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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

11 september 2017 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

11 september 2017 19:11 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
Bij afwezigheid van raadslid Piet Lombaerts, voorzitter van de gemeenteraad wordt het 
voorzitterschap conform artikel 8§4 van het gemeentedecreet en artikel 14 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad waargenomen door de heer Marc Lemaitre, raadslid met de meeste 
anciënniteit.

Bij aanvang van de zitting geven vertegenwoordigers van A' kzie vzw een toelichting naar aanleiding 
van de werelddag verzet tegen armoede op 17 oktober 2017.

Daarna vraagt de voorzitter 1 minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van:
- Joël Devos, ere-schepen
- Cecile Delrue, gewezen gemeenteraadslid

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De groothandelsmarkt, een schoolvoorbeeld van gebrek 
aan visie en overleg (reeds opgenomen op de reguliere agenda)

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De toekomst van de Groothandelsmarkt

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe een publieke groenzone in onze stad private 
tuin kan worden en de schepen laat betijen
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IR 4 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Voorstel om de geboorteaangifte mogelijk te maken in 
het ziekenhuis

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Introductie van groenslingers in onze stad

IR 6 Interpellatie van raadslid David Wemel: Kortrijk fietsstad: ook voor mensen met minder

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
15-17/9 Plantjesweekend kom op tegen kanker
15/9 19u opening seizoen schouwburg  
17/9 autovrije zondag stadscentrum
20/9 14u opening kleine K in Baggaertshof
24/9 rijwoningwandeling stadscentrum
01/10 lekkerste weekend stadscentrum
01/10 koopzondag stadscentrum
05/10 student welcome concert op schouwburgplein

- Mededelingen
Zoals reeds meegedeeld per e-mail, gaat op 3 oktober 2017 om 20u de hoorzitting door met de 
sleutelspelers in het veiligheidsbeleid van de Stad. Wil jullie vragen op voorhand en uiterlijk tegen 
vrijdag 15 september doormailen naar Petra Verhenne.

De burgemeester wenst zich te verontschuldigen voor het ontbreken van de foto van raadslid 
Franceska Verhenne in Stadsinfo.

Raadslid Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V merkt op dat er in Stadsinfo ook een fout staat 
in het overzicht van de OCMW-raadsleden die zetelen namens CD&V.
De fractieleider merkt tevens op dat er twee dossiers zijn  die te laat naar de gemeenteraad komen of 
gekomen zijn: het dossier betreffende de huur van parking K (gemeenteraad 9 oktober - ingang 1 
oktober) en addendum samenwerkingsovereenkomst Westtoer (gemeenteraad 11 september - ingang 
1 juli).

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° uitnodiging VVSG Trefdag 12 oktober 2017
° jaarverslag 2016 AGB Parko

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 3 juli 2017. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 3 juli 2017 zijn derhalve goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2017_GR_00215 - Politieraad - Ontslag en opvolging van rechtswege van een politieraadslid - Aktename

1 2017_GR_00215 Politieraad - Ontslag en opvolging van 
rechtswege van een politieraadslid - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad verkoos in zitting van 2 januari 2013, punt 8 de heer Axel Weydts als effectief lid 
van de politieraad van de zone VLAS en de heer Marc Lemaitre als zijn eerste opvolger.
Op 5 juli 2017 diende de heer Axel Weydts zijn ontslag in als politieraadslid.

Argumentatie
Op grond van artikel 20 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voleindigt de opvolger het mandaat van het lid dat hij 
opvolgt.
De heer Marc Lemaitre is bereid het mandaat van politieraadslid op zich te nemen, in opvolging van 
de heer Axel Weydts.
Het komt aan de gemeenteraad toe om akte te nemen van deze opvolging van rechtswege.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

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

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

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

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
akte te nemen van de opvolging van rechtswege van de heer Axel Weydts door de heer Marc Lemaitre 
als effectief lid van de politieraad van de zone VLAS.

Bijlagen
 ontslagmail Axel Weydts.pdf
 20130102gr Uittreksel notulen - pt 8 - Verkiezing politieraad - aangepast.pdf

2 - 2017_GR_00216 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) - vraag tot voordracht door de Stad van een deskundige, toe te voegen aan de raad van bestuur

2 2017_GR_00216 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) - vraag tot 
voordracht door de Stad van een 
deskundige, toe te voegen aan de raad van 
bestuur
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 19 juni 2017 verzoekt de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(W.I.V.) de stad, vestigingsplaats van haar maatschappelijke zetel, om voordracht te willen doen aan 
de algemene vergadering van de W.I.V. van een deskundige, toe te voegen aan de raad van bestuur.

