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling 

 
In overleg met de stad Kortrijk formuleert vzw Buda jaarlijks de indicatoren als leidraad voor evaluatie. 
Voor 2017 engageert de vzw Buda zich concreet om: 
 

 Actie Indicator 2017 

Open 
platform 
LOVE 

Een aantal keer per jaar relevante en kwalitatieve 
netwerkevents te organiseren voor actieve burgers, 
ondernemers, ontwerpers en kunstenaars uit de regio 
Kortrijk: ‘Buda Libre’. (20 april, 6 juli en 19 oktober).  
 

Aantal Buda Libre: 3 
Aantal ondernemers: 9 
Aantal onderwijs en/of 
onderzoeksinstellingen: 3 
Kunstenaars(collectieven): 3 
Bezoekersaantal: 500 
Kwaliteit van het programma 
Tevredenheid deelnemers 

 Een aantal keer per jaar relevante en kwalitatieve 
netwerkevents te organiseren voor actieve burgers, 
ondernemers, ontwerpers en kunstenaars uit de 
Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai: ‘Eurometropolis 
Café’.  

Aantal Eurometropolis café: 2 
Aantal ondernemers: 6 
Aantal onderwijs en/of 
onderzoeksinstellingen: 2 
Kunstenaars(collectieven): 2 
Bezoekersaantal: 250 
Kwaliteit van het programma 
Tevredenheid deelnemers 

 Inhoudelijk overleg te organiseren in het kader van 
concrete events tussen de leden van de algemene 
vergadering: Unizo, Voka, Howest, UGent Campus 
Kortrijk, Vives, Kulak, Flanders in Shape, stad Kortrijk, 
Intercommunale Leiedal, Designregio Kortrijk en 
kunstencentrum BUDA en bijkomende partners 
afhankelijk van het thema. 

Aantal overlegmomenten met 
partners uit de algemene 
vergadering: 3 
Aantal aanwezige organisaties 
Output 

Living labs 
WORK 

Een aantal keer per jaar overleg te organiseren met 
de partners van C2L3PLAY: Universiteit Mons 
(Numédiart), Transculture (Charleroi), Le Fresnoy 
(Tourcoing), Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis, Cluster TWIST (Technologies 
Wallone de l’Image, du Son et du Texte), Game 
Industries Nord GAME-IN (Rijsel), vzw Buda, 
Designregio Kortrijk. Geassocieerde partners : 
Université Lille 3, Le Manège Mons, Le Phenix 
Valenciennes, Pictanovo Roubaix, Rencontres 
Audiovisuelles, Lille Design, Communauté 
d’Agglomeration de Porte du Hainaut. 

Aantal overlegmomenten: 3 

 De website www.crossborderlivinglabs.eu te 
ontwikkelen. Daarop verschijnen open calls voor 
ondernemers, wetenschappers, ontwerpers, 
kunstenaars en actieve burgers. De drietalige website 
documenteert de werkprocessen en de eindresultaten 
van de living labs.  

Oplevering website 
www.crossborderlivinglabs.eu  
Aantal inhoudelijke posts per 
week: 3 

 Open calls te lanceren (2017 - 2020), samen met de 
partners van C2L3PLA, naar ondernemers, 
wetenschappers, ontwerpers, kunstenaars,… die 
gebruik makend van de expertise en het netwerk van 
de partners van het netwerk hun project willen 
versterken en uitbouwen tot een werkbaar prototype.  

Aantal open calls voor cross-
sectorale samenwerking naar 
ondernemers, wetenschappen, 
ontwerpers, kunstenaars en 
actieve  burgers: 3 
 

 Zijn expertise en netwerk in te zetten om 
geselecteerde projecten inhoudelijk te begeleiden..  

Aantal begeleide projecten: 2 
Kwaliteit van de begeleiding 
Tevredenheid deelnemers 
Aantal gerealiseerde 
prototypes: 2 
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 In het kader van de nieuwe onderwijsactiviteiten op 
Buda (Devine/Howest) een cross-sectorale workshop 
te organiseren over de plaats van onderwijs in de 
digitale samenleving. 

Aantal workshops: 1 
Aantal deelnemers: 20 
(studenten, ondernemers, 
wetenschappers, ontwerpers, 
kunstenaars) 
Tevredenheid deelnemers 

 De opgedane kennis binnen de workshop te 
gebruiken als content voor een kleine expo (zie punt 
3) en als context voor een open-call naar 
kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en 
ondernemers die rond onderwijs innoverende 
projecten willen ontwikkelen.  

Aantal innoverende projecten: 1 

 Een interactieve communicatietool (Wall of Actions) te 
ontwikkelingen waarop bezoekers/lokaal talent 
kunnen zien hoe zij kunnen bijdragen aan de creatie 
van projecten op Buda en omgekeerd, hoe tools 
(ruimtes, knowhow, netwerk, productiemiddelen,…) 
op Buda kunnen ingezet worden om hun project(en) 
te realiseren.  

Prototype wall of actions 
(operationeel bij de opening 
van Boelkaai 6 in 2018) 

 Een methodiek te ontwikkelen om ontmoeting en 
samenwerking tussen alle gebruikers van Buda te 
stimuleren (Uur B). 

Ontwikkeling van de methodiek 
(operationeel bij de opening 
van Broelkaai 6 in 2018) 

Presentatie 
SHARE 

Een methodiek te ontwikkelen (werktitel: “rode knop 
voor kennis & schoonheid”) waardoor snel (binnen de 
24u) een publiek kan samengebracht worden om naar 
inspirerende lezingen te luisteren van topsprekers die 
sowieso in de stad/regio zijn op uitnodiging van een 
bedrijf, hogeschool, universiteit, creatieve organisatie, 
kunsteninstelling,…  

Ontwikkeling van methodiek 
Ontwikkeling van partnership 
Aantal keer ingezet 
Bereikt publiek 

 Een debat te organiseren i.s.m. Vorming Plus over 
“De Supersamenwerker”, het boek van Dirk Van 
Duppen. 

Aantal debatten: 2 
Aantal bezoekers: 150 

 Een bescheiden expo te realiseren met de resultaten 
van het living lab rond onderwijs (zie punt 2) tussen 
half april en eind mei 2017 in de Budafabriek, in 
maximale samenwerking met de opleiding Devine van 
Howest. 
 

Aantal expo’s: 1 
Aantal openingsdagen: 30  
Aantal gegidste rondleidingen: 
120 
Aantal bezoekers: 1200 
Tevredenheid bezoekers 
Regionale en nationale 
persaandacht 

 Werk te maken van een geïntegreerde communicatie 
van alle activiteiten op het Buda-eiland, in afstemming 
met citymarketing Kortrijk  

 

Huisstijl handboek voor de 
geïntegreerde communicatie 
van/met alle partners op Buda   
Geïntegreerde website 
www.buda.be  
Stakeholders overleg op drie 
niveaus: (1) personeel, (2) 
raden van bestuur, vrijwilligers 
en freelancers, (3) publiek 

 Een strategie te ontwikkelen die de internationale 
uitstraling van projecten op Buda versterkt (vanaf 
2018) en in te zetten op 1 à 2 projecten per jaar met 
een sterk internationaal/toeristisch potentie. 

Oplevering strategie 
Aantal projecten met 
internationale uitstraling: 1 
(Inter)nationale persaandacht 

 Het publieksonthaal in Broelkaai 6 te organiseren. Aanwezigheid onthaalbalie 
Contentmanagementsysteem 
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Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

 
1. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

Kortrijk in de periode 2017-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van € 85.000€ 
voor vzw Buda om de samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen.  
Indien er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 
afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

 
2. De stad Kortrijk stelt in de periode 2017-2019 een personeelslid (3/5) ter beschikking van 

vzw Buda conform het besluit van het College van Burgemeester en schepenen van 
03.01.2017. 
 

3. Een addendum aan deze overeenkomst regelt het gebruik van de gebouwen op BUDA van 
het AGB SOK en de inzet van de technici van het AGB SOK ter ondersteuning bij projecten. 

 
Artikel 5: Rapportering 
 
Buda vzw zal jaarlijks aan het stadsbestuur rapporteren over de gerealiseerde werking in het voorbije 
jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen initiatief voorleggen aan het stadsbestuur 
tegen ten laatste 1 april van het jaar na het werkingsjaar: 

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werking en waaruit blijkt dat de doelstelling 
gerealiseerd werd volgens de in artikel 2 en artikel 3 gestelde voorwaarden 

- een financieel verslag, waarbij de concrete besteding van de ontvangen toelage in functie van 
de gestelde doelstelling wordt aangetoond. 

 
Buda vzw organiseert minimaal jaarlijks een strategisch overleg met de Stad Kortrijk en een 
vertegenwoordiging vanuit de algemene vergadering. De stad Kortrijk zal daarbij een delegatie vanuit 
de verschillende betrokken sectoren afvaardigen. Buda vzw expliciteert daarbij het engagement van 
de leden van de algemene vergadering. 
 
De stad Kortrijk neemt zitting in de raad van bestuur van de vzw Buda en vaardigt daartoe 1 persoon 
af. Dit mandaat wordt vernieuwd bij de aanstelling van het nieuw bestuur volgend op de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Buda vzw zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen binnen 
een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

 
Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen: 
100 % van het jaarbedrag in het voorjaar (in principe januari), na uitvoering van de rapportering uit 
artikel 5. 
 
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE98 0017 9806 9293 op naam van: vzw 
Buda. Bij wijziging van het rekeningnummer meldt vzw Buda dit onmiddellijk schriftelijk aan het 
stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen in verband met deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Nils Vanantwerpen 
Voor Buda vzw: Jo Libeer (voorzitter), Franky Devos (directeur)  
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

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. 
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Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 
probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 
kiezen samen een derde lid. 
 

Artikel 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 De convenant gaat in op 1 juli 2017 eindigt uiterlijk op 31 december 2019. De samenwerking 
geldt dus voor maximum 2,5 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 bij grove fout 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 door Buda vzw terugbetaald worden. 

 Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking in de loop van het laatste contractjaar 
beoordelen op basis van een evaluatieverslag opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in 
overleg met Buda vzw. 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 vzw Buda 
 
 

Franky Devos         Jo Libeer  
directeur        voorzitter  
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Philippe De Coene
Welzijn
22:15 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
50 - 2017_GR_00128 - Flankerend onderwijsbeleid - Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Time -out naar NAFT door Groep Intro en Oranjehuis - Goedkeuren

50 2017_GR_00128 Flankerend onderwijsbeleid - Aanpassing 
samenwerkingsovereenkomst Time -out 
naar NAFT door Groep Intro en Oranjehuis - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_02063 - Flankerend onderwijsbeleid - betaalbaarstelling Time-out door Groep Intro en 
Oranjehuis - Betaalbaarstelling

 2016_CBS_03179 - Flankerend onderwijsbeleid - betaalbaarstelling 2de schijf Time-out door Groep 
Intro en Oranjehuis - Betaalbaarstelling

 2014_GR_00186 - Flankerend onderwijsbeleid - Samenwerkingsovereenkomst Time-out tussen 
stad Kortrijk, Groep Intro en Oranjehuis - Goedkeuren

Aanleiding en context
Situering

Time-out wordt al een aantal jaren toegepast in Vlaanderen en ook in Kortrijk.

Het is een methodiek waarbij leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school, helemaal 
gedemotiveerd zijn en niet meer naar behoren functioneren of permanent storend gedrag vertonen, 
verschillende dagen tot weken uit de school worden gehaald en apart worden begeleid, met als doel 
hen terug gemotiveerd op de schoolbanken te krijgen. Het is een middel om vroegtijdige schooluitval 
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en ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en wordt ook gehanteerd om spijbelproblematiek aan te 
pakken.

Reeds 6 jaar worden in Kortrijk Time Out projecten uitgevoerd door Groep Intro en vzw Oranjehuis 
Ligand, met ondersteuning vanuit de Stad Kortrijk en Kortrijkse scholengemeenschappen van het 
secundair onderwijs. Vanaf schooljaar 2016 -2017 worden i.p.v. Time out, 'Naadloze flexibele 
trajecten' (Naft) aangeboden, die in het kader van een samenwerking tussen de beleidsdomeinen 
onderwijs en welzijn worden gesubsidieerd. De middelen die bij de Vlaamse Gemeenschap 
vrijgemaakt worden, werden voordien gebruikt voor het ondersteunen van de organisatie van Time-
Out-trajecten. Het doel van de projecten blijft bijgevolg hetzelfde, maar naast leerlingen individueel 
wordt nu ook schoolondersteuning aangeboden. Beide aanbieders zetten hierdoor ook in op het 
versterken van de schoolteams door het aanbieden van vormingen rond herstelgericht werken, nazorg 
in de scholen en expertise-uitwisseling met leerkrachten en leerlingenbegeleiders. Zo kan nog meer op 
maat gewerkt worden.

Maatschappelijke context

Naast de problemen die spijbelen en onhandelbaar gedrag teweeg brengen voor de leerlingen en de 
klaspraktijk, zijn vooral de lange termijn gevolgen hiervan een probleem. Spijbelen, schoolmoeheid, 
onhandelbaar gedrag, ... gaan hand in hand met ‘ongekwalificeerde’ uitstroom’. Jongeren die hun 
schoolloopbaan zonder diploma beëindigen, zouden een grotere kans hebben op latere werkloosheid 
en afhankelijkheid van uitkeringen. De persoonlijke, familiale en maatschappelijke gevolgen hiervan 
zijn nauwelijks te overzien. Daarom wil de stad via NAFT projecten uitsluiting van jongeren op school 
voorkomen. 

Argumentatie
In het PNK staat dat er specifieke aandacht zal gaan naar kansengroepen om schoolachterstand en 
ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en dat spijbelen zal aangepakt worden omdat dit een 
belangrijk maatschappelijk probleem is dat de kansen van jongeren ondergraaft.

Op de onderwijstafels met het secundair onderwijs – overleg met alle actoren - (omtrent de 
heroriëntering van initiatieven flankerend onderwijs) werd het belang van projecten als Time Out door 
de onderwijsinstellingen sterk onderstreept.

Ondersteuning van time-outprojecten staat ook opgenomen in het SMJP.
Beleidsdoelstelling 2: Een stad die verjongt en vergroent. 
Actieplan 2.2: Kortrijk Onderwijsstad
Actie 2.2.5: Flankerend onderwijsbeleid: scholen ondersteunen in het bestrijden van armoede, het 
creëren van gelijke kansen en het versterken van de deelname aan het onderwijs onder andere door 
het ondersteunen van een time-outproject en van brede scholen.

Tot op heden werden de time-outtrajecten uitgevoerd door Groep INTRO en vzw Oranjehuis. De 
samenwerking en het aanbod van deze partners werd door de onderwijspartners als positief ervaren. 
De stad en de scholen wensen de samenwerking met de huidige aanbieders verder te zetten en 
verder te verfijnen in kader van het nieuwe kader "Naadloos Flexibele trajecten".

Financieel blijft hetzelfde bedrag gehanteerd als bij de samenwerkingsovereenkomst "Time-out". Ook 
de uitvoerders en de duur van de samenwerking (tot schooljaar 2018 - 2019) blijven gelijk aan de 
samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in 2014. Zie bijlage voor de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
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Financiële informatie
Was voorzien onder naam "Time out".

50 000 euro/schooljaar voorzien: 46.250 euro voor Groep Intro, 3.750 euro voor vzw Oranjehuis.

50% in november en 50% in mei.

 

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve 
onderwijsstad. | Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke 
kansen creëren.

Advies
Tatiana Simoens
Gunstig advies

Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds de stad Kortrijk en anderzijds Groep Intro en vzw 
Oranjehuis Ligand rond Time -out aan te passen volgens de nieuwe benaming NAFT zoals opgenomen 
in bijlage.

Punt 2
De directie Welzijn opdracht te geven voor de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst NAFT 2017.docx
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22:18 Arne Vandendriessche, schepen verlaat de zitting
51 - 2017_GR_00129 - consumentenzaken - Deelfabriek - samenwerkingsovereenkomst vzw Effect - Goedkeuren

51 2017_GR_00129 consumentenzaken - Deelfabriek - 
samenwerkingsovereenkomst vzw Effect - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; 
de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De plannen voor de opmaak van een deelfabriek liggen al een tijdje op tafel. Door een verhuis van de 
klusjesdienst van vzw Effect is er passende ruimte vrijgekomen. Twee belangrijke partners uit de 
deeleconomie (ruilwinkel SWOP&Go en de Instrumentheek) zijn al even op zoek naar een vaste stek 
en vinden die in de Deelfabriek. Andere deel- ruil- of herstelinitiatieven (ruilsysteem kinderfietsen 'op 
wielkes', de fietskeuken, repair-point) zoeken een plaats of ondersteuning. 

De kansengroepen kunnen via een nauwe samenwerking met doorverwijspartners (Kind en Gezin, 
OCMW, brugfiguren, CAW, AZ Groeninge) laagdrempelig terecht in de Deelfabriek. Van hieruit worden 
ze pro-actief aangesproken door A'kzie om na te gaan of structurelere ondersteuning wenselijk en 
haalbaar is.