Argumentatie
De deskundige Y. Debaere nam eerder ontslag, wat werd aanvaard door de algemene vergadering 
van 16 mei 2017.

Artikel 33 van de statuten van de W.I.V. voorziet omtrent de deskundigen het volgende:
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De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door 
maximum vier deskundigen, die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente 
waar de maatschappelijke zetel gevestigd is en worden benoemd door de gemeentelijke 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Deze deskundigen zullen naar aanleiding van hun verzoek om voordracht een niet-vertrouwelijk 
document voorleggen waarin zij formeel verklaren de statutaire doelstellingen van de vereniging te 
onderschrijven en mee zullen helpen te realiseren en waarin zij hun algemene kennis van de sector 
luchtvaart en luchthavens illustreren, alsook specifieke kennis en ervaring die de uitbating van het 
luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem en de realisering van de doelstellingen van de vereniging ten 
goede komen.
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering zullen op basis van dit document 
soeverein oordelen of de voordracht een benoeming wettigt.
De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van 
alle organen bijwonen en alle documenten opvragen.
Hun vergoeding valt ten laste van de vereniging,

De gemeentelijke bestuurders hebben op 14 juni 2017 na gezamenlijk overleg beslist om ter 
voordracht de kandidatuur aan het Bestuur van de Stad Kortrijk voor te leggen van de heer Dirk Van 
Belleghem.

Het document vanwege de heer Van BelIeghem bevindt zich in bijlage.

De W.I.V. vraag aan de Stad om de voordracht te willen doen van de heer Dirk Van Belleghem aan de 
algemene vergadering van deelnemers in het kapitaal van de W.I.V. met het oog op zijn benoeming 
door de gemeentelijke vertegenwoordigers.

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:

Dirk Van Belleghem

34 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 1 onthouding

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
de heer Dirk Van Belleghem voor te dragen als deskundige, toe te voegen aan de raad van bestuur 
West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.).

Bijlagen
 brief WIV - deskundige - 19-07-2017.pdf
 document Dirk Van Belleghem - 19-07-2017.pdf
 WIV-statuten per 210307.doc

3 - 2017_GR_00218 - AquaFlanders VZW - Algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 2017_GR_00218 AquaFlanders VZW - Algemene vergadering 
- Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00127 - Aquaflanders - Lidmaatschap - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad besliste in zitting van 12 juni 2017 toe te treden tot de vereniging AquaFlanders VZW en de 
statuten van deze VZW goed te keuren.

Argumentatie
AquaFlanders VZW is de koepel van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders met een openbare 
opdracht, zoals te duiden binnen de globale context van het integrale waterbeheer.
Hij biedt aan de sector een overlegplatform aan dat fungeert als gesprekspartner voor de overheid en het 
publiek, dat de professionele vertegenwoordiging organiseert en dat sectorspecifiek onderzoek initieert, en dit 
telkens in alle materies van de waterketen, waarin de leden actief zijn.

De vereniging heeft onder andere tot doel: het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens 
haar leden ten aanzien van initiatieven door de Vlaamse en nationale en internationale overheden en naar 
externe of overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak.

Artikel 9 van de statuten bepaalt: 
“De algemene vergadering wordt gevormd door de leden. 
Elk lid moet schriftelijk zijn vertegenwoordiger of vertegenwoordigers aanduiden vóór de aanvang van de 
vergadering. 
Het aantal vertegenwoordigers bedraagt maximum twee, waarvan één stemgerechtigd.
…”

Regelgeving: bevoegdheid
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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, meegedeeld na IR6 en voor de mondelinge vragen, luidt als volgt:

Vertegenwoordiger

Avijn Philippe

15 ja-stemmen, 16 nee-stemmen, 5 onthoudingen;

Maddens Liesbet

21 ja-stemmen, 10 nee-stemmen, 5 onthoudingen;