Ander partners (bibliotheek, Food Act, pamperbank, Stal 13...) zien de Deelfabriek als een uitstekend 
antennepunt voor hun aanbod.

Argumentatie
De Deelfabriek zal worden opgebouwd op de site van vzw Effect. Door de verhuis van de klusjesdienst 
komt er veel ruimte vrij. De inhoud van de Deelfabriek sluit ook aan bij de visie van vzw Effect nl. 'het 
inspelen op de noden en de evoluties in de maatschappij en dit in samenspraak met lokale besturen in 
de regio. We zetten ons extra in voor mensen die het moeilijk hebben. We investeren in een netwerk 
om onze onderneming te versterken en een duurzame toekomst te garanderen'.
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‘De Deelfabriek’ is een verzameling van Kortrijkse initiatieven uit de deel-, ruil,- en hersteleconomie 
aangevuld met dienstverlening om klanten uit de kansengroepen structureel verder te helpen. 
Verscheidene partners (de Instrumentheek, ruilwinkel Switch, pamperbank, ruilwinkel Swop&Go, 
ruilsysteem kinderfietsen ‘op Wielekes’) zullen hun diensten aanbieden vanuit de Deelfabriek.

De 'Fietskeuken' en repair-café sluiten graag aan om hun diensten ter plaatse aan te bieden.

Repairpoint ziet de Deelfabriek als een uitstekende uitvalsbasis om regelmatig een ‘herstelmarkt’ aan 
te bieden voor de wijk Venning.

De Deelfabriek wordt gefaciliteerd in de gebouwen van vzw Effect.

Er zal in samenwerking met buurtwerk Venning een ontmoetingsruimte worden voorzien. Deze wordt 
gerund door buurtbewoners. Hier kunnen klanten (uit de kansengroepen) worden opgevangen (door 
gespecialiseerde diensten zoals Ak’zie) voor een gesprek en structurele ondersteuning.

Een permanente info-markt zal de werking van alle, niet in de Deelfabriek opgenomen, Kortrijkse 
initiatieven die bij het gedachtengoed aansluiten of relevant zijn promoten.

De Deelfabriek zal praktisch en inhoudelijk gecoördineerd worden door een medewerker van het 
stadsbestuur, i.c. de projectleider consumentenzaken (gedurende 0,5 VTE).

Aanwending middelen Consumentenzaken ( € 15.000)

 Een investeringstoelage van 15.000 euro wordt voorzien voor de opbouw van de nodige ruimtes. De 
samenwerking behelst ook, naast de opbouw van extra nodige ruimte voor de burgerinitiatieven, het 
delen of openstellen van andere ruimtes:

- De ‘Deelfabriek’ zal opgebouwd worden op de site van vzw Effect. Vzw Effect staat in voor de 
realisatie en de opvolging van de werken.

- Vzw Effect stelt een open work-place ter beschikking voor de coördinatie van de Deelfabriek.

- Vzw Effect faciliteert de Deelfabriek.  De refter, de vergaderzaal, de kleedkamers, de toiletten en 
stockageruimte stelt men open voor de partners van de Deelfabriek.

- Het onthaal van vzw Effect zal ook als onthaal werken voor klanten van de Deelfabriek. De taken 
hierrond worden opgenomen door leerwerknemers voorzien vanuit het OCMW.

 

Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende elementen 
van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK):

PNK 3 : Een stad die onderneemt en deelt. pg. 22/23 : empowerment; mensen sterker maken (o.a. 
als consument door minder uitkeringsafhankelijk te worden via reductie van uitgaven die worden 
opgevangen door deel te nemen aan delen, ruilen en/of herstellen).

Een actie die mee een verschil kan maken voor mensen in of met risico op armoede.

Pg. 24 : ‘nieuwe initiatieven moeten worden aangemoedigd. Ook in het kader van gezonde voeding, 
ecologie en duurzaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare projecten.’

PNK 8 : Een stad die verenigt en verbindt (‘Een stad kan maar beperkt de inkomsten van de inwoners 
beïnvloeden maar kan betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven).
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PNK 9 : Een stad met goesting (Kortrijk, hippe stad door het boosten van deeleconomie en via 
Deelfabriek versnippering en beperkte participatie tegengaan (samenwerking burgerinitiatieven).

 

Aansluitend op het armoedebeleidsplan:

Punt 35 : versterken bestaande initiatieven met focus op kwetsbare groepen

Punt 101 : Uitrollen armoedebestrijding in samenwerking met externe partners.

Punt 108 : Verder uitbouwen van onze samenwerking met Akzie vanuit haar rol als 
ervaringsdeskundige waarbij Akzie haar basiswerking versterkt en het project wijsneuzen verderzet.

Punt 112 : Proactief opsporen van armoede of mensen met verhoogd risico               Punt 206 : We 
voorzien voldoende ondersteuning  voor vrijwilligers                             Punt 215 : uitbreiden repair 
café's en onderzoeken van de uitrol repair café naar repair point.

Punt 216 : Ondersteuning instrumentheek, in functie van bereik kwetsbare groepen

Voorwaarden tot deelname voor de burgerinitiatieven :

- De deelnemende partners van de Deelfabriek tekenen een akkoord om te werken met 
doorverwijsbrieven.

- De partners ondertekenen een huishoudelijk reglement.

- De partners staan zelf in voor de netheid en de veiligheid van de eigen initiatieven.

- Alle partners doen een nulmeting aan het begin van de samenwerking. Een nieuwe meting van het 
aantal klanten en uitleenbeurten na één jaar.

- Het aantal begeleide klanten uit de kansengroepen voor structurele ondersteuning worden 
geregistreerd.

 

Voordelen t.a.v. kansarmoedebestrijding :

- Alle partners (de Instrumentheek, ruilwinkel Switch, pamperbank, ruilwinkel Swop&Go, ruilsysteem 
kinderfietsen ‘op Wielekes’) gaan akkoord met het gebruik van doorverwijsbrieven. Dit houdt in dat 
mensen in armoede een gratis uitleenbeurt of proefbeurt krijgen om zo laagdrempelig mogelijk kennis 
te maken met deel- ruil of hersteleconomie. (armoedebestrijding; koopkrachtverhoging).

- Mensen uit de kansengroepen zullen actief worden aangesproken om deel te nemen aan workshops 
georganiseerd door de partners of aansluitende initiatieven.(inclusie)

- De bibliotheek zal een weggeefkast voorzien om kinderboeken en boeken voor volwassenen aan te 
bieden.

- Leesmomenten en huiswerkbegeleiding zal worden opgestart in de Deelfabriek.

- Een samenwerking met A’kzie wordt opgenomen in de werking van de Deelfabriek. Men zal er 
klanten van de Deelfabriek (uit de kansengroepen) actief kunnen aanspreken. Onder het aanbod van 



274/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

een gratis tas soep is een gesprek mogelijk. Van hieruit wordt nagegaan of er meer structurele 
ondersteuning mogelijk is.

 

Voordelen voor de buurt Venning :

- De buurt krijgt een nieuwe en grotere ontmoetingsruimte. Onder het wakend oog van de 
buurtwerker zullen buurtbewoners zelf instaan voor het runnen en onderhouden van de 
ontmoetingsruimte.

- De buurt kan aansluiten op initiatieven van de Deelfabriek en hier actief aan deelnemen.

- De buurt kan de open ruimte van de Deelfabriek gebruiken voor buurtgerichte activiteiten.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel :

2017/GBB-CBS/0909-00/6640000/IE-13

consumentenzaken 15.000 euro

 

VISUM OPGENOMEN ALS BIJLAGE

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen stad en vzw Effect voor de opbouw van de Deelfabriek goed 
te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
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Opdracht te geven aan kernadministratie om de investeringstoelage conform de modaliteiten in de 
overeenkomst uit te betalen aan vzw Effect op rekeningnummer BE 37 7785 9954 4628 met de 
vermelding 'deelfabriek'.

Bijlagen
 Deelfabriek samenwerkingsovereenkomst  final.pdf
 20170403-visum consumentenzaken.pdf
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samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale overheid en derden 
Periode 05/2017-12/2017. 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen: 

Stadsbestuur Kortrijk en ‘vzw Effect’ 
 
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 optreedt 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 Effect ‘, 
met zetel te  ‘Damastweverstraat 1 te Kortrijk’ 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Yvan Winne, voorzitter vzw Effect. 
 

 
Artikel 2: Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
 
Deeleconomie kan een meerwaarde betekenen voor mensen in armoede als de betrokken burgers die 
we erkennen in hun initiatief en ondernemerschap hier de gepaste aandacht aan (kunnen) schenken. 
De bepalingen aangaande in deze overeenkomst zijn er op gericht de meerwaarde van de 
deeleconomie te maximaliseren voor mensen uit kansengroepen. Dit door initiatiefnemers te 
sensibiliseren en hen handvaten en ondersteuning te bieden, zodat zij binnen hun engagement en 
middelen ruimte vinden om succesvol in te zetten op participatie en inclusie. Evenzeer wordt beoogd 
mensen uit kansengroepen dichter bij de Deeleconomie te brengen, door hen te informeren over haar 
bestaan, door te wijzen op de mogelijke voordelen die ze er uit kunnen halen op plaatsen waar zij nu 
reeds komen en door dienstverlening aan te bieden in de fysieke nabijheid van bestaande initiatieven, 
zodat zij ook op die manier geprikkeld kunnen worden tot deelname. Ter verheldering van het verhaal 
opereren de verschillende initiatieven die effectief meestappen in dit nieuwe inclusieve en 
outreachende verhaal gemeenzaam onder de naam Deelfabriek.  
  
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). 
 
Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende 
elementen van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK):  

- PNK 3 : Een stad die onderneemt en deelt. pg. 22/23 : empowerment; mensen sterker maken 
(oa als consument door minder uitkeringsafhankelijk te worden via reductie van uitgaven die 
worden opgevangen door deel te nemen aan delen, ruilen en/of herstellen).  
Een actie die mee een verschil kan maken voor mensen in of met risico op armoede. 
Pg. 24 : ‘nieuwe initiatieven moeten worden aangemoedigd. Ook in het kader van gezonde 
voeding, ecologie en duurzaamheid moet gedacht worden aan nieuwe, levensvatbare 
projecten.’ 

- PNK 8 : Een stad die verenigt en verbindt (‘Een stad kan maar beperkt de inkomsten van de 
inwoners beïnvloeden maar kan betekenisvol helpen bij het beperken van de uitgaven) 
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- PNK 9 : Een stad met goesting (Kortrijk, hippe stad door het boosten van deeleconomie en 
via Deelfabriek versnippering en beperkte participatie tegengaan (samenwerking 
burgerinitiatieven) 

 

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

- De ‘Deelfabriek’ is binnen de vooropgestelde termijn opgebouwd op de site van vzw Effect.  
- Vzw Effect heeft een open work-place ter beschikking gesteld voor de coördinatie van de 

Deelfabriek. 
- De refter, de vergaderzaal, de kleedkamers, de toiletten en stockageruimte zijn open gesteld 

voor de partners van de Deelfabriek. 
- Het onthaal van vzw Effect fungeert ook als onthaal werken voor klanten van de Deelfabriek. 

De taken hierrond worden opgenomen door leerwerknemers voorzien vanuit het OCMW. 
- De deelnemende partners van de Deelfabriek tekenen een akkoord om te werken met 

doorverwijsbrieven. Deze worden opgemaakt door organisaties die werken met mensen in 
armoede of kans om er in verzeild te geraken. De doorverwijsbrieven voorzien een gratis 
proefperiode of gratis proefbeurten aan mensen uit de kansengroepen. Een huishoudelijk 
reglement is opgemaakt tussen alle betrokken partners waarin onderlinge afspraken worden 
opgenomen 

- Vzw Effect faciliteert de Deelfabriek, als netwerk dat vormgegeven wordt onder leiding van en 
ondersteund door het lokaal bestuur.  

Artikel 4: Omschrijving van de ondersteuning door de lokale overheid 

 
1) Investeringstoelage 

Er wordt éénmalig een investeringstoelage gegeven aan vzw Effect van 15.000 euro voor de 
opbouw van 5 ruimtes in het atelier, een kinderspeelhoek, een infostand, aanpassingen aan de 
ruilwinkel en voor werken die onder de noemer beleving en sfeer passen (schilderwerken, 
meubels in paletvorm…). 
 
De Deelfabriek zal praktisch en inhoudelijk gecoördineerd worden door een medewerker van het 
stadsbestuur, i.c. de projectleider consumentenzaken (gedurende 0,5 VTE). 

 
 
Artikel 5: Rapportering 
Vzw Effect zal eind 2017 aan het stadsbestuur rapporteren over de uitgevoerde werken en de 
faciliterende ondersteuning in het voorbije jaar en daarvoor de hiernavolgende documenten op eigen 
initiatief voorleggen aan het stadsbestuur. De coördinatie van de Deelfabriek rapporteert over de 
gerealiseerde werking. 

- een evaluatieverslag over de gerealiseerde werken waaruit blijkt dat de werken volledig en 
kwalitatief werden uitgevoerd 

- de facturen die het voorziene bedrag verantwoorden 
 

Vzw Effect’ zal eventueel bijkomende verantwoordingsstukken die het stadsbestuur kan vragen 
binnen een afgesproken termijn bezorgen. 

Artikel 6: Uitbetalingsmodaliteiten 

Het stadsbestuur zal de voorziene toelage als volgt uitbetalen: 
70 % van het bedrag (10.500 euro) bij de start van de werken (1 mei 2017) en 30 % van het bedrag 
(4500 euro) bij de beëindiging van de werken mits het voorleggen van de facturen die bewijs leveren 
van de gemaakte kosten (inclusief btw) (31/12/2017). Indien de uitgevoerde werken minder kosten 
dan voorzien verbindt vzw Effect er zich toe de verschillen terug te storten. 
De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE 37 7785 9954 4628 op naam van: ‘vzw 
Effect’. 
Bij wijziging van het rekeningnummer meldt vzw Effect dit onmiddellijk schriftelijk aan het 
stadsbestuur. Dit schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 
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Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Ruben Derhore 
Voor vzw Effect: Steven Lapauw  
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij gemeld. Dit 
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 8: Evaluatie 

De stad en de partner evalueren de uitvoering van het convenant. In onderling akkoord kunnen de 
beide partijen de samenwerkingsovereenkomst bijsturen. 

Artikel 9: Conflicten 

Bij conflicten overleggen de stad en de partner. Als geen overeenkomst bereikt wordt, leggen ze het 
probleem voor aan een arbitragegroep: elke partij stelt hiervoor een bemiddelaar aan en deze twee 
kiezen samen een derde lid. 

Artikel 9: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 De convenant gaat in op 1 mei 2017 eindigt op 31 december 2017.  

 Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 
middels een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden na de start van de overeenkomst. De 
overeenkomst eindigt dan twee maanden na datum van het aangetekend schrijven. 

 De overeenkomst eindigt op 31 december van het betreffende jaar indien het contract niet 
voortijdig werd verbroken . 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 door vzw Effect’ 
terugbetaald worden. 

 Het stadsbestuur van Kortrijk zal de samenwerking beoordelen op basis van een evaluatieverslag 
opgemaakt door de bevoegde stedelijke dienst (in overleg met ‘vzw Effect’).  

 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op … 

 
Namens het stadsbestuur 

De stadssecretaris       De burgemeester 
Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 
 

Namens organisatie ‘xxx’ 
Naam          Naam  
Functie         functie 
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Projecten
22:22 Arne Vandendriessche, schepen betreedt de zitting
52 - 2017_GR_00180 - Verderzetting provinciaal bibliotheeksysteem door Vlaams steunpunt Cultuurconnect - Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de Stad Kortrijk betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem - Goedkeuren

52 2017_GR_00180 Verderzetting provinciaal 
bibliotheeksysteem door Vlaams steunpunt 
Cultuurconnect - Overeenkomst tussen 
Cultuurconnect vzw en de Stad Kortrijk 
betreffende de voortzetting van de 
aansluiting van de openbare bibliotheek op 
de omgeving van het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00108 - Nieuwe bibliotheekovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de 
stad Kortrijk - de voortzetting van aansluiting van de openbare bibliotheek op het provinciaal 
bibliotheeksysteem (PBS) - Goedkeuren

 2015_CBS_02147 - Fundels - Fundels-inwonermodel Bibnet - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De stad heeft in 2011 een overeenkomst afgesloten met de Provincie West-Vlaanderen met betrekking 
tot het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), dat o.a. instaat voor de catalogus en de 
lenersadministratie, evenals het intern dashboard (Digitile) van de openbare bibliotheek Kortrijk. In de 
gemeenteraad van 12 mei 2014 werd deze overeenkomst vernieuwd. Door deze overeenkomst draait 
de bibliotheeksoftware niet op een stedelijke server maar op de server gehost door de provincie, zoals 
voor de meeste bibliotheken in West-Vlaanderen.  De provincie stond ook in voor de 
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onderhandelingen en de uitbetaling aan de softwareleverancier (in casu Cevi) en rekende dit dan ook 
door naar de stad.

Naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord worden een aantal provinciale persoonsgebonden 
materies overgeheveld naar het Vlaams niveau. Binnen dit kader zal Vlaanderen voortaan de lokale 
bibliotheeksoftware exploiteren, met als uiteindelijk doel op termijn eenzelfde softwarepakket voor alle 
Vlaamse lokale bibliotheken uit te rollen. Efficiëntie en kostenbesparing liggen hier aan de basis.

In voorbereiding hiervan wordt het bestaande contract tussen de provincie en de huidige leverancier 
Cevi per 1 januari 2017 overgenomen door Cultuurconnect, het Vlaams steunpunt voor digitale 
ondersteuning voor lokale bibliotheken en cultuurcentra (zie briefwisseling provincie en 
Cultuurconnect in bijlage). 

Argumentatie
Teneinde de dagdagelijkse dienstverlening van de bibliotheek  te continueren is het noodzakelijk om 
de overeenkomst te hernieuwen. De overname gebeurt kostenloos en tegen dezelfde voorwaarden als 
bij de provincie.

In bijlage is de nieuwe overeenkomst gevoegd.

De overeenkomst beschrijft uitvoerig de geleverde service.

Vanaf die datum zal niet meer de provincie de kosten voor deze software doorfactureren maar staat 
Cultuurconnect hiervoor in.

De Stad/Gemeente betaalt via een abonnementsmodel 0,408 Euro (inclusief BTW) per inwoner per 
jaar voor de dienstverlening van het PBS. Daarin is inbegrepen:

 Het gebruik maken van de helpdesk zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3

 Het gebruik maken van het aanbod opleidingen zoals beschreven in Hoofdstuk 3.4

 Het gebruik maken van de hosting en het onderhoud van het PBS-platform waaronder CE-
services en Caché-licenties

 Het aanbod digitaal basispakket in het kader van het Project Bibliotheekportalen (0,06 Euro 
per inwoner (bij ondertekening contract) is dus inbegrepen in de 0,408 Euro)

 De onderhoudskosten op de licenties van de verschillende basismodules uit artikel 14 a) tot h)

 De onderhoudskosten op de licenties van de maatwerkmodules uit artikel 14 i) tot k)

De totale kostprijs bedraagt 30.792,58 € incl BTW op jaarbasis (jaarlijks te indexeren).  

Voor de berekening van de jaarlijkse stedelijke/gemeentelijke bijdrage wordt het bevolkingscijfer van 
de Stad/Gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de inning van de bijdrage 
gebruikt.

Het bedrag van 0,408 Euro iBTW per inwoner per jaar volgt de gezondheidsindex. De toegepaste 
formule is Herziene prijs= ((Oorspronkelijke prijs x nieuwe gezondheidsindex)/oorspronkelijke 
referentieindex).

In het verlengde van de overname van het PBS-contract levert Cultuurconnect (vroegere benaming 
Bibnet)  al jaren de digitale abonnementen voor het specifiek bib-email adres, de Fundels (digitale 
prentenboeken), alsook voor het digitaal Gopress archief specifiek voor openbare bibliotheken (eerder 
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goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester op 17/8/2015 ). De kostprijs voor dit pakket 
bedraagt 10.275,98 euro (jaarlijks te indexeren).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
volgende jaren: GBB-CBS/0703-00/6001000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 10.275,98 (indexeerbaar)

volgende jaren: GBB-CBS/0703-00/6142300/BESTUUR/CBS/IE-GEEN 30.792,580 (indexeerbaar)

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad met veel goesting en ambiance | We realiseren Kortrijk als een stad van culturele 
verademing. | Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke 
uitleenfunctie.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De overeenkomst tussen de Cultuurconnect vzw en stad Kortrijk betreffende de voortzetting van 
aansluiting van de openbare bibliotheek op het provinciaal bibliotheeksysteem goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Punt 2
Het addendum m.b.t. digitile (dashboard) goed te keuren zoals opgenomen in bijlage. 

Punt 3
De jaarlijkse kostprijs van deze overeenkomst ten bedrage van 30.792,58 € incl. BTW (jaarlijks te 
indexeren) betaalbaar te stellen.

Punt 4
De jaarlijkse kostprijs voor de andere digitale dienstverlening van Cultuurconnect (vroeger Bibnet - 
digitale abonnementen bib-emailadres, Fundels en Gopress) ten bedrage van 10.275.98 € (jaarlijks te 
indexeren) goed te keuren.

Bijlagen
 PBS Overeenkomst Cultuurconnect - Gemeente.pdf
 20161214 addendum DIGITILE.pdf
 20161220 Brief prov en CC aan Gemeenten.pdf
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Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de 
Stad/Gemeente xxxx betreffende de voortzetting van de 
aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving 

van het Provinciaal Bibliotheeksysteem 

 
 
 
Cultuurconnect vzw,  
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank voor 
ondernemingen onder het nummer 0629.858.909, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Herman 
Lauwers en haar directeur, de heer Bart Beuten,  
 
hierna 'Cultuurconnect’ genoemd,  
 
enerzijds,  
 
en anderzijds  
 
Gemeente Kortrijk,  
gevestigd Grote Markt54 8500 Kortrijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreden Vincent Van Quickenborne., de burgemeester en Geert Hillaert, de 
gemeentesecretaris handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 8 mei 2017, 
 
hierna ‘Stad/Gemeente’ genoemd, 
 
 
Overwegende dat: 
 

▪ de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden per 1 januari 2018 overgeheveld zullen worden naar 
het Vlaamse of lokale bestuursniveau;  

 
▪ de provinciale persoonsgebonden bevoegdheid met betrekking tot het voeren van een streekgericht 

bibliotheekbeleid per 1 januari 2018 overgeheveld zal worden naar het Vlaamse bestuursniveau;  

 
▪ de PBS omgevingen van de vijf provinciebesturen binnen dit kader per 1 januari 2018 met bijhorende 

financiële en personele middelen overgeheveld zullen worden naar het Vlaamse niveau; 

 
▪ de vzw Cultuurconnect op 1/7/2016 is ontstaan uit de fusie van LOCUS vzw en Bibnet vzw en tot 

(decretaal) doel heeft gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met 
klemtoon op openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra en met aandacht voor 
sectoroverschrijdende verbindingen; 

 
▪ de Vlaamse overheid Cultuurconnect zal instrueren om de uitbating van de PBS omgevingen per 1 

januari 2018 over te nemen en te consolideren in een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS); 

 
▪ de selectiefase van het EBS pas kan starten als er met de huidige PBS leveranciers formele akkoorden 

zijn over de (financiële) modaliteiten voor de stopzetting van het PBS contract en de noodzakelijke 
export van PBS data bij een migratie naar een EBS van een andere leverancier, en dat de meest 
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efficiënte/snelle aanpak eruit bestaat dat Cultuurconnect hiervoor zelf onderhandelt met de PBS 
leveranciers en de exit-clausules integreert in contracten die ze zelf beheert; 

 
▪ de Provincie West-Vlaanderen - met het oog op de 47 openbare bibliotheken en de vele duizenden 

inwoners van de Provincie die dagelijks gebruik maken van de digitale diensten van de PBS omgeving - 
streeft naar een uitvoerbare, beheersbare en risico-arme oplossing voor de overheveling naar het 
Vlaamse bestuursniveau en hiervoor met Cultuurconnect proactief en constructief een samenwerking wil 
ontwikkelen; 

 
▪ de Provincie West-Vlaanderen bij de ontwikkeling van de PBS omgeving steeds een pioniersrol heeft 

opgenomen in functie van een versterking van de innovatiekracht van de openbare bibliotheken op haar 
grondgebied en deze rol ook in het kader van het EBS wil opnemen; 

 
▪ Cultuurconnect de enige partij is die, gelet op haar toekomstige taak om de PBS omgeving te 

consolideren in het EBS en haar statuut van vereniging zonder winstoogmerk, in aanmerking komt om 
door de Provincie West-Vlaanderen op kostenbasis te worden aangewezen als exploitant van de PBS 
omgeving, in afwachting van de overheveling van de bevoegdheid met betrekking tot het voeren van een 
streekgericht bibliotheekbeleid naar het Vlaamse bestuursniveau per 1 januari 2018; 

 
▪ de Provincie oefent tot 1/1/2018 haar bevoegdheid met betrekking tot het streekgericht bibliotheekbeleid 

en de PBS omgeving nog ten volle uit. Cultuurconnect zal haar ondersteunen voor de exploitatie van de 
PBS omgeving voor de deelnemende bibliotheken op haar grondgebied, met ingang van 1 januari 2017. 
Cultuurconnect aanvaardt deze samenwerking die ook toelaat dat Cultuurconnect zo spoedig mogelijk 
het EBS kan uitbouwen en de periode waarbinnen verder gewerkt moet worden met diverse PBS-
systemen na 1 januari 2018 kan beperken. Cultuurconnect zal deze ondersteuning uitoefenen als een 
goede huisvader. De Provincie en Cultuurconnect hebben daarbij goede afspraken gemaakt, die maken 
dat dezelfde kwalitatieve dienstverlening kan gegarandeerd worden als de bestaande die door de 
Provincie wordt aangeboden, en dit zonder dat de deelnemende bibliotheken hierdoor enige hinder of 
onderbreking ondervinden. De provincie West-Vlaanderen vergoedt Cultuurconnect voor de kosten die 
hiermee gepaard gaan. 

 
▪ de Vlaamse overheid Cultuurconnect zal instrueren en ondersteunen om de uitbating van de PBS 

omgevingen per 1 januari 2018 te continueren en te consolideren in een Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (EBS).  

 
▪ Cultuurconnect operationele autonomie heeft over hoe zij de afgesproken opdracht uitvoert en voor de 

operationele werking van de PBS omgeving optreedt als single point of contact voor de deelnemende 
bibliotheken.  

 
▪ de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de Provincie betreffende de exploitatie van de 

‘Provinciaal Bibliotheeksysteem’-omgeving in de provincie West-Vlaanderen 

 
 
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
 

Hoofdstuk 1 - Voorwerp van de overeenkomst 
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Artikel 1   Definities 
 
Basispakket metacontent (MC): Pakket verrijkende content bestaande uit een aantal digitale bronnen die in de 
Bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij toegankelijk zijn (zonder login), zoals fragmenten of informatie  
over werken, auteurs of onderwerpen in de catalogus die gebruikers helpen bij het zoeken en oriënteren 
doorheen de collectie. 
 
Bibliotheekportalen (BP): Bovenlokale oplossing die het publiek één transparante digitale zoekomgeving aanbiedt 
waarin het volledige aanbod van alle deelnemende bibliotheken terug te vinden is, per bibliotheek of per groep 
bibliotheken.  
 
Caché: databasesysteem van Intersystems dat de kern vormt van oa. Vubis Smart 
 
Expertengroep Catalografie: Werkgroep van catalografen die elk hun eigen expertise hebben op het vlak van 
catalografie (romans, muziek,…). De werkgroep onderneemt actie om de catalogus op te schonen en advies te 
verlenen op het vlak van regelgeving en invoer. De samenstelling gebeurt op basis van de verworven expertise 
en de voorzitter is een netwerkcatalograaf. De werkgroep komt 4 keer per jaar samen. 
 
Mijn Bibliotheek (MB): Webtoepassing voor de gepersonaliseerde online diensten van de bibliotheek (verlengen, 

reserveren, uitleenhistoriek raadplegen, toegang tot digitale bronnen, enz.). De toepassing brengt alle diensten 
waarvoor een gebruiker moet aanmelden samen achter één login en biedt zo het comfort van een online one-
stop-shop.  
 
Open VLACC: Open Vlaamse Centrale Catalogus. Een open en rijk catalografisch instrument in beheer bij het 
Bibliografisch Centrum van vzw Cultuurconnect. Bevat de beschrijvingen van de collecties van de zes grote 
Vlaamse openbare bibliotheken: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven. 
 
PBS-Info: Informatieve bijeenkomsten voor alle West-Vlaamse Bibliotheken met betrekking tot het PBS. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt er informatie aangeleverd, toelichting gegeven bij evoluties of wijzigingen en is er 
ruimte voor een ruimer debat of aftoetsen van zaken in opdracht van de stuurgroep. PBS-Info wordt vier keer per 
jaar georganiseerd op twee locaties. Gezien het belang van deze bijeenkomsten wordt telkens de aanwezigheid 
van minimum één vertegenwoordiger van iedere PBS-bibliotheek verwacht. 
 
Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS): Bovenlokale oplossing voor de automatisering van administratieve 
bibliotheekprocessen waarbij meerdere bibliotheken via een netwerk tegelijkertijd gebruik maken van server(s) en 
toepassingen die centraal geplaatst zijn en centraal beheerd worden. Het bibliotheeksysteem staat als dienst ter 
beschikking van alle bibliotheken van de Provincie met als doelen: de samenwerking tussen de bibliotheken te 
bevorderen, de dienstverlening aan de bibliotheekgebruikers te optimaliseren, de lokale administratieve werklast 
te beperken en met vergelijkbare middelen een kwalitatief meer hoogstaande dienstverlening te realiseren.  
 
Provinciale Bibliotheeksysteem omgeving: Cluster van bovenlokale IT-toepassingen voor openbare bibliotheken, 

bestaande uit het Provinciaal Bibliotheeksysteem, de online catalogus Bibliotheekportalen, het e-loket Mijn 
Bibliotheek, het publieksportaal Digitile, en het Basispakket Metacontent. 
 
Publieksportaal Digitile (DT): Webtoepassing met portaal- (digitale etalages van diensten, producten en 
nieuwsberichten aanmaken voor de eigen organisatie en/of de eindgebruiker), dashboard- (dagelijks 
werkinstrument voor de bibliotheekmedewerker met een overzicht van de eigen toepassingen, bronnen en 
communicatiemogelijkheden), vraagregistratie- (ondersteuning voor het proces van vragen en antwoorden tussen 
de bibliotheekmedewerker en de klant) en helpdeskfunctie. 
 
Publilink: Publilink is een afgescheiden privé-netwerk in beheer bij Belgacom waarop diverse openbare besturen 
en dienstleveranciers zijn aangesloten. 
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SIP-koppeling: Standard Interchange Protocol. Industriestandaard die wordt gebruikt voor de communicatie 

tussen een bibliotheeksysteem en zelfbedieningsapparatuur. De versie 2.0 van het protocol is de huidige 
standaard. 
 
SSP: (Selecteren/Sorteren/Printen) Rapportgenerator binnen Vubis Smart om een groot aantal standaard- of 
specifieke lijsten aan te maken die geëxporteerd kunnen worden naar een tekstverwerker. 
 
Storing: Incident (onderbreking van de toepassing) of probleem (ongewenste situatie in het gebruik van de 

toepassing) met betrekking tot de werking van het PBS. 
 
Stuurgroep PBS: De Stuurgroep PBS is het centrale adviesorgaan van het PBS waarin zowel beslissingen 

worden genomen op technisch als op strategisch vlak. De leden van de stuurgroep zijn door hun bibliotheek 
gemandateerd om beslissingen te kunnen nemen voor hun bibliotheek (of indien van tel voor hun regio). De 
voorzitter is de projectmanager van het PBS en de stuurgroep is samengesteld rekening houdende met een 
evenwichtige verdeling tussen grote en kleine bibliotheken, de spreiding over de provincie West-Vlaanderen en 
de vertegenwoordiging van de bestaande culturele samenwerkingsverbanden. De stuurgroep komt 4 keer per 
jaar samen. Van de leden wordt positieve en actieve betrokkenheid en regelmatige aanwezigheid verwacht. 
 
V-Insight: Statistiekportaal dat bibliotheken belangrijke prestatiegegevens en indicatoren biedt. 

Bibliotheekdirecteuren, marketingmedewerkers en andere medewerkers krijgen met V-Insight inzicht in meetbare 
resultaten die als basis kunnen dienen voor effectieve besluitvorming. 
 
Vubis Smart: Bibliotheekmanagementsysteem van Infor dat opgebouwd is uit verschillende modules. 
 
 

Artikel 2    
Deze overeenkomst vervangt de opgezegde, voorgaande overeenkomst tussen de Gemeente/Stad en de 
provincie West-Vlaanderen.  
 
 
Artikel 3    
Het PBS biedt aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken een technologische en functionele schaalvergroting 
aan op het vlak van automatisering van de bibliotheekadministratie en de daarbij horende diverse 
gebruikersdiensten. 
 