2 ongeldige stemmen.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

Steenhoudt Trui

29 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 2 onthoudingen, 1 ongeldige stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Mevrouw Liesbet Maddens aan te duiden als vertegenwoordiger en mevrouw Trui Steenhoudt aan te duiden 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van AquaFlanders VZW, voor een 
periode die eindigt na de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Bijlagen
 Goedgekeurde statuten 2016.pdf

4 - 2017_GR_00210 - Immobiliën (immo 2017/010) - Onderhandse verkoop van 8m² stadsgrond gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - Goedkeuren

4 2017_GR_00210 Immobiliën (immo 2017/010) - 
Onderhandse verkoop van 8m² stadsgrond 
gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
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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

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00943 - Immobiliën (immo 2006/014) - Onderhandse verkoop aan de aanpalende 
eigenaar van ongeveer 10m² stadsgrond gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - Principiële 
goedkeuring

Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 27 maart 2017, punt 4, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de onderhandse verkoop van 
ongeveer 10m² grond gelegen Stijn Streuvelslaan te 8501 Kortrijk-Heule aan de aanpalende eigenaar, 
tegen een verkoopprijs van €100 per m² te verhogen met alle kosten verbonden aan de verkoop 
(opmetingsplan, bodemattest, aktekosten, ...).

Het bedoelde driehoekje is eigendom van de stad om het aangekocht te hebben in een groter geheel 
aan de familie De Clerck met een akte verleden op 19 juni 2006 en dit in het kader van de realisatie 
van het BPA nr 88 'Stijn Streuvelsaan - oost." In dit BPA is de stadsgrond aangeduid als wegenis om 
het achterliggende gebied te ontsluiten voor motorvoertuigen. Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft in zitting van 01 juni 2015 beslist om het gebied tussen de Heulebeek en de 
achterzijde van de woningen aan de Stijn Streuvelslaan niet verder te ontwikkelen. Aangezien de 
geplande verkaveling er niet komt, is deze toegang voor motorvoertuigen ook niet meer vereist en zal 
deze beperkt worden tot een voetgangers- en fietsdoorgang. Hierdoor zal de strook, die eigendom is 
van de aanvrager niet door de stad dienen verworven worden, maar kan de strook bij het 
bouwperceel blijven, evenwel niet bebouwbaar.

Op vraag en op kosten van de aangelande eigenaar werd er een opmetingsplan opgemaakt door 
landmeter I. Wyseur d.d. 19 april 2017 (8m²) en een ontwerp van akte door notaris K. Vuylsteke.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang.

Het betreffende driehoekje grond is niet meer vereist om de geplande wegenis naar het 
achterliggende gebied te realiseren en kan verkocht worden aan de enige aangelande, zijnde  
mevrouw Katrien Noppe wonende te K.-Heule, Stijn Streuvelslaan nr. 19 en ook eigenaar van het 
tussenliggende perceel dat paalt aan de stadsgrond en dit om een betere perceelsconfiguratie van het 
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perceel te bekomen. Het verkochte is net als de achterliggende strook niet bebouwbaar, maar laat wel 
toe dat de achterkant van de woning aan de rechterkant bereikbaar wordt vanop de parking.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: 8m² grond x €100 per m² of €800 op 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 8m² stadsgrond gelegen Stijn Streuvelslaan te 8501 
K.-Heule aan mevrouw K. Noppe en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt door notaris K. Vuylsteke, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit 
terug te vinden is.

 

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Foto.pdf
 BPA 88 Stijn Streuvelslaan-oost.pdf
 Akte aankoop.pdf
 Beslissing CBS 01 juni 2015.pdf
 Beslissing CBS 27 maart 2017.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp van akte verkoop.pdf
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19:42 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
5 - 2017_GR_00214 - Immobiliën (immo 2017/004) - Verkoop met biedingen van stadseigendom gelegen Guido Gezellestraat 1 te Kortrijk. - Goedkeuren

5 2017_GR_00214 Immobiliën (immo 2017/004) - Verkoop 
met biedingen van stadseigendom gelegen 
Guido Gezellestraat 1 te Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_02922 - Immobiliën  - Verkoop eigendom Guido Gezellestraat 1 te Kortrijk - Principiële 
goedkeuring