 
Artikel 4    
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen stelt Cultuurconnect het PBS, onder de in deze overeenkomst 
beschreven voorwaarden, als dienst ter beschikking van alle bibliotheken van de provincie West-Vlaanderen met 
als doel: 

- de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de bibliotheken te bevorderen; 
- de dienstverlening naar de bibliotheekgebruikers te optimaliseren; 
- de lokale administratieve werklast en werklast rond IT/Databeheer te beperken; 
- door centralisatie een kwalitatief meer hoogstaande dienstverlening te realiseren; 
- het toetreden tot de centrale Vlaamse Digitale bibliotheekinfrastructuur via het project 

Bibliotheekportalen en daarmee verbonden projecten. 
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Artikel 5    
Cultuurconnect en de Stad/Gemeente verbinden er zich door deze overeenkomst toe om dit gemeenschappelijk 
project, met gedeelde verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, samen verder uit te bouwen. Hierbij staat 
Cultuurconnect in voor de centrale hardware en software, bibliotheeksoftware, onderhoud, opleidingen, helpdesk, 
ontwikkelingskosten, personeel, uitbouw enz. en is de Stad/Gemeente verantwoordelijk voor de aansluiting op de 
PBS-server, het lokale netwerk, de lokale hardware en de nodige deskundigheid bij gebruik van de toepassing. 
 
 
Artikel 6    
Het PBS is een bibliotheeksysteem dat wordt geïmplementeerd voor de sector op basis van inspraak en overleg 
met de sector. Inspraak en overleg worden geregeld via de PBS-stuurgroep en de informatievergaderingen PBS-
Info’s. (zie definities in artikel 1) 
 
 
Artikel 7    
Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaat de Stad/Gemeente akkoord om voor de PBS-dienst een 
abonnementsgeld te betalen dat bij aanvang van dit contract werd vastgesteld op 0,408 Euro per inwoner per jaar 
(inclusief BTW). Meer detail omtrent de samenstelling en de evolutie van het bedrag vormt onderwerp van 
hoofdstuk 7 Financiële bepalingen.  
 
 
Artikel 8    
De overeenkomst omschrijft: 

- reikwijdte en looptijd 
- omschrijving van de dienstverlening van het PBS 
- de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Cultuurconnect en de Stad/Gemeente 
- de intellectuele rechten en eigendom 
- de verplichtingen van de Stad/Gemeente bij het gebruik van het PBS 
- de financiële bepalingen 
- de speciale collecties en de aansluitingsvoorwaarden 
- slotbepalingen 

 
 
 

Hoofdstuk 2 - Reikwijdte en looptijd 

 
 
Artikel 9    
De door Cultuurconnect te leveren hosting- en systeemonderhoudsdiensten hebben betrekking op de 
systeemomgeving en het daarop aanwezige Bibliotheeksysteem van Cultuurconnect. 
 
 
Artikel 10    
Deze overeenkomst is uitsluitend gebaseerd op de server-specificaties en configuratie van het 
bibliotheeksysteem van Cultuurconnect ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst en op de 
specificatie van de bibliotheek ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst. 
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Artikel 11    
De looptijd van de overeenkomst is 1 jaar. Gedurende deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar. De 
overeenkomst start met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2017 en niet vanaf datum van ondertekening. 
 
 
Artikel 12    
Tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de duurtijd van het contract via 
aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de datum van opzegging) ter kennis geeft 
het contract niet te willen verlengen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een duur van 6 maanden. 
Deze verlenging kan vanaf de start ervan voortijdig stopgezet worden door één van de partijen, via aangetekende 
brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de datum van opzegging), mits inachtname van een 
opzegtermijn van 3 maanden. Bij gebreke van een voortijdige stopzetting zoals hierboven bedoeld uiterlijk 3 
maanden voor het einde van de verlengingsduur, zal de overeenkomst opnieuw stilzwijgend verlengd worden 
voor een duur van 6 maanden. Deze verlenging kan vanaf de start ervan opnieuw voortijdig stopgezet worden 
door één van de partijen, via aangetekende brief (waarbij de datum van verzending gelijk staat aan de datum van 
opzegging), mits inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 
 
Artikel 13    
De kosten (opsplitsen van de geïntegreerde catalogus in twee afzonderlijke bestanden en export van bestanden) 
verbonden aan het opzeggen van voorliggende overeenkomst zijn voor de partij die de overeenkomst opzegt. 
 
 
 

Hoofdstuk 3 - Omschrijving van de dienstverlening van het PBS 

 
 

3.1 Hardware 

 
Artikel 14    
Cultuurconnect betaalt de (huur van de) hardware die nodig is voor de systeemomgeving. Cultuurconnect betaalt 
ook voor het onderhoud van de servers, de noodzakelijke upgrades en vervangt de servers van de 
systeemomgeving indien nodig. 
 
 
Artikel 15    
De Stad/Gemeente betaalt, installeert, onderhoudt en vervangt indien nodig de hardware van de bibliotheek. 
Deze hardware moet voldoen aan de richtlijnen voor het gebruik van het PBS. Er worden richtlijnen naar voor 
geschoven in verband met operating-system, netwerkcapaciteit, bandbreedte internetconnectie, browserversie en 
processorsnelheid van de computers. De richtlijnen gaan over minimum configuraties om gebruik te maken van 
het PBS maar ook aanbevolen configuraties voor een optimale werking. Cultuurconnect zorgt voor actualisering 
van deze richtlijnen en plaatst ze op een internetpagina ter consultatie. De normen worden voorgelegd en 
geadviseerd in de PBS-Stuurgroep. 
 
 
 

3.2 Software 
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Artikel 16    
Cultuurconnect biedt op het moment van ondertekening van dit contract volgende basismodules aan: 

a) catalogusverzorging (Vubis Smart 3.5) 
b) besteladministratie (Vubis Smart 3.5) 
c) tijdschriftenadministratie (Vubis Smart 3.5) 
d) uitleenadministratie (Vubis Smart 3.5) 
e) noodmodule (Wincirc) 
f) webgeörienteerde publiekscatalogus (Aquabrowser Liquid) 
g) SSP (rapportering en statistieken Vubis Smart 3.5) 
h) V-insight (rapportering en statistieken) 

en volgende maatwerkmodules: 
i) eID-koppeling 
j) Koppeling Bibliotheekportalen 
k) SIP-koppeling 
l) Mijn Bibliotheek 
m) Digitile 

 
De kost voor het gebruik van de basismodules, de maatwerkmodule eID-koppeling en de maatwerkmodule 
koppeling Bibliotheekportalen is inbegrepen in de abonnementsprijs van het PBS. Dit betreft zowel de licentie- als 
de onderhoudskost van deze modules. Ook de kost voor de achterliggende Caché-licenties en CE-services is 
inbegrepen in het PBS-abonnement. Bij de SIP-koppeling wordt de licentie betaald door de Stad/Gemeente en 
valt de onderhoudskost onder het PBS-abonnement. 
Cultuurconnect zorgt dat deze modules compatibel zijn en blijven met de meest courante softwareproducten en 
versies en spreekt de leveranciers hierop aan indien dit niet zo is. 
 
 
Artikel 17    
Nieuwe functionaliteiten, modules en toepassingen worden in functie van de mogelijkheden geïnitieerd door 
Cultuurconnect. Elke Stad/Gemeente kan gebruik maken van de nieuwe functionaliteiten en modules die worden 
toegevoegd aan het bibliotheeksysteem omschreven in artikel 16. Cultuurconnect garandeert dat het PBS mee 
evolueert met de nieuwe releases/upgrades van de software na testen van de releases/ upgrades. De nieuwe 
releases/upgrades worden van zodra ze beschikbaar zijn besproken en ingepland op de PBS-stuurgroep en 
meegedeeld op PBS-Info. 
 
 
 

3.3 Helpdesk 

 
Artikel 18    
Cultuurconnect organiseert en betaalt de PBS-helpdesk.  
 
 
Artikel 19    
De PBS-helpdesk biedt ondersteuning aan de bibliotheken met betrekking tot storingen in verband met het PBS, 
vragen in verband met catalografie en algemene vragen over het PBS. 
 
 
Artikel 20    
De service-uren van de PBS-helpdesk voor telefonische ondersteuning of de helpdeskapplicatie zijn van 
maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 17.00 u. 
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Buiten de service-uren bestaat er voor de webcatalogus een meldingssysteem via een aantal PBS-bibliotheken 
die de leverancier van de webcatalogus rechtstreeks kunnen bereiken. Deze bibliotheken bestrijken gezamenlijk 
de openingsuren van de West-Vlaamse openbare bibliotheken. De service-uren van de leverancier van de 
webcatalogus zijn van 8.30 u tot 22.00 u. tijdens weekdagen en van 9.00 u tot 17.00 u in het weekend. 
 
 
Artikel 21    
De PBS-helpdesk biedt geen rechtstreekse ondersteuning voor vragen of problemen met betrekking tot hardware 
die plaatselijk door de aangesloten bibliotheek wordt gebruikt, internetverbindingen, netwerkverbindingen en 
software die geen betrekking hebben op het PBS (zoals besturingssoftware, bureauticatoepassingen, 
beveiligingssoftware…) 
 
 
 

3.4 Opleiding 

 
 
Artikel 22    
Cultuurconnect organiseert vervolgopleidingen en informatiesessies gericht op het verder opbouwen van de 
kennis van de bibliotheek na de aansluiting op het PBS. 
 
 
Artikel 23    
De Stad/Gemeente engageert zich om aan het bibliotheekpersoneel de nodige faciliteiten te voorzien om deel te 
nemen aan de basisopleidingen, de vervolgopleidingen en de informatiesessies. 
 
 
 

3.5 Service Level 
 
Artikel 24   - Beschikbaarheid 
Het PBS is buiten nader omschreven respons- en hersteltijden, 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. 
 
 
Artikel 25   - Back-up 
Er is een Shared Enterprise back-up infrastructuur: 
Om potentieel dataverlies bij een crash te beperken wordt er dagelijks van de Caché Database een online back-
up genomen. 
FULL back-up op basis van Microsoft Data Protection Manager 
Dagelijkse Back-up-To-Disk (Retention 14 d) 
Wekelijkse Back-up-To-Tape (Retention 3 maanden) 
Maandelijkse Back-up-To-Tape (Retention 12 maanden) 
De data worden gedupliceerd naar een mirror site. 
Van de data wordt dagelijks een veiligheidskopie genomen en op een afzonderlijke locatie bewaard. 
 
 
Artikel 26   - Monitoring 
Er is voorzien in passieve proces monitoring van de hostingserver. 
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Artikel 27   - Responstijd 
Bij een storing moet onderscheid gemaakt worden tussen een incident en een probleem. Bij een incident 
(onderbreking van de toepassing) is het aangewezen Cultuurconnect na het consulteren van de statuspagina-
PBS meteen telefonisch te contacteren. Bij een probleem is het aangewezen een helpdeskvraag in te dienen met 
de nodige omschrijving en documentatie. 
Cultuurconnect reageert standaard direct, doch uiterlijk binnen 4 kantooruren binnen de service-uren, op de 
storingsmelding (zowel incident als probleem) en geeft, indien mogelijk, een inschatting van de herstelprocedure 
en –duur.  
 
 
Artikel 28   - Hersteltijd 
De hersteltijd kan beïnvloed worden door verschillende factoren en is afhankelijk van de aard van de storing. 
Herstel van de storing is ter beoordeling van Cultuurconnect en de leverancier en resulteert tenminste in herstel 
van het serviceniveau en de kwaliteit van de data ten tijde van de laatste back-up voorafgaand aan de storing. In 
het geval van een incident wordt de storing meteen aangepakt en wordt er verder gewerkt tot er een oplossing is. 
Cultuurconnect engageert zich om met de leverancier en licentiehouder een onderhoudscontract/SLA en 
licentieovereenkomst af te sluiten die een tijdige aanpak van storingen garandeert. 
 
 
Artikel 29   - Beveiliging 
De leverancier draagt, op verantwoordelijkheid van Cultuurconnect, op systeemniveau zorg voor, naar de stand 
van de techniek, adequate bescherming tegen niet geautoriseerde toegang, monitoring of sabotage. 
 
 
Artikel 30   - Privacy 
Beide partijen verbinden zich er principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na 
te leven.  
 
 
Artikel 31   - Uitsluitingen 
Cultuurconnect houdt zich niet verantwoordelijk voor storingen in de bereikbaarheid, interactie met extern gehoste 
applicaties dan wel beveiliging en privacy bescherming, voortvloeiend uit activiteiten of gebeurtenissen waarop de 
leverancier redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. Cultuurconnect houdt zich ook niet verantwoordelijk voor 
storingen, wijzigingen in het beveiligingsniveau en privacy bescherming, voortvloeiende uit door derden 
geautoriseerde toegang tot de server. 
 
 
 

3.6 Storingsmeldingen 

 
Artikel 32   PBS-statuspagina en stappenplan bij storingen 
Cultuurconnect voorziet een PBS-statuspagina op internet waar onderbrekingen of meldingen omtrent het PBS 
aangekondigd worden of meteen na melding zichtbaar zijn. Bij een incident wordt er op deze pagina een continue 
update van de beschikbare informatie voorzien. Cultuurconnect voorziet ook een stappenplan bij storingen om 
een korte voorbereidende zelfanalyse te doen in verband met de storing. 
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Artikel 33   - Storingsmeldingen 
Storingsmeldingen dienen via de PBS-helpdesk of, indien urgent, telefonisch te gebeuren. In de storingsmelding 
dient minimum het volgende te zijn opgenomen: 
 

● naam en telefoonnummer van de bibliotheek en de persoon die de storing meldt 
● duidelijke omschrijving van de storing (urgentie, duur …) 

 
 
Artikel 34   - Acuut onderhoud 
Indien Cultuurconnect, in samenspraak met de leverancier, constateert dat er acuut onderhoud nodig is, welke 
binnen de overeenkomst valt en van invloed is op de functionaliteit, worden de benodigde werkzaamheden door 
de leverancier meteen ingepland en zo snel mogelijk uitgevoerd. De Stad/Gemeente wordt hiervan op de hoogte 
gesteld via de PBS-statuspagina. 
 
 
Artikel 35   - Externe factoren 
Indien de gerapporteerde storing een andere oorsprong heeft dan waar de leverancier van Cultuurconnect 
redelijkerwijs invloed kan op uitoefenen dan wel buiten het kader van deze overeenkomst valt, wordt de melder 
hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.  
 
 
Artikel 36   - Periodiek onderhoud 
Cultuurconnect licht de Stad/Gemeente van zodra voor hen bekend in over periodieke werkzaamheden maar 
uiterlijk vijf dagen voor aanvang. Periodiek onderhoud kan van invloed zijn op het serviceniveau maar leidt niet tot 
een onderbreking van het systeem tijdens de openingsuren. Grotere aanpassingen zoals een volledige upgrade 
van het systeem vallen niet onder periodiek onderhoud maar worden in overleg met de PBS-stuurgroep ingepland 
en aangekondigd op de PBS-Info na deze PBS-stuurgroep. 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 
 
Artikel 37   - Koppelingen 
Wat betreft de maatwerkmodule k) uit art.16 SIP-koppeling: de koppeling wordt beheerd door Cultuurconnect en 
is de verantwoordelijkheid van Cultuurconnect. De Stad/Gemeente is er verantwoordelijk voor dat de firma die 
aansluit op deze koppeling voldoende informatie verschaft en de software in die mate aanpast dat deze koppeling 
de nodige informatie kan versturen naar en ontvangen van het PBS. 
 
 
Artikel 38   - Gebruikersreglement 
De Stad/Gemeente zelf bepaalt het gebruikersreglement voor haar bibliotheek en beheert het instellen van de 
uitleenparameters. Zij houdt hierbij rekening met haar toetreding tot het PBS en de bepalingen van deze 
overeenkomst. 
 
 
Artikel 39   - Ledenbestand 
Het ledenbestand wordt door de bibliotheek beheerd en door Cultuurconnect ondergebracht en gehost binnen het 
PBS. 
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Artikel 40   - Lenerscategorieën 
Cultuurconnect biedt voldoende gestandaardiseerde lenerscategorieën aan. De Stad/Gemeente bepaalt zelf 
welke van deze lenerscategorieën haar bibliotheek zal gebruiken. 
 
 
Artikel 41   - Nieuwe lenerscategorieën 
De Stad/Gemeente kan mits grondige motivatie een nieuwe lenerscategorie aanvragen. Na advies van de PBS-
stuurgroep zal worden beslist of de toevoeging al dan niet wordt gerealiseerd. 
 
 
Artikel 42   - Schrappen lenerscategorieën 
Het schrappen van lenerscategorieën gebeurt door Cultuurconnect na advies van de PBS-Stuurgroep. 
 
 
Artikel 43   - ‘Aarden van het werk’ 
Elke ‘aard van het werk’ wordt provinciaal bepaald. Er worden voldoende ‘aarden van het werk’ aangeboden. De 
Stad/Gemeente beslist zelf welke ‘aarden van het werk’ haar bibliotheek gebruikt. De ‘aarden van het werk’ 
worden gebruikt conform de afspraken gemaakt in de PBS-stuurgroep en de PBS-Info’s. 
 
 
Artikel 44   - Nieuwe ‘aarden van het werk’  
De Stad/Gemeente kan mits grondige motivatie een nieuwe ‘aard van het werk’ aanvragen. Na advies van de 
PBS-stuurgroep zal worden beslist of de toevoeging al dan niet wordt gerealiseerd. 
 
 
Artikel 45   - Schrappen ‘aarden van het werk’ 
Het schrappen van ‘aarden van het werk’ gebeurt door Cultuurconnect na advies van de PBS-Stuurgroep. 
 
 
Artikel 46   - Bezitskenmerken 
De Stad/Gemeente zorgt zelf voor de barcodes/RFID-tags voor de bibliotheekcollectie. Er is vrije keuze van 
bestelling van de barcodes/RFID-tags op voorwaarde dat de barcodes herkenbaar zijn voor het PBS. 
 
 
Artikel 47   - Plaatskenmerken 
De Stad/Gemeente bepaalt zelf volgens welk systeem de onderdelen van de bibliotheekcollectie worden 
geplaatst. De plaatskenmerken bestaan uit drie grote delen: 
 

● de instelling, zijnde de naam van de Stad/Gemeente waar de bibliotheek is gelegen 
● de locatie, zijnde de naam van de hoofdbibliotheek en in geval van filialen, uitleenposten, mobiele 

diensten en eventueel andere stedelijke/gemeentelijke openbare bibliotheekdiensten telkens de naam 
van elk aangesloten filiaal, uitleenpost, mobiele bibliotheekdienst en/of eventueel andere 
stedelijke/gemeentelijke openbare bibliotheekdienst. Het aantal noodzakelijke locaties wordt in overleg 
met Cultuurconnect bepaald. 

● De sublocatie, zijnde de plaats waar het item zich bevindt in de bibliotheek. 
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Artikel 48   - Tijdschriftenadministratie 
Elke Stad/Gemeente die aansluit bij het PBS maakt gebruik van de module tijdschriftenadministratie. De 
bibliotheek is verantwoordelijk voor het invullen, opvolgen en onderhouden van de gegevens die via de module 
worden ingevoerd. 
 
 
Artikel 49   - Besteladministratie 
De Stad/Gemeente bepaalt zelf bij instap of zij gebruik wenst te maken van de module besteladministratie. De 
bibliotheek is verantwoordelijk voor het invullen, opvolgen en onderhouden van de module indien zij deze wenst 
te gebruiken. 
 
 
Artikel 50   - Rapportering en Statistieken 
Elke Stad/Gemeente die aansluit op het PBS krijgt toegang tot de statistiekenmodule V-Insight. De 
Stad/Gemeente bepaalt zelf hoe, wanneer en welke statistieken er getrokken worden van haar gegevens. De 
bibliotheek trekt zelf de gewenste statistieken. 
 
 
Artikel 51   - Statistische rapportering 
De Stad/Gemeente is verantwoordelijk voor het aanvullen van de adres- en andere niet door Vubis-gegenereerde 
bibliotheekgegevens in functie van statistische rapportering aan de Vlaamse overheid. 
 
 
Artikel 52   - Publiekscatalogus 
Elke Stad/Gemeente die aansluit op het PBS heeft een eigen publiekscatalogus. De publiekscatalogus van het 
PBS heeft twee versies: 

● Een publiekscatalogus die eigen is aan de software waarmee het PBS werkt. Deze publiekscatalogus 
wordt verder ondersteund voor een optimale werking van het PBS maar wordt niet meer gebruikt naar 
het publiek. 

● Een web-georiënteerde publiekscatalogus in het kader van het project Bibliotheekportalen. 
De aanmeldingspagina van de PBS-software Vubis die dient om lenersgegevens op te vragen en 
lenersactiviteiten te registreren is vervangen door de ‘Mijn Bibliotheek’ toepassing die in het kader van het project 
Bibliotheekportalen werd ontwikkeld als online-registratie voor digitale dienstverlening. 
 
 
Artikel 53   - Systeembeheer 
Enkel Cultuurconnect heeft toegang tot het systeembeheer van de software. 
 
 
Artikel 54   - Autorisatie 
Cultuurconnect bepaalt de autorisatie en bevoegdheden van de Stad/Gemeente per module, rekening houdend 
met de specifieke (toekomstige) taken en het advies van de PBS-stuurgroep van de toegelaten autorisaties. Dit 
overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
 
Artikel 55   - Catalografische regelgeving algemeen 
Cultuurconnect bepaalt in samenspraak met de expertengroep catalografie de regelgeving voor het PBS en 
baseert zich hiervoor op de Open-Vlacc regelgeving. 
Cultuurconnect is verantwoordelijk voor het authorities-beheer en het beheer van het formaat van de toepassing. 
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Artikel 56   - Catalografische regelgeving invoer 
De invoer van beschrijvingen door de Stad/Gemeente kan onderworpen worden aan de controle van een 
netwerkcatalograaf of catalograaf-expert. Indien de bibliotheek herhaaldelijk fouten maakt, kan de toegang tot de 
invoermodule geweigerd worden na de bibliotheek hierover te hebben gehoord en bijkomende acties (vorming, 
opleiding, overleg) te hebben georganiseerd. Bibliotheken engageren zich om te zorgen voor een correcte invoer. 
 
 
Artikel 57   - Residuaire bevoegdheden 
Alle (toekomstige) bevoegdheden die niet expliciet werden toegewezen onder hoofdstuk 4, hetzij aan de 
Stad/Gemeente; hetzij aan Cultuurconnect, worden verondersteld te vallen onder de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid van Cultuurconnect, in zoverre ze door toekomstige bepalingen niet expliciet worden 
toegewezen. 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Intellectuele rechten en eigendom 

 
 

5.1 Overdracht van auteursrechten aan Cultuurconnect 

 
 
Artikel 58    
De systeemomgeving alsmede de software gebruikt voor het PBS blijven ten alle tijden eigendom van 
Cultuurconnect. 
 
 
Artikel 59    
De licenties die, in het kader van de instap van de bibliotheek in het PBS, door Cultuurconnect aan de 
Stad/Gemeente ter beschikking worden gesteld, blijven ten allen tijde eigendom van Cultuurconnect. 
 
 
Artikel 60    
De data van de Stad/Gemeente, die tijdens de integratie van de bibliotheek in het PBS worden ingelezen, blijven 
eigendom van de Stad/Gemeente. Uitzondering hierop vormen de toevoegingen aan de data uit externe 
gegevensbronnen die door Cultuurconnect zijn gefinancierd in het kader van het PBS.  
 
Voor het recht op inzage, verbetering en schrapping van data zijn eveneens de bepalingen van de Wet van 8 
december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens van toepassing. 
 
 
Artikel 61    
De Stad/Gemeente draagt aan Cultuurconnect het recht over om: 

● alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van hun huidig bibliotheeksysteem 
EN 

● alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens  
hierna de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ genoemd, te exploiteren op de hierna in artikel 63 omschreven wijzen. 
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Artikel 62    
De overdracht van rechten, vermeld in artikel 61 omvat het recht om het werk op de volgende wijzen te 
exploiteren: 
 

a) De opname van het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in het PBS of een ander werk zoals 
databank, boek, documentatiemap, multimediawerk … en de verspreiding van laatstgenoemde creaties. 

 
b) De grafische reproductie van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ in om het even welke vorm en voor om 

het even welk doel en de verspreiding van de tot stand gebrachte exemplaren in functie van specifieke 
doelen (bijvoorbeeld collectiemanagement). 

 
c) De verveelvoudiging van een deel of het geheel van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ via geluids- en/of 

beelddragers (ondermeer via het internet) en de openbaarmaking en de verspreiding van de aldus tot 
stand gebrachte verveelvoudigingen. 

 
d) Het bewerken van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ conform de catalografische regelgeving. 

 
e) Het verwijderen van de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ wanneer deze gegevens niet langer actueel of 

foutief zijn. 

 
f) Het recht om, indien de ‘lokale inhoudelijke gegevens’ geëxploiteerd worden overeenkomstig de 

hierboven genoemde exploitatiewijzen en hierdoor exemplaren van het werk tot stand komen, deze 
exemplaren te verhuren of uit te lenen aan derden. 

 
 
Artikel 63   - Duur en geografische reikwijdte van de overdracht 
De ingevolge de bepalingen van de artikelen 61 en 62 van deze overeenkomst overgedragen rechten worden 
overgedragen voor de volledige periode van de duur van deze overeenkomst. Zij worden overgedragen voor 
gebruik en raadpleging over het internet en voor de uitleenfunctionaliteit via het internet voor gebruikers die zich 
inschrijven in één van de bij het PBS aangesloten Steden/Gemeenten. 
 
 
Artikel 64   - De vergoeding 
Voor de overdracht van de in artikel 62a), 62b), 62c), 62d), 62e) en 62f) vermelde rechten is Cultuurconnect aan 
de Stad/Gemeente geen enkele vergoeding verschuldigd. 
 
 
Artikel 65    
De Stad/Gemeente verleent aan Cultuurconnect het recht om alle of een gedeelte van de rechten die 
Cultuurconnect bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 61 en 62 van deze overeenkomst verwerft, 
verder over te dragen aan derden en/of om in verband met de totaliteit of een gedeelte van deze rechten al dan 
niet exclusieve licenties te verlenen aan derden. 
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5.2 Verlenen van niet-exclusieve licentierechten aan de 
Stad/Gemeente 

 
Artikel 66    
Cultuurconnect verleent aan de Stad/Gemeente een niet-exclusief licentierecht op: 

● alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van het PBS 
EN 
● alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens van het PBS, te 

exploiteren op de hierna in artikel 69 omschreven wijzen. 

 
 

Artikel 67   - Gebruik VLACC titelbeschrijvingen van muziekdragers 
Op de ter beschikking gestelde titelbeschrijvingen gelden intellectuele eigendomsrechten en databankrechten.  
De titelbeschrijvingen mogen enkel in functie van de opdracht van de openbare bibliotheek worden gebruikt. 
Buiten dit toegestane gebruiksdoel mogen de data niet ter beschikking gesteld worden aan derden, noch op 
actieve wijze door toegang te organiseren of data door te geven, noch op passieve wijze door toegang niet te 
beveiligen voor downloaden, bewaren en opslaan, hetzij op digitale wijze, hetzij op papier of op welke andere 
drager ook. Het geheel of een gedeelte van de data mogen op geen wijze commercieel worden gebruikt. 
 
 
Artikel 68   - Overgedragen exploitatiewijzen 
Het verlenen van het niet-exclusief licentierecht aan de Stad/Gemeente, vermeld in artikel 66, omvat het recht om 
het werk op de volgende wijzen te exploiteren: 
 

a) Het recht om nieuwe inhoudelijke gegevens toe te voegen aan het PBS. 

 
b) Het recht om lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken toe te voegen, aan te passen en te 

verwijderen aan titelbeschrijvingen in het PBS. 

 
c) Het recht om lenersgegevens toe te voegen en aan te passen in het PBS. 

 
d) Het recht tot grafische reproductie in om het even welke vorm en voor om het even welk doel en de 

verspreiding van inhoudelijke gegevens van het PBS waaraan de eigen lokale bezits- en 
plaatskenmerken zijn gekoppeld (bijvoorbeeld in functie van initiatieven rond collectiemanagement en 
statistieken). 

 
e) Het recht tot opname van (een gedeelte van) de inhoudelijke gegevens van het PBS waaraan de eigen 

lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken gekoppeld zijn (ongeacht de taal van het werk) in een 
documentatiemap, boek, multimediawerk … en de verspreiding van laatstgenoemde creaties. 

 
 
Artikel 69   - Duur en geografische reikwijdte van de overdracht 
De, ingevolge van de bepalingen van de artikelen 66, 67 en 68 van deze overeenkomst, niet-exclusieve licentie 
wordt verleend voor de volledige periode van de duur van deze overeenkomst. Zij wordt overgedragen voor 
gebruik en raadpleging via internet via de catalogus van de bibliotheek en uitleenfunctionaliteit via internet. 
 
 
Artikel 70   - De vergoeding 
Voor het verlenen van de in artikel 68a), 68b), 68c), 68d) en 68e) vermelde rechten is de Stad/Gemeente aan 
Cultuurconnect geen enkele vergoeding verschuldigd. 
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Artikel 71   - De verdere verlening van niet-exclusief licentierecht door de 

Stad/Gemeente 
Cultuurconnect verleent de Stad/Gemeente niet het recht om alle of een gedeelte van de rechten die de 
Stad/Gemeente bij toepassing van deze overeenkomst verwerft, verder te verdelen aan derden. 
Enige uitzondering hierop is wanneer de Stad/Gemeente voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op 
een organisatie (een vzw, autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap). In dit geval kunnen 
de niet-exclusieve licentierechten verdeeld worden aan deze organisatie mits er een overeenkomst bestaat 
tussen de Stad/Gemeente en de organisatie en deze overeenkomst toegevoegd wordt aan deze PBS-
overeenkomst. 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de Stad/Gemeente bij het gebruik 
van het PBS 

 
 
Artikel 72   - Doel en regelgeving 
De Stad/Gemeente gaat akkoord om het PBS te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is ontwikkeld en 
volgens de regels die hieromtrent worden opgelegd, ondermeer op het vlak van catalografische invoer en uitleen. 
 
 
Artikel 73   - Engagement verdere uitbouw 
De Stad/Gemeente engageert zich om actief mee te werken aan de uitbouw van het PBS door deelname aan de 
PBS-stuurgroep en/of aanwezigheid op de PBS-Info’s en/of deelname en vertegenwoordiging in één van de werk-
, inspiratie- of stuurgroepen in het kader van het project Bibliotheekportalen. De Stad/Gemeente engageert zich 
principieel voor deelname aan sectorale schaalvergroting en consolidatie van het PBS in een Vlaams 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. 
  
 
Artikel 74   - Gebruik webcatalogus en ‘mijn bibliotheek’ 
De Stad/Gemeente gaat akkoord met het gebruik van de web-georiënteerde publiekscatalogus in het kader van 
het project bibliotheekportalen als publiekscatalogus binnen de Openbare Bibliotheek en de ‘Mijn Bibliotheek’-
toepassing voor het registreren van acties in het kader van digitale dienstverlening. 
 
 
Artikel 75   - Meldingsplicht 
De Stad/Gemeente zal steeds plichtsbewust de meldingsplicht waarnemen. De meldingsplicht bestaat erin dat 
alle fouten, incorrectheden en toepassingen van het PBS die indruisen tegen de vermelde regels, reglementen en 
verworvenheden gemeld worden aan Cultuurconnect via de modaliteiten vermeld in artikel 34. 
 
 
Artikel 76   - Verdere uitbouw van het PBS 
De Stad/Gemeente gaat akkoord met de implementatie van de beslissingen van de PBS-stuurgroep. Deze 
beslissingen kunnen zowel technisch als functioneel van aard zijn en betrekking hebben op processen, beleid en 
inhoudelijke gegevens. 
 
 

297/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 
 

Pagina 17 van 20 
 

Artikel 77   - Opkuis toegevoegde beschrijvingen na integratie 
De Stad/Gemeente engageert zich om de titelbeschrijvingen te controleren die tijdens de integratie niet 
geconsolideerd werden met het PBS. De Stad/Gemeente zal dit bestand van toegevoegde beschrijvingen 
uitzuiveren, volgens de richtlijnen die Cultuurconnect daarvoor heeft opgesteld. Cultuurconnect verbindt zich 
ertoe hiervoor de lijsten van toegevoegde beschrijvingen aan te leveren en ondersteuning te bieden bij dit werk.  
 
 
 

Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen 

 
 
Artikel 78   - Principe van de financiële verwerking van de systeemomgeving en het 

onderhoud van het PBS 
Cultuurconnect betaalt alle kosten voor de systeemomgeving en het onderhoud van het PBS en de verschillende 
modules. 
 
 
Artikel 79   Principe van de verrekening van de kosten voor de Stad/Gemeente 
De Stad/Gemeente betaalt via een abonnementsmodel 0,408 Euro (inclusief BTW) per inwoner per jaar voor de 
dienstverlening van het PBS. Daarin is inbegrepen: 

- Het gebruik maken van de helpdesk zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3 
- Het gebruik maken van het aanbod opleidingen zoals beschreven in Hoofdstuk 3.4 
- Het gebruik maken van de hosting en het onderhoud van het PBS-platform waaronder CE-services en 

Caché-licenties 
- Het aanbod digitaal basispakket in het kader van het Project Bibliotheekportalen (0,06 Euro per inwoner 

(bij ondertekening contract) is dus inbegrepen in de 0,408 Euro) 
- De onderhoudskosten op de licenties van de verschillende basismodules uit artikel 14 a) tot h) 
- De onderhoudskosten op de licenties van de maatwerkmodules uit artikel 14 i) tot k) 

 
Het bedrag van 0,408 Euro iBTW per inwoner per jaar volgt de gezondheidsindex. De toegepaste formule is 
Herziene prijs= ((Oorspronkelijke prijs x nieuwe gezondheidsindex)/oorspronkelijke referentieindex). 
 