 2016_GR_00014 - Immobiliën (immo 2015/014) - Onderhandse verkoop erfgoedhuis, deel van 
stadseigendom gelegen hoek O-L-Vrouwestraat met Guido Gezellestraat te Kortrijk. - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 25 januari 2016, punt 7, de onderhandse verkoop van het 
erfgoedhuis, deel van het stadseigendom gelegen op de hoek van de O-L-Vrouwestraat met de Guido 
Gezellestraat, aan de N.V. Konvert Service goedgekeurd. Deze koper toont ook interesse om de "Berg 
van Barmhartigheid" aan te kopen. De bijzondere motivering voor de onderhandse verkoop (enige 
aanpalende eigenaar en stedenbouwkundige bestemming van de aanpalende panden tot een 
exclusieve hotelaccommodatie) is hier niet van toepassing aangezien de "Berg van Barmhartigheid" 
een eigendom betreft dat voldoende ruim is om als een afzonderlijk pand verkocht te worden en dit 
ongeacht de eventuele toekomstige bestemming ervan. Bovendien is het pand deels verhuurd aan de 
Regie der Gebouwen voor de huisvesting van het Rijksarchief en dit via een authentieke huurakte 
vanaf 01 april 2013 voor een periode van 18 jaar. Deze huur is tegenstelbaar aan derden en moet 
door de nieuwe koper gerespecteerd worden.
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Door de afdeling Vastgoedtransacties werd een ontwerp van akte verkoop opgemaakt.

Argumentatie
In de Patrimoniumstudie werd dit stadseigendom als te verkopen aangeduid met de bedoeling om de 
opbrengst ervan te gebruiken als financiering voor de realisatie van het erfgoeddepot.

Landmeter-expert Thomas Caesens heeft naar aanleiding van de verkoop van het erfgoedhuis, ook de 
venale waarde voor dit gedeelte bepaald. Deze waarde wordt als marktconform en aanvaardbaar 
beschouwd door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en als instelprijs voor de 
verkoop gebruikt: €3.280.000.

Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen 
belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden.

De goedkeuring van het ontwerp van akte verkoop behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De verkoop vormt een opbrengst voor de stad: minimaal €3.280.000 op budgetsleutels 2018/GBB-
CBS/0113-00/2210500/IE-13 €2.780.000 voor het gebouw en 2018/GBB-CBS/0113-00/2201000/IE-13 
€500.000 voor de grond.

Bij verkoop zal de stad de jaarlijkse huuropbrengsten niet meer ontvangen: €152.493, in 2017 
geïndexeerd bedrag €175.271,87 op budgetsleutel GBB-CBS 0119-01/7050001. Deze komen uiteraard 
toe aan de nieuwe eigenaar en dit vanaf het verlijden van de akte.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

21 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,  L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. 
Roosen,M. Seynaeve, I. Verschaete;

15 nee-stemmen : S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. 
Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, F. Verhenne, C. Waelkens, D. 
Wemel;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het stadseigendom gelegen Guido Gezellestraat 1 
te Kortrijk.
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Punt 2
De minimale verkoopprijs te bepalen op €3.280.000.

Punt 3
Het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

Punt 4
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke verkoopakte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Waardebepaling.pdf
 Verhuur regie der gebouwen.pdf
 Onderhandse verkoop erfgoedhuis.pdf
 Beslissing CBS 10 okt 2016.pdf
 Ontwerp akte verkoop1.pdf
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6 - 2017_GR_00217 - Immobiliën (2014/009) - Kosteloze overname van gronden gelegen te BISSEGEM- KORTRIJK - Moraviëstraat (bedrijventerrein Wevelgem-Zuid) om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

6 2017_GR_00217 Immobiliën (2014/009) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
BISSEGEM- KORTRIJK - Moraviëstraat 
(bedrijventerrein Wevelgem-Zuid) om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleende op 31.08.2012 vergunning aan de 
intercommunale Leiedal voor de uitbreiding van het bedrijventerrein gekend als 'Wevelgem-Zuid'. Dit 
bedrijventerrein bevindt zich voor het grootste deel op grondgebied van de gemeente Wevelgem en 
voor een kleiner deel op het grondgebied van de stad Kortrijk ter hoogte van de Moraviëstraat te 
BISSEGEM-KORTRIJK.

In navolging van de verleende vergunning werd een eenzijdige verbintenis dd. 04.03.2013 tot 
kosteloze grondafstand door de intercommunale Leiedal onderschreven.