Voor de berekening van de jaarlijkse stedelijke/gemeentelijke bijdrage wordt het bevolkingscijfer van de 
Stad/Gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de inning van de bijdrage gebruikt. 
 
 
Artikel 80   Duur van de verrekening van de kosten voor de Stad/Gemeente 
De vermelde kosten voor de Stad/Gemeente worden voor de duur van het contract gefactureerd. 
 
 
Artikel 81   Facturatie algemeen 
De facturatie gebeurt jaarlijks in het eerste semester. Telkens wordt een nieuwe berekening gemaakt en wordt 
nagegaan of een indexering moet worden toegepast.  
 
De facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn heeft Cultuurconnect van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van de wettelijke intresten. 
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Artikel 82   Facturatie Stad/Gemeente zonder eigen bibliotheekwerking 
Bij een Stad/Gemeente die met haar bibliotheekwerking ook een andere Stad/Gemeente bedient wordt de 
integrale factuur gestuurd naar de beherende Stad/Gemeente en zorgt de beherende Stad/Gemeente zelf voor 
de interne verrekening. 
 
 
Artikel 83   Facturatie verzelfstandigde bibliotheek 
Bij een Stad/Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw, 
autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap) kan de facturatie rechtstreeks via de organisatie 
verlopen mits er een overeenkomst bestaat tussen de Stad/Gemeente en de organisatie en dat deze 
overeenkomst toegevoegd is aan deze PBS-overeenkomst. 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Speciale Collecties en aansluitingsvoorwaarden 

 
 
Artikel 84   Basisvoorwaarden toelating speciale collecties in het PBS  
Er kunnen speciale lokale collecties van de openbare bibliotheek of andere beherende instellingen toegevoegd 
worden aan het PBS onder volgende voorwaarden: 
 

a) In het geval het gaat over een andere instelling moet deze samenwerken met de Stad/Gemeente. Bij 
samenwerking met de Stad/Gemeente moet een overeenkomst ‘aansluiting speciale collectie’ 
opgemaakt worden die door Cultuurconnect, Stad/Gemeente en beherende instelling wordt ondertekend 
en een addendum vormt bij deze PBS-overeenkomst. 

 
b) De collectie moet 

1) documentair zijn (uitzondering: spelotheekmateriaal) 
2) gratis raadpleegbaar zijn voor het publiek 
3) zichtbaar zijn in de webcatalogus 

 
c) Bij de invoer van speciale collecties in het PBS wordt dezelfde software gebruikt als het PBS en wordt er 

ingevoerd volgens de Open Vlacc regelgeving. De invoer gebeurt door catalografen van de openbare 
bibliotheek, een netwerkcatalograaf of kan uitzonderlijk gedelegeerd worden aan een medewerker van 
de beherende instelling die voldoende catalografisch geschoold is. 

 
d) De openbare bibliotheek is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de invoer, voert steekproeven uit 

en blokkeert indien nodig beschrijvingen. 

 
e) Er wordt een collectie aangemaakt binnen de openbare bibliotheek (de beherende instelling wordt dus 

geen aparte bibliotheek in het PBS met een eigen uitleenreglement). 

 

 

Artikel 85   Toelating speciale collecties in het PBS  
Naast de basisvoorwaarden bepaald in artikel 85 behoudt Cultuurconnect zich het recht zelfstandig te beslissen 
over het wel of niet aansluiten van een speciale collectie. In onderhandeling met de Stad/Gemeente en eventueel 
de beherende instelling worden verdere afspraken gemaakt rond kostenverdeling en takenpakket. Deze 
afspraken worden opgenomen in de overeenkomst ‘aansluiting speciale collectie’ die een addendum vormt van 
deze PBS-overeenkomst. 
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Artikel 86   Melding speciale collecties in het PBS  
De toevoeging van een speciale collectie aan het PBS wordt steeds voorgelegd binnen de PBS-stuurgroep en 
gemeld op de PBS-Info’s. 
 
 

Artikel 87   Addendum  
Indien de Stad/Gemeente met het provinciebestuur West-Vlaanderen een addendum bij de PBS-overeenkomst 
afsloot voor één of meerdere speciale collecties, neemt Cultuurconnect de daarin geformuleerde engagementen 
van het provinciebestuur over. In voorkomend geval, wordt het addendum toegevoegd als bijlage bij deze 
overeenkomst en maakt het er onlosmakelijk deel van uit.  
 
 
 

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 

 
 
Artikel 88    
Cultuurconnect is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
 

Artikel 89    
Bij een Stad/Gemeente die voor de openbare bibliotheekwerking beroep doet op een organisatie (een vzw, 
autonoom gemeentebedrijf of ander verzelfstandigd agentschap) wordt er toch met de Stad/Gemeente een 
contract afgesloten. De Stad/Gemeente dient in dit geval via een overeenkomst aan te tonen dat deze organisatie 
de openbare bibliotheekwerking voor de Stad/Gemeente organiseert. De facturatie kan in dit geval en op verzoek 
ook rechtstreeks aan de instantie gericht worden. Zie Artikel 84. 
 
 

Artikel 90    
Tenzij anders voorzien, kan elke kennisgeving of mededeling in het raam van deze overeenkomst schriftelijk 
gebeuren of langs elektronische weg indien de ontvangst van de elektronische mededeling door de 
bestemmeling wordt bevestigd. 
 
 

Artikel 91    
Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken met betrekking tot de 
exploitatie van de PBS omgeving. 
 
 

Artikel 92    
Partijen bevestigen bij de onderhandeling en het opstellen van de onderhavige overeenkomst te goeder trouw 
te hebben gehandeld, en verbinden er zich toe bij de uitvoering ervan te goeder trouw te blijven handelen.  
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Artikel 93    
De nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet 
aan. In voorkomend geval verbinden de partijen er zich toe om de nietige bepaling te vervangen door een 
geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit op de gemeenschappelijke bedoeling van partijen en op de 
geest van de onderhavige overeenkomst in het algemeen. 
 
 

Artikel 94    
Bij eventuele geschillen zal na eenvoudige aanvraag door één van de partijen binnen de tien werkdagen een 
evaluatievergadering plaatsvinden tussen beide partijen om het probleem te bespreken en oplossingen te 
zoeken. 
 
 

Artikel 95    
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze 
overeenkomst die niet opgelost geraken op hogervermelde evaluatievergadering, behoren tot de exclusieve 
bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  
 
 
Opgemaakt te Brussel op datum in twee exemplaren, waarvan elk van de partijen verklaart 
één origineel te hebben ontvangen,  
 
 
Namens Cultuurconnect vzw, 
 
 
Datum:        Datum: 

 
 
 
 
 
 
 
Bart Beuten      Herman Lauwers 
Directeur      voorzitter 
 
 
 
 
Stad/Gemeente, vertegenwoordigd door 
 
De secretaris,      De burgemeester, 
Geert Hillaert      Vincent Van Quickenborne 
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ADDENDUM DIGITILE 

 

 

 

 

Het bestuur van  stad Kortrijk  

Verklaart hierbij dat de bibliotheek zich blijft engageren voor deelname aan DIGITILE, een dienst 

opgestart door de Provincie West-Vlaanderen (WINOB) die per 1 januari 2017 wordt overgedragen 

en gecontinueerd door Cultuurconnect vzw. 

De Vaste contactpersoon (bij voorkeur hoofdbeheerder) binnen de bibliotheek die het project 

opvolgt en wijzigingen binnen het project signaleert aan de bibliotheekmedewerkers is Elke Coenen. 

 

 

Inhoudelijke projectdoelstelling 

DIGITILE is een web-applicatie voor openbare bibliotheken. Deze web-applicatie bestaat uit drie 

modules: 

● Een dashboardfunctie voor bibliotheekmedewerkers  

● Een portaalfunctie voor het publiek 

● Een vraagregistratiefunctie voor de bibliotheekmedewerkers 

 

Dashboard 

(verplicht) 

Een dagelijks werkinstrument voor elke bibliotheekmedewerker. Het 

dashboard biedt een overzicht naar toepassingen en bronnen die een 

medewerker dagelijks nodig (catalogus, vubis, intranet gemeente…) heeft. 

Een medewerker zal zelf tools kunnen toevoegen en verwijderen. 

Daarnaast is het ook een communicatiemiddel voor zowel de bibliotheken 

(interne communicatie) als voor Cultuurconnect (helpdesk, statuspagina 

PBS, intranet,…). 

Verplicht: Cultuurconnect definieert het dashboard als verplicht instrument 

omdat veel communicatie vanuit Cultuurconnect naar de bibliotheken via dit 

instrument zal verlopen. 

Publieksportaal Dit portaal biedt de bibliotheek de mogelijkheid om zeer eenvoudig een 

digitale etalage op te zetten. Diensten en producten van de bibliotheek, 

maar ook een afdeling of een bepaald thema kunnen eenvoudig en snel in 
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de kijker worden geplaatst. 

Daarnaast is het ook een communicatiemiddel van de bibliotheek naar de 

eindgebruiker (nieuwsberichten, sociale media, …). 

Vraagregistratie 

(optioneel) 

De applicatie voor vraagregistratie ondersteunt het hele proces van vragen 

en antwoorden tussen de bibliotheekmedewerker en de klant. Deze 

applicatie is geïntegreerd in het portaal (stellen van vragen) en het 

dashboard ( behandelen van vragen). 

De applicatie zal drie functies vervullen: 

● registreren van het aantal vragen en deze duiden per categorie 

(tellen) 

● structureel opvolgen van de vragen zodat geen enkele vraag van 

een klant verloren gaat (opvolgen via tickets) 

● opbouw van een knowledge database met de veelgestelde vragen. 

Optioneel: in eerste instantie enkel voor de bibliotheken die ingestapt zijn in 

een delphitraject. (Inhoudelijke ondersteuning voor het delphitraject wordt 

niet geleverd door Cultuurconnect. Daarvoor kan de bibliotheek nog tot 1 

januari 2018 terecht bij de provincie West-Vlaanderen). Andere bibliotheken 

kunnen deze module ook aanvragen, maar dat wordt dan individueel 

bekeken. 

 

 

Rechtenstructuur 

DIGITILE bestaat uit verschillende modules (zie hierboven), maar heeft ook verschillende 

rechtenniveau’s: 

- Administrator = Cultuurconnect 

- Hoofdbeheerder = verantwoordelijke voor alle dashboards & publieksportalen binnen een 

bibliotheek/samenwerkingsverband. Deze persoon kan aanpassingen aanbrengen aan het 

globale dashboard van de bib zodat deze wijziging automatisch wordt doorgevoerd bij het 

dasboard van elke medewerker. Een hoofdbeheerder heeft ook toegang tot de backoffice 

(achterliggende database van de web-module) 

- Beheerder = verantwoordelijk voor één of meerdere dashboard en/of één of meerdere 

publieksportalen. Een beheerder kan aanpassingen aanbrengen op het 

dashboard/publieksportaal waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. 

- Medewerker = gebruiker van eigen dashboard. Kan enkel zijn/haar eigen dashboard instellen 

en aanpassen. 
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Wat wordt van de bibliotheek verwacht 

Beheerder & medewerkers 

In elke bibliotheek moet minstens 1 hoofdbeheerder worden aangeduid, bij voorkeur 2 (of meer). 

Deze persoon kan aanpassingen doen voor alle dashboards binnen zijn/haar bibliotheek, maar is 

daarnaast ook een buffer voor de eerste problemen die opduiken binnen de eigen bibliotheek. 

Ook moet de bibliotheek aangeven wie beheerder wenst te worden. Deze extra rechten zijn enkel 

interessant wanneer deze persoon zelf ook dashboards zal aanmaken voor bijvoorbeeld een 

samenwerkingsverband,.. of publieksportalen zal opzetten (iedere beheerder is verplicht de 

beheerdersopleiding te volgen). Let wel, deze extra rechten maken de webmodule iets complexer. 

Hou hiermee rekening bij het doorgeven van namen. 

In kleine bibliotheken kan de hoofdbeheerder/beheerder een en dezelfde persoon zijn. 

Alle medewerkers van de bibliotheek krijgen een login en moeten zich aanmelden op het dashboard. 

Er wordt automatisch een eigen dashboard per medewerker gecreëerd. 

Het is hiervoor belangrijk dat elke medewerker over een persoonlijk e-mailadres beschikt! 

(invullen aub) 

HOOFDBEHEERDER BEHEERDER (optioneel) ALLE MEDEWERKERS 

  xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

  xxx 

  xxx 

 

Opleiding 

● Cultuurconnect continueert enkel de ondersteuning van bibliotheken die reeds deelnemen 

aan DIGITILE en voorziet op korte termijn geen nieuwe aansluitingen en bijhorende 

opleidingen. 

 

● Cultuurconnect voorziet een handleiding (op papier en digitaal) waar zowel de beheerder als 

de medewerker op kan terugvallen. Cultuurconnect voorziet ook een sjabloon voor het 

dashboard. Beheerders kunnen voor de opmaak van hun eigen dashboard starten vanuit dit 

sjabloon. 

 

● Elke beheerder staat in voor opleidingsmomenten (DASHBOARD) in de eigen bibliotheek. 

Iedere bibliotheekmedewerker moet ingelicht worden over het dashboard (a.d.h.v. 

handleiding medewerkers) en zelf op zijn/haar dashboard inloggen. 
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Systeemvereisten: 

Momenteel wordt een zeer beperkt DMS (documentenbeheer) voor de bibliotheken voorzien. Dit als 

alternatief voor het doorlinken naar lokale documenten (die sinds 2014 niet meer mogelijk is omwille 

van beveiligingsredenen). Het DMS kan gebruikt worden binnen zowel het dashboard als het 

publieksportaal. De ruimte per bibliotheek is gelimiteerd op 500MB. De bibliotheek monitort zelf het 

gebruik. Bij het overschrijden van deze ruimte (gedurende langere tijd, vb. 2 maand) zal de 

bibliotheek zelf instaan voor de hiermee gepaarde kosten. (inschatting van de kost: 3 euro/maand 

incl.BTW) 

 

Andere 

We vragen aan zowel de beheerders als aan de medewerkers om hun profiel binnen DIGITILE 

regelmatig te updaten en eventuele storingen zo snel mogelijk te melden. 

 

Kostprijs 

De kosten voor deelname aan DIGITILE en de diensten en producten die worden ontwikkeld, worden 

tot 1 januari 2018 gedragen door de Provincie West-Vlaanderen. Na de overheveling van de 

persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie wordt geëvalueerd of Cultuurconnect deze 

dienst al dan niet continueert en of er een jaarlijkse kost aangerekend wordt. 

 

 

Bestuur Stad Kortrijk ,  

vertegenwoordigd door 

De secretaris,                                                                               De burgemeester, 

 

Geert Hillaert      Vincent Van Quickenborne 

 

 

Datum 
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22:26 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
22:27 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
53 - 2017_GR_00139 - Afname van de raamovereenkomst "ICT Opdrachtencentrale - stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar" - Rapporteringssoftware - Swing - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

53 2017_GR_00139 Afname van de raamovereenkomst "ICT 
Opdrachtencentrale - stad Brugge en 
andere entiteiten voor drie jaar, 
verlengbaar met telkens één jaar tot 
maximum vijf jaar" - 
Rapporteringssoftware - Swing - 
Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Rapporteringsbehoefte Kortrijk
Er is een nood om meer informatie en kencijfers zowel thematische als geografisch weer te geven al 
dan niet in combinatie met evoluties in de tijd. Dit kan opgedeeld worden in verschillende domeinen 
zoals demografie, onderwijs, cultuur, vrije tijd, economie ….en zowel op stadsniveau als op 
wijkniveau. Daarenboven is er ook vaak de behoefte om wijken en buurten onderling te kunnen 
vergelijken.

De software Swing is zowel een beheersinstrument als een presentatietool dat vooral geschikt is om 
omgevingsdata te verzamelen, te bewerken en te analyseren. Het kan beschouwd worden als een 
geactualiseerde versie van de stadsmonitor die op termijn nog kan uitgebreid worden.

Samenaankoop en samenwerking met centrumsteden
Zowat alle centrumsteden hebben met deze problematiek te kampen. Daardoor nam het 
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Kenniscentrum van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenspraak met de Steunpunten Sociale 
Planning van de Provincies het initiatief om naar een gemeenschappelijke oplossing te zoeken.

Er werd uitgekeken naar een systeem waarbij gegevens van verschillende databronnen, van 
verschillende gebiedsniveaus (wijken, gemeenten, enz.) en voor langere tijdsreeksen, kunnen 
samengebracht worden.

Naast het gebruik van een gelijk systeem zijn er ook de voordelen dat kennis over het gebruik ervan 
kan uitgewisseld worden tussen de steden en dat heel wat data al klaargemaakt is voor de verwerking 
in dit systeem door onder andere de Steunpunten Sociale Planning. Steden zoals Gent, Antwerpen en 
Aalst maakten reeds gebruik van dit systeem.

Beleidsplan digitale stad Kortrijk
Het gebruik van rapporteringtool en visualisatie van kencijfers van en over Kortrijk draagt bij in de 
realisatie van engagement 10 van het Plan Nieuw Kortrijk "Een stadsbestuur dat transparant en sober 
is"

Het beleidsplan digitale stad Kortrijk 2015-2019 haalt ook het belang aan van "Open en transparant 
beleid via ICT" via concrete "actie: 10.3. Inzetten van tools voor rapportering en visualisatie van het 
lokale beleid"

Argumentatie
Om de samenaankoop met de andere centrumsteden vlot te kunnen realiseren is het mogelijk om de 
software aan te kopen via de bestaande raamovereenkomst van de stad Brugge (ICT 
Opdrachtencentrale - stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één 
jaar tot maximum vijf jaar). 
Oostende, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas gaan hierop in. We stellen hierbij dezelfde procedure 
voor.

Raamovereenkomst stad Brugge
De stad Brugge sloot op 25 november 2013 de raamovereenkomst “ICT Opdrachtencentrale – stad 
Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar” af 
conform artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Conform artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten is een aanbestedende 
overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale zoals bedoeld in artikel 2,4° van 
dezelfde wet vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Het is administratief eenvoudiger en kostenbesparend om deel te nemen aan de opdracht zoals 
uitgeschreven door de stad Brugge.

Software Swing - offerte
De voorgestelde software Swing bestaat uit verschillende modules: een presentatietool (Basis), 
databeheermodule (Studio), een dashbordmodule (Mosaic), een module om informatie te importeren 
(connector), een kaartpresentatie (Locator) en een content managementsysteem(cms). 

Er is een aanbod voor de gezamelijke aankoop met de centrumsteden daarin zijn volgende modules 
voorzien: Basis, Studio, Mosaic en Connector VVP.  Bij gezamelijke aankoop van de centrumsteden 
zijn aanzienlijke kortingen op de prijs voorzien omdat gelijkaardige parametrisatie kan gebeuren en 
ook opleiding kan gemeenschappelijk gebeuren. Voor Kortrijk komt deze korting neer op ca. 9.000 € 
voor opstart. Verder worden ook de indicatoren uit het driejaarlijks stadsmonitor-onderzoek voorzien 
in de software.
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Het aandeel van de kost voor installatie, opleiding, licenties en onderhoud voor 2017 voor Kortrijk 
bedraagt 15.548,50 euro (inclusief btw). Dit bestaat uit aankoop 10.043,00 € en onderhoud voor 2de 
jaarhelft van 5.505,50 € (incl. BTW). Vanaf 2018 is er een jaarlijks terugkerende kost 
(onderhoudskost) van 11.011,00 euro (inclusief btw). 

Verwachte resultaten en planning
De gezamenlijke opstart van de dertien centrumsteden is voorzien voor 1 juli 2017. Momenteel is 
reeds een werkgroep binnen het Kenniscentrum bezig om toegang te verkrijgen tot de demografische 
en socio-economische bevolkingsgegevens vanaf 2008. Deze aanpak is wel een groeimodel. 
Geleidelijk aan zullen meer en meer zowel externe als interne data ingevoerd worden. Heel wat data 
kunnen eveneens gevisualiseerd worden, zoals openbare barbecues, lokale winkels, speelpleinen, 
openbare toiletten, afvalcontainers enz. In een verdere fase kan de burger ook interactief betrokken 
worden. Zo is er een bepaalde stad die bewonerslagen heeft voorzien en waarbij de burgers zelf reeds 
lagen hebben aangemaakt met bijvoorbeeld rode brievenbussen, broodautomaten, stille plaatsen in 
de stad enz.

Qua timing kan na een inloopfase (juli –december) de eerste resultaten in de vorm van een buurt- of 
wijkmonitor begin 2018 verwacht worden. Daarna kan aan een verder verfijning en actualisering 
gewerkt worden.

Juridische grond
Conform artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten is een aanbestedende 
overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale zoals bedoeld in artikel 2,4° van 
dezelfde wet vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
voor 2017: GBB-CBS/0600-00/6142300/BESTUUR/CBS: 5505,50 euro (inclusief btw)

vanaf 2018: jaarlijks GBB-CBS/0600-00/6142300/BESTUUR/CBS: 11.011,00 euro (inclusief btw)

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek “ICT opdrachtencentrale - stad Brugge en andere 
entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar” waarbij gekozen 
werd voor respectievelijk de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de beperkte 
offerteaanvraag, opgemaakt door de stad Brugge, voor alle percelen goed te keuren.

Punt 2
in te stemmen met de afname van de opdracht “ICT Opdrachtencentrale – stad Brugge en andere 
entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar”, in het bijzonder 
perceel 2, dat de stad Brugge afsloot met Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, 1650 Huizingen en meer 
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bepaald voor de software Swing volgens offerte met kenmerk o2017-0074JH dd. 6 april 2017 voor een 
bedrag van 15.548,50 euro (dit bestaat uit aankoop 10.043,00 € en onderhoud voor 2de jaarhelft van 
5.505,50 € (incl. BTW)) in 2017 en 11.011,00 euro (inclusief btw) voor jaarlijks onderhoud vanaf 
2018.

Bijlagen
 bestek.docx
 o2017-0074JH_email - offerte - swing
 Swing_licentieovereenkomst_2017-2
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54 2017_GR_00181 2017/753 - Smart city tool box - 
Raamovereenkomst levering en installatie 
van aankondigingsschermen en 
gerelateerde beheerssoftware  - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.
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Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals schermen 
en slimme camera's komen aan bod. 
 
De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.
 
De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:
 

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge

 Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)
Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, 
politiezones en intercommunales.

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)
Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract
Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1%  per geplaatste bestelling.
 
Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.
 
Argumentatie
De stad beschikt op vandaag over ruim 50 infoschermen en 6 ledwalls. Deze staan verspreid over 22 
locaties. Deze infoschermen tonen informatie die bestaat uit tekst, afbeeldingen, lokaalbezetting of 
andere informatie uit databanken. De infoschermen worden aangestuurd door een 'controller' en 
specifieke software. Deze controllers en bijhorende software worden niet langer ondersteund door de 
fabricant en ook uitbreiding is niet meer mogelijk.
Verder zijn tal van vragen voor het plaatsen van bijkomende schermen, het herschikken van schermen 
of nieuwe toepassingen. Dit is  niet haalbaar met een technologie die in de toekomst niet meer 
ondersteund wordt.
 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst levering en installatie van aankondigingsschermen 
en gerelateerde beheerssoftware” werd een bestek met nr. 2017/753 opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met Europese 
bekendmaking.
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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 26, § 2, 1° 
b (de aard van de werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een vaststelling 
vooraf van een globale prijs niet mogelijk), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Per deelopdracht zal een 
raming kunnen gemaakt worden.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek met nr. 2017/753 voor de opdracht 
“Raamovereenkomst levering en installatie van aankondigingsschermen en gerelateerde 
beheerssoftware” binnen de ‘Smart city tool box’ voor een periode van vier jaar, opgesteld door de 
directie bedrijfsvoering, goed te keuren. 
 

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.
 

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).

Bijlagen
 2017753_2017_05_18_Bestek - Model 3P.doc
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
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55 2017_GR_00176 2017/728 - Smart city tool box -  
Raamovereenkomst ondersteuning door 
specialisten op vlak van 
informatieveiligheid - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals schermen 
en slimme camera's komen aan bod. 

De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:
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 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge

 Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)
Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, 
vzw’s, politiezones en intercommunales.

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)
Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract
Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1% per geplaatste bestelling.

Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.

Argumentatie
Het belang van informatieveiligheid neemt steeds toe. De stad, het OCMW en andere besturen werken 
met veel persoonsdata van burgers en klanten. Deze informatiestromen en toegangen komen voor 
onder verschillende vormen: gaande van papieren stromen tot de digitale kanalen. 

De wetgeving die vereisten oplegt om op een goede manier met deze informatie om te gaan en de 
risico's te beheersen neemt ook stelselmatig toe. Zo is er federale wetgeving maar is er vanaf volgend 
jaar ook wijzigende Europese regelgeving. 

Bij een steeds verdergaande digitalisering is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens en bijhorende 
privacy beter beschermd worden. De stad Kortrijk is dan ook verplicht om, teneinde haar toegang tot 
authentieke bronnen te behouden, een omkaderd veiligheidsbeleid te voeren. Hiertoe dient de stad 
Kortrijk te beschikken over een veiligheidsconsulent, een veiligheidsbeleidsplan en een bijhorend 
actieplan. 
Via de selectie van een geschikte partner wenst de stad Kortrijk beroep te doen op een externe partij 
om haar te ondersteunen in een goed veiligheidsbeleid op het vlak van informatie. 
De opdracht is zo omschreven dat de opdrachthouder kan fungeren als veiligheidsconsulent maar dat 
de stad op termijn ook zelf een eigen consulent kan aanduiden. Daarbij kan de externe partner dan op 
specifieke domeinen ondersteuning geven: bv. wetgeving, technologie, organisatie, communicatie, 
procedures,...
 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van 
informatieveiligheid” werd een bestek met nr. 2017/728 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.
 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met Europese 
bekendmaking.
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Volgens de huidige manier van werken doen de stad Kortrijk en het OCMW kortrijk samen beroep op 
een externe veiligheidsconsulent voor een jaarlijks geraamd bedrag van ca. 30.000 € incl. btw.
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 26, § 2, 3° 
(wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te 
kunnen plaatsen), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen zullen 
getoetst worden aan de hand van een case.

Per deelopdracht zal een raming kunnen gemaakt worden.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden zoals beschreven in het bestek nr. 2017/728 voor de opdracht “Raamovereenkomst 
ondersteuning door specialisten op vlak van informatieveiligheid” als onderdeel van de 'Smart city tool 
box' voor een periode van vier jaar, opgesteld door de directie bedrijfsvoering, goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).
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Bijlagen
 2017728_2017_05_16_Bestek - Model 3P.doc
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
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56 2017_GR_00175 2017/746 - Smart city tool box  - 
Raamovereenkomst ondersteuning door 
specialisten op vlak van datamining en 
data-analyse - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals schermen 
en slimme camera's komen aan bod. 
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De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge

 Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)
Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, 
vzw’s, politiezones en intercommunales.

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)
Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract
Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1% per geplaatste bestelling.

Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city toolbox' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.

Argumentatie
De stad beschikt over data van allerlei aard. De diversiteit en hoeveelheid neem exponentieel toe. 
Deze data komt voor in allerlei bedrijsftoepassingen gericht op dienstverlening zoals software voor 
behandeling van vergunningen, premies en subsidies, afleveren van allerhande attesten,... Maar ook 
de ondersteunende systemen omvatten heel wat bedrijfsinformatie zoals de systemen voor het beheer 
van de wegenis, riolering, straatmeubilair, groenbeheer, personeelsbeheer, financieel beheer,...
 
Vaak zorgen verschillende softwaremodules of componenten voor de ondersteuning van deze 
bedrijfsprocessen. Er is meer en meer nood aan een combinatie van informatie uit deze verschillende 
systemen met oog op goed management of beleidsvoorbereiding. Per beleidsdomein duiken tal van 
vragen op waar met informatie uit één systeem geen antwoord kan op geboden worden.
Tot slot komen nu ook al heel veel data uit systemen en sensoren: denk hierbij aan parkeersensoren, 
energiemeters, luchtkwaliteit, (ANPR) camera-informatie. De informatiestroom zal nog enorm 
toenemen zodat geautomatiseerde en specifieke verwerking ervan zich opdringt om hieruit nuttige 
beleidsinformatie te halen.
 
Via deze opdracht wenst de stad beroep te doen op externe expertise op het vlak van 
visieontwikkeling, technologie, standaardisering en verwerking, rapportering en visualisatie. 
 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van 
datamining en data-analyse” werd een bestek met nr. 2017/746 opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering.
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Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met Europese 
bekendmaking.
 
Er zijn nog geen concrete projecten afgebakend voor deze opdracht, maar deze zullen via 
deelopdracht en via systeem van afroep voorgelegd 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 26, § 2, 3° 
(wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te 
kunnen plaatsen), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen zullen 
getoetst worden aan de hand van een case.

Per deelopdracht zal een raming kunnen gemaakt worden.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek met nr. 2017/746 “Raamovereenkomst 
ondersteuning door specialisten op vlak van datamining en data-analyse” als onderdeel van de 'Smart 
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city tool box' voor een periode van vier jaar, opgesteld door de directie bedrijfsvoering, goed te 
keuren.
 
 

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.
 

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).
 

Bijlagen
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
 2017746_2017_05_12_Bestek - Model 3P.doc

57 - 2017_GR_00174 - 2017/748 - Smart city tool box - Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van een e-depot  - Voorwaarden en wijze van gunnen

57 2017_GR_00174 2017/748 - Smart city tool box - 
Raamovereenkomst ondersteuning door 
specialisten voor de uitbouw van een e-
depot  - Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname
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Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals schermen 
en slimme camera's komen aan bod. 

De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge

 Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)
Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, 
vzw’s, politiezones en intercommunales.

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)
Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract
Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1% per geplaatste bestelling.

Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.

Argumentatie
Wegens de steeds verdergaande digitaliseren is meer en meer informatie opgenomen in 
softwaretoepassingen.  Na verloop van tijd is er migratie naar een nieuw systeem bij een upgrade van 
een software of overstap naar een nieuwe omgeving. In veel processen komt ook al helemaal geen 
informatie op papier meer voor. Momenteel is er geen algemene strategie voor lange termijn 
bewaring van digitale informatie die los staat van de diverse bedrijfstoepassingen of deze overstijgt. 
Via dit dossier wensen we beroep te doen om expertise om de visie en strategie uit te bouwen en te 
starten met realisatie er van.

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw 
van een e-depot” werd een bestek met nr. 2017/748 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met Europese 
bekendmaking.
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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 26, § 2, 3° 
(wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te 
kunnen plaatsen), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen zullen 
getoetst worden aan de hand van een case.

Per deelopdracht zal een raming kunnen gemaakt worden.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek met nr. 2017/748 voor de opdracht 
“Raaamovereenkomst ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van een e-depot” als 
onderdeel van de 'Smart city tool box' voor een periode van vier jaar, opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering, goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).
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Bijlagen
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
 2017748_2017_05_15_Bestek - Model 3P.doc

58 - 2017_GR_00177 - 2017/738 - Smart city tool box - Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten  - Voorwaarden en wijze van gunnen

58 2017_GR_00177 2017/738 - Smart city tool box - 
Raamovereenkomst levering, installatie en 
uitbreiding van het stedelijk 
camerabewakingssysteem en bijhorende 
data-gerelateerde diensten  - Voorwaarden 
en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals 
schermen en slimme camera's komen aan bod. 
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De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)

Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge.

  Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)

Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, 
politiezones en intercommunales

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)

Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract

 Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1% per geplaatste bestelling.

Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.

Argumentatie
Deze nota bespreekt de "raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk 
camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten " voor een periode van vier jaar, 
als deel van de smart city tool box.

Via deze raamovereenkomst wenst de stad het huidige cameranetwerk verder uit te bouwen en 
toekomst gericht laten groeien via data-gerelateerde diensten (tellingen stromen mensen en 
mobiliteit, crowd management, ANPR-functionaliteiten, ...).

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2017/738 opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
Europese bekendmaking.
Juridische grond
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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 26, § 2, 1° 
b (de aard van de werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een vaststelling 
vooraf van een globale prijs niet mogelijk), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren 
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen zullen 
getoetst worden aan de hand van een case, zoals beschreven in het bestek.

Per deelopdracht zal een raming kunnen gemaakt worden.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek nr. 2017/738 voor de opdracht “raamovereenkomst 
levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data-
gerelateerde diensten " binnen de smart city tool box voor een periode van vier jaar, opgesteld door 
de directie bedrijfsvoering goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).



325/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen
 2017738_2017_05_18_Bestek - Model 3P.doc
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf

59 - 2017_GR_00178 - 2017/1291 - Smart city tool box - Raamovereenkomst passantentelling via (wifi)sensoren - Voorwaarden en wijze van gunnen

59 2017_GR_00178 2017/1291 - Smart city tool box - 
Raamovereenkomst passantentelling via 
(wifi)sensoren - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

 

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals schermen 
en slimme camera's komen aan bod. 
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De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

 

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:

 

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge

 Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)
Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, 
politiezones en intercommunales.

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)
Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract
Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1%  per geplaatste bestelling.
 
Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.
 