Argumentatie
Op het opmetingsplan dd. 25.04.2016, opgemaakt door landmeter Ivan Wyseur, zijn de over te 
dragen gronden aangeduid. Het gaat om de gronden op het plan aangeduid als lot 2 en lot 3:

 lot 2: 2 a 54 ca te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5e 
afdeling, sectie B, nummer 25B;
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 lot 3: 10 a 48 ca te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5e 
afdeling, sectie B nummer 24D.

Het opmetingsplan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling, 
team Planning en Openbaar Domein.

De ontwerpakte gratis grondafstand werd opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid. De akte kan verleden worden na goedkeuring door de gemeenteraad en na het 
verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn.

Het komt aldus aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de ontwerpakte zoals in bijlage en 
opname van de gronden in het openbaar domein.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte (zoals in bijlage), opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse overheid inzake de kosteloze overname van volgende percelen grond:

 2 a 54 ca (aangeduid als lot 2 op het opmetingsplan dd. 25.04.2016, opgemaakt door 
landmeter Ivan Wyseur), gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5e afdeling, sectie B, 
nummer 25B en

 10 a 48 ca (aangeduid als lot 3 op het opmetingsplan dd. 25.04.2016, opgemaakt door 
landmeter Ivan Wyseur), gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5e afdeling, sectie B 
nummer 24 D,

de akte zal verleden worden na het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn vanwege de 
toezichthoudende overheid.

Bijlagen
 stedenbouwkundige vergunning.pdf
 eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand.pdf
 opmetingsplan.pdf
 advies RES.pdf
 ontwerpakte.pdf
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GRATIS GRONDAFSTAND 
 

Op ……………………………  tweeduizend zeventien.  
 
Wordt door mij, Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris bij 
de afdeling Vastgoedtransacties, volgende overeenkomst vastgelegd 
tussen: 
 
1) De “INTERCOMMUNALE LEIEDAL”, waarvan de zetel gevestigd is 
te Kortrijk, President Kennedypark 10, kortweg genoemd “LEIEDAL” 
intergemeentelijk samenwerkingsverband , beheerst door het Decreet 
van zes juli tweeduizend en één, houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, met ondernemingsnummer 0205.350.681 en BTW-
nummer BE 205.350.681; 
Gesticht bij onderhandse akte van negen juni negentienhonderd zestig, 
geregistreerd, en waarvan de statuten, in ontwerp goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van negenentwintig maart negentienhonderd zestig, 
gepubliceerd werden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 
vijfentwintig juni negentienhonderd zestig, onder nr. 18.648. 
De statuten werden laatst gewijzigd bij beslissing van de algemene 
vergadering waarbij de notulen, gepubliceerd in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad van veertien juli tweeduizend zestien onder 
nummer 16099099 en goedgekeurd bij ministerieel besluit op 29 
augustus 2016. 
hier vertegenwoordigd door Lieven Vanheuverzwijn, Vlaamse 
commissaris, krachtens: 

a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse 
commissarissen  werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening 
van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde 
entiteiten; 

b) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging 
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tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling 
van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014; 

c) Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 
december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van 
Begroting, Financiën en Energie van 2 maart 2015 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015). 

Handelend in uitvoering van een beslissing van de Raad van Bestuur 
van ………………………. 

Hierna verder genoemd "de overdrager". 
 

2)  De Stad KORTRIJK, met ondernemingsnummer 207.494.678, 
gevestigd te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, hier vertegenwoordigd door 
Lieven Vanheuverzwijn, Vlaamse commissaris, krachtens: 

a) Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse 
commissarissen  werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening 
van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vlaamse gemeenschaps- en gewestinstellingen en bepaalde 
entiteiten; 

b) Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 
houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging 
tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen en tot regeling 
van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014; 

c) Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, 
Financiën en Energie van 12 januari 2015, tot aanwijzing van de 
Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 
december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, 
gewijzigd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van 
Begroting, Financiën en Energie van 2 maart 2015 
(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2015). 

Hier optredende ter uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad 
bij zitting van ………………………… 2017, zonder bezwaar voor 
tenuitvoerlegging vanwege de toeziende overheid. Een voor 
eensluidend verklaard uittreksel van deze beslissing zal gehecht blijven 
aan deze akte, doch niet worden geregistreerd en niet worden 
overgeschreven op het hypotheekkantoor.  