Argumentatie
Om een goed acquisitiebeleid te kunnen uitbouwen en nieuwe retailers naar de handelskern van Kortrijk 
centrum te trekken is het essentieel dat retailers en het beleid kunnen voorzien worden van de nodige data. 
Net daarom werd deze raamovereenkomst ontwikkeld om op zoek te gaan naar een nieuw systeem om 
passanten digitaal en permanent (24/7) te kunnen tellen in de handelskern van Kortrijk centrum.
  
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst passantentelling via (wifi)sensoren" werd een 
bestek met nr. 2017/1291 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de  onderhandelingsprocedure met 
Europese bekendmaking.
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 26, § 2, 3° 
(wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te 
kunnen plaatsen), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
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de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op 
aankoop- of opdrachtencentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Per deelopdracht zal een 
raming kunnen gemaakt worden.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek nr. 2017/1291 voor de opdracht “Raamovereenkomst 
passantentelling via (wifi)sensoren" als onderdeel van de 'smart city tool box' voor een periode van 
vier jaar, opgesteld door de directie bedrijfsvoering goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).

Bijlagen
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
 20171291_2017_05_18_Bestek - Model 3P.doc



328/337 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

60 - 2017_GR_00179 - 2017/1292 - Smart city tool box - Raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen via datastromen van GSM-netwerkoperatoren - Voorwaarden en wijze van gunnen

60 2017_GR_00179 2017/1292 - Smart city tool box - 
Raamovereenkomst bezoekers- en 
passantentellingen via datastromen van 
GSM-netwerkoperatoren - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01300 - IT-aankoopcontract - Stand van zaken en verdere aanpak - Kennisname

Aanleiding en context
De stad is een platform, die verandering in haar genen heeft. Om deze en komende uitdagingen aan 
te pakken, in het kader van een smart city werd de ‘smart city tool box’ ontwikkeld, als opvolger van 
het 3e IT-raamcontract, dat eindigt eind 2017.

Zo focust de ‘smart city tool box’ op een data-driver bestuur, met focus op data-captatie, data-
analyse, data-veiligheid en data-deling. Maar ook specifieke noden qua IT-hardware zoals 
schermen en slimme camera's komen aan bod. 

De ‘smart city tool box’ zal bestaan uit een verzameling van aparte raamovereenkomsten, elk met een 
bepaalde specialisatie en focus. Dit zorgt voor een betere flexibiliteit ten opzichte van één grote 
raamovereenkomst met diverse loten.

De ‘smart city tool box’ wordt opengesteld voor andere besturen onder de vorm van een 
opdrachtencentrale (zie bijlage) met een specifieke visie:

 Schil 1 : Kortrijk (vanuit een visie slimme stad Kortrijk)
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Stad, OCMW, huidige en toekomstige AGB's en vzw’s, kerkfabrieken, politiezone VLAS, HVZ 
Fluvia, Leiedal en AZ Groeninge.

  Schil 2: Regio Leiedal (vanuit een visie slimme regio Leiedal)

Alle steden en gemeenten binnen de Leiedal regio, met bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, 
politiezones en intercommunales

 Schil 3: Centrumsteden in W-VL en O-VL (vanuit een visie samenwerking slimme 
centrumsteden)

Roeselare, Brugge, Oostende, Sint-Niklaas, Aalst, aangevuld met Mechelen elk met hun 
bijhorende OCMW ‘s, AGB's, vzw’s, politiezones en hulpverleningszones.

 Aangevuld met andere diverse entiteiten vanuit het vroegere IT-raamcontract

 Volgens lijst in bijlage.

Voor het gebruik van de smart city tool box zullen de betrokken steden en gemeenten een 
organisatievergoeding betalen van 1% per geplaatste bestelling.

Naast deze opdracht maken ook nog andere bestekken deel uit van de 'Smart city tool box' die in 
aparte dossiers ter goedkeuring voorgelegd worden. Het voordeel van het samenwerken in 
opdrachtencentrale met andere besturen zijn: kennisdelen bij omschrijven van de opdracht en 
selecteren van de opdrachthouder, aantrekken van interessante en gespecialiseerde opdrachthouders, 
mogelijke latere samenwerking en kennisdelen tussen besturen bij uitvoering van latere 
deelopdrachten.

Argumentatie
Deze nota bespreekt de "raamovereenkomst bezoekers- en passantentellingen via datastromen van 
GSM-netwerkoperatoren" voor een periode van vier jaar, als deel van de smart city tool box.

Via deze raamovereenkomst wenst de stad de passantenstromen in het commercieel centrum van de 
stad Kortrijk in kaart te brengen, hetzij in functie van evenementen, hetzij in functie van economische 
activiteiten. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van de beschikbare, historische data van de GSM-
operatoren.

In dit kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2017/1292 opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 
Europese bekendmaking.
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 26, § 2, 3° 
(wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te 
kunnen plaatsen), en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een 
aankoop- of opdrachtencentrale.
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 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 informatie
Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden, mede door het opstellen van deze overeenkomst als opdrachtencentrale. 
Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze raamovereenkomst geen financiële 
bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen zullen 
getoetst worden aan de hand van een case, zoals beschreven in het bestek.

Per deelopdracht zal een raming kunnen gemaakt worden.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de voorwaarden, zoals beschreven in het bestek nr. 2017/1292 voor de opdracht “Raamovereenkomst 
bezoekers- en passantentellingen via datastromen van GSM-netwerkoperatoren" binnen de smart city 
tool box voor een periode van vier jaar, opgesteld door de directie bedrijfsvoering goed te keuren.

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

Punt 3
dat de stad Kortrijk zal optreden als opdrachtencentrale (nominatieve lijst in bijlage).

Bijlagen
 20171292_2017_05_16_Bestek - Model 3P.doc
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf

Aanvullende punten
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IR 1 Interpellatie van raadslid Hilde Verduyn: De Raadskelder
IR 1 - Interpellatie van raadslid Hilde Verduyn: De Raadskelder

Behandeld
Indiener(s):
Hilde Verduyn
Toelichting:
De raadskelder is een unieke locatie in Kortrijk. Haar historisch karakter en ligging, vlak onder het oud 
stadhuis, zijn troeven die weinige andere locaties in onze stad kunnen bieden. Menig Kortrijkzaan 
heeft wel een mooie herinnering aan die plaats, ik ook. …

Daarom ben ik blij.  Na jaren non activiteit vanwege de eerdere handelshuur zijn er nu plannen om De 
Raadskelder terug te geven aan Kortrijk en haar inwoners. Het stadsbestuur heeft beslist om eerst de 
kans te geven aan een tijdelijke invulling alvorens over te gaan tot een langdurige concessie.

Aangezien ik denk dat dit een unieke kans is voor Kortrijk en ik onze stad en haar uitgaansleven een 
warm hart toe draag heb ik over De Raadskelder volgende vragen:

 

-        Wat is de doelstelling van het stadsbestuur qua invulling, zowel tijdelijk als op lange termijn?

-        Zijn er voorwaarden verbonden wat betreft de openingstijden van De Raadskelder voor zowel 
de tijdelijke als langdurige invulling? Zal De Raadskelder ook tijdens de week toegankelijk zijn?

 

-        Is de mogelijkheid er om een terras op te stellen aan De Raadskelder?

-        Hoeveel kandidaten zijn er op dit moment voor de tijdelijke invulling en is er al zicht op wat zij 
met De Raadskelder willen doen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Hilde Verduyn en het bijhorend antwoord van schepen 
Arne Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR1) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Zwemmen in 
Kortrijk

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Zwemmen in Kortrijk

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Nu de realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide vorm begint te krijgen worden heel wat 
zwemmers ongerust op basis van de beschikbare (onvolledige) informatie. Daarom volgende vragen:

1. Welke tarieven liggen reeds vast? En wat zijn de eventuele verhogingen? Graag een overzicht voor 
individuele zwemmers, abonnementen en watersportverenigingen. Wanneer worden deze tarieven 
definitief vastgelegd? Zal een abonnement met parkeervoorzieningen mogelijk zijn en zo ja, wat zal 
het tarief zijn?

2. Wat ligt reeds vast m.b.t. de openingsuren? Wordt er rekening gehouden met de vaste ochtend- en 
middagzwemmers?
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3. Wanneer zal deze info gecommuniceerd worden? En hoe?

4. Is er al overleg geweest of voorzien met de zwemverenigingen en de huidige gebruikers van onze 
zwembaden?

 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen An Vandersteene, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

23:03 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kindvriendelijke 
horeca

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kindvriendelijke horeca

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De stad Kortrijk draagt met trots de titel kindvriendelijke stad. Toch bereiken ons regelmatig verhalen 
van gezinnen die niet of niet naar behoren ontvangen worden in bepaalde horecazaken. We moeten 
natuurlijk niet overdrijven, er zijn heel wat horecazaken in onze stad die uitstekend omgaan met de 
jongste bezoekers. Maar het kan altijd beter. Daarom zouden we het volgende willen voorstellen:

In overleg met de horeca zal de stad een set aan maatregelen uitwerken om de kindvriendelijkheid 
van de horeca te verhogen. Dat zou een label kindvriendelijke horecazaak kunnen zijn, extra 
speelelementen in de buurt van horecazaken die expliciet kindvriendelijk zijn, een gemeenschappelijke 
promo-actie voor kindvriendelijke zaken,...

1. Wil de stad dit bespreken met de lokale horeca?

2. Voorziet de stad zelf acties om de kindvriendelijkheid van onze horeca te verhogen/promoten?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van de 
schepenen Bert Herrewyn en Rudolf Scherpereel, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de 
website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR3) en opgenomen als bijlage 
bij het dossier in e-decision.

Vragen en interpellaties

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Geluidsoverlast 
Sinksenfeesten.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Liesbet Maddens: Geluidsoverlast Sinksenfeesten.

Behandeld
Indiener(s):
Liesbet Maddens
Toelichting:
Raadslid Liesbet Maddens deelt mee dat ze werd aangesproken door diverse buurtbewoners uit 
Konventstraat, Handboogstraat, ... over de extreme geluidsoverlast tot 4u 's nachts aan 104 dBa 
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tijdens de Sinksenfeesten. De politie is opgebeld, maar niet tussengekomen. Ze vraagt dit volgend 
jaar te vermijden.

Schepen Arne Vandendriessche antwoordt dat de vzw FIK zich strikt houdt aan de afspraken. Op 
pleintjes waar externen de organisatie hebben, zien we dat deze wel overtreden worden. De vzw FIK 
gaat alle klachten persoonlijk behandelen en serieus nemen. De vzw FIK zal nu reeds afspraken 
maken naar het volgende jaar.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Labelen fietsen op 
maandagmarkt.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Labelen fietsen op maandagmarkt.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu maakt een opmerking met betrekking tot het labelen van fietsen op 
maandagmorgen op de markt. Ze stelt voor om de stadswachten meer visibiliteit te geven, bvb. door 
een tent te plaatsen.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne vindt dit een goede suggestie.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Toiletten op 
Sinksenfeesten.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Toiletten op Sinksenfeesten.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu vindt het discriminerend dat de vrouwentoiletten betalend waren en de 
mannentoiletten niet tijdens de Sinksenfeesten.

Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat ze dit zal onderzoeken.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Parkeerdruk aan de 
Stade.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Parkeerdruk aan de Stade.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel deelt mee dat er recent 4x een tornooi plaats vond op de stade met alle 
parkeerdruk in de buurt tot gevolg. Dit is vervelend voor de buurtbewoners. Daarenboven leidde dit 
tot heel veel foutparkeerders. Er is wat onvrede, kan dit met de KVK besproken worden ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij op de hoogte is van het probleem. Men bekijkt om in de 
toekomst te werken met stewards.
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IR 8 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Fietsoversteek 
Tuighuisstraat - Boudewijn IX-laan.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Fietsoversteek Tuighuisstraat - Boudewijn IX-laan.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel merkt op dat de aansluiting Tuighuisstraat - Boudewijn IX-laan niet veilig kan 
gebeuren door fietsers, omdat er een heel hoge borduur ligt. Kan deze oversteek veilig worden 
gemaakt ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat het volledige kruispunt dit jaar heraangelegd wordt. De 
bewonersvergadering gaat nog deze maand door.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Vergunning 
Heulemarkt.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Vergunning Heulemarkt.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel merkt op dat er reeds 4x Heulemarkt doorging op de site Demeester. Hij kreeg 
verschillende keren de vraag voor een permanente marktvergunning voor de eerste zaterdag van de 
maand.

Schepen Rudophe Scherpereel antwoordt dat hij dit zal bekijken samen met de eigenaar en de directie 
RES.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Parking 
Loofstraat.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Parking Loofstraat.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of de parking van het ziekenhuis in de Loofstraat niet 
gebruikt kan worden voor pendelaars. Idem met de parkeerplaatsen voor mindervaliden in de straat, 
gezien de gewijzigde situatie daar.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er in de straat inderdaad te veel shop&go-plaatsen zijn en 
parkeerplaatsen voor mindervaliden. Hij zal dit laten bekijken.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Vraag 
bij hoogdringendheid m.b.t. zitbanken Veemarkt.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Vraag bij hoogdringendheid m.b.t. zitbanken Veemarkt.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
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Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker betreurt dat de burgemeester ondertussen in de pers geantwoord 
heeft op de vraag die ze bij hoogdringendheid wou agenderen m.b.t. zitbanken Veemarkt. Ze vindt dit 
jammer.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne merkt op dat de vraag niet ontvankelijk was en dat het hem 
vrij staat te communiceren.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Incubator.
IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Incubator.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt de stand van zaken met betrekking tot de incubator, ondermeer wie 
zijn de partners, timing, welke aanpassingen.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij dit zal bezorgen.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Fietsdoorsteek 
naar Karel de Goedelaan.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Fietsdoorsteek naar Karel de Goedelaan.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt wanneer de fietsdoorsteek langs de Leie naar Karel de Goedelaan 
heraangelegd wordt.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit op vandaag onverantwoord is omwille van de werken van 
grondverzet. Van zodra de doorgang veilig kan georganiseerd worden, zal dit gebeuren. Hij zal de 
timing opvragen.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Tekort aan 
fietsparkings tijdens Sinksenfeesten.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Tekort aan fietsparkings tijdens Sinksenfeesten.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele deelt mee dat er op veel plaatsen een tekort was aan fietsparkings 
tijdens de Sinksenfeesten. Kan dit niet met andere steden samen georganiseerd worden ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er soms een capaciteitsprobleem is, vandaar dat beslist werd om 
nadars bij aan te kopen.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Toestand 
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Zwevegemsestraat.
IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Toestand Zwevegemsestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele deelt mee dat de Zwevegemsestraat er heel vuil bij ligt : onkruid, 
affiches overal... Kan de stad de orde eens herstellen ?

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat men gaat afspreken met agb SOK als eigenaar om het nodige 
te doen.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Omgeving 
Vlasmarkt en Burgemeester Reynaertstraat.

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Omgeving Vlasmarkt en Burgemeester Reynaertstraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat aan de Vlasmarkt en de Burgemeester Reynaertstraat de 
omgeving er slordig bij ligt. Wordt de convenant nog nageleefd ?

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat de convenant regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Pad met roze voetjes 
in Papenstraat.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Pad met roze voetjes in Papenstraat.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie meldt dat het pad met de roze voetjes naar het stadhuis in de Papenstraat 
slordig is.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat dit nagaan.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Afwerking 
Heuleplaats.

IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Afwerking Heuleplaats.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens meldt dat op 14 juli Heule-Congé plaats vindt. Heuleplaats zou afgewerkt zijn 
maar de organisatoren kregen de info dat dit niet zo zal zijn. Is daar een oplossing voor ? Zit de 
aannemer op schema ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit oplossingsgericht zal bekijken, het ziet er bvb naar uit dat 
het deel dat men nodig heeft voor Heule-Congé wel afgewerkt zal zijn. Het misverstand is ontstaan 
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omdat fase 1 duurt tot en met 21 juli en Heule-Congé op 14 juli doorgaat. De aannemer zit 2 weken 
achter op schema. De volgende fase zal wel op tijd starten. De voorziene einddatum wordt behouden.

IR 19 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Werf aan 
woonzorgcentrum in Bellegem.

IR 19 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Werf aan woonzorgcentrum in Bellegem.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn heeft een vraag met betrekking tot de werf aan het woonzorgcentrum te 
Bellegem. De ouders van de schoolgaande kinderen zijn ongerust omdat er nu 3 kranen staan op een 
onbeheerde werf. Hij vraagt of er aandacht is voor de veiligheid.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat dit wordt opgevolgd.

IR 20 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Waardevolle bomen 
rond de kerk in Heule.

IR 20 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Waardevolle bomen rond de kerk in Heule.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie meldt dat hij bekommerd is dat er rond de kerk van Heule waardevolle bomen 
zijn verdwenen en een paar lelijke bomen blijven bestaan, bvb de spar. Klopt dit ?

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat men moet kijken naar het ontwerp zelf en het bomenplan. De 
zieke bomen en invasieve bomen zijn gerooid, de meest waardevolle soorten, zoals de spar, zijn 
behouden.

13 juni 2017 0:12 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