Hierna verder genoemd “de verkrijger".  
 

AFGESTANE EIGENDOMMEN 
1. Geografische en kadastrale beschrijving 
STAD KORTRIJK  - VIJFDE AFDELING  (Bissegem) 
1/ Tien are achtenveertig centiare (10a 48ca) groenzone, gelegen aan 
de Moraviestraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de 
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kadastrale legger, als bouwland, gelegen “De Leie”,  sectie B nummer 
24D P0000, waaraan het gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer B 233 B P0000 werd toegekend 
niettegenstaande dit perceel identiek is als perceel 24D.  
Afgebeeld als lot 3 op nagenoemd plan. 
2/ Twee are vierenvijftig centiare (2a 54ca) wegenis, gekend als een 
gedeelte van de Zuidstraat, met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer          B 233 A P0000,  te nemen uit een 
perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale 
legger als weiland, gelegen “De Leie”, sectie B nummer 25B met een 
oppervlakte volgens kadaster van twee are achtenzestig centiare (2 a 
68 ca). 
Afgebeeld als lot 2 op nagenoemd plan. 

Hierna genoemd “de goederen”. 
Plan 
Deze goederen staan afgebeeld als lot 2 (openbare weg) en lot 3 
(groenzone) beide in groen aangeduid op het opmetingsplan met 
nummer 10-044-pl3, opgemaakt op  vijfentwintig april tweeduizend 
zestien door Ivan Wyseur, landmeter-expert te 8860 Lendelede, 
Winkelsestraat 144, plan waarvan de partijen verklaren kennis te 
hebben genomen. 
Er wordt toepassing gevraagd van artikel 1, vierde lid, van de 
Hypotheekwet. Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van 
afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 34007/10107. 
Dit plan en de referte zijn tot op heden ongewijzigd gebleven. 
2. Eigendomstitel 
De goederen behoren voor de geheelheid in volle eigendom toe aan de 
overdrager om ze verkregen te hebben als volgt: 
1/ ingevolge aankoop jegens Verbrugghe Gilbert, Vebrugghe Annie, 
Verbrugghe Marc en Verbrugghe Luc, bij akte verleden voor mevrouw 
Christa Lagrou, eerstaanwezend inspecteur a.i., commissaris a.i. bij het 
aankoopcomité Kortrijk, op 24 mei 2011, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk  onder nummer 64-T-21/06/2011-05417  
2/ ingevolge aankoop jegens Dekyvere Daniël en Stragier Rosa bij akte 
verleden voor mevrouw Christa Lagrou, eerstaanwezend inspecteur a.i, 
commissaris a.i bij het aankoopcomité te Kortrijk, op 11 oktober 2011, 
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk  onder 
nummer 64-T-08/11/2011-09310. 
De verkrijger stelt zich met deze oorsprong van eigendom tevreden en 
vraagt van de overdrager geen andere titels dan een uitgifte van deze 
akte. 

 
DOEL VAN DE AFSTAND 

De afgestane voormelde loten worden afgestaan om overgedragen te 
worden aan de stad Kortrijk om reden van openbaar nut, en meer 
bepaald om in te lijven in het openbaar domein. 
 

VOORWAARDEN 
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Deze afstand wordt verder gedaan en aanvaard onder de volgende 
voorwaarden: 
 
1. Hypothecaire toestand 
De goederen worden overgedragen aan de verkrijger voor vrij, zuiver 
en niet bezwaard met enige schuld, hypotheek, voorrecht, in- of 
bezwarende overschrijvingen en andere bezwarende kantmeldingen, 
overgedragen.  
2. Gebreken - Oppervlakte 
De verkrijger zal de goederen nemen in hun huidige staat zonder 
aanspraak te kunnen maken jegens de overdrager op enige 
vergoeding, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond 
(dit alles onverminderd hetgeen hierna vermeld onder de rubriek 
"Bodemdecreet"), noch wegens afwijking in de hoger aangeduide 
oppervlakte. Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al 
overtrof het één twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de 
verkrijger blijven, zonder verhaal tegen de overdrager.  
De goederen worden overgedragen met al hun zichtbare en verborgen 
gebreken, zonder dat de overdrager tot vrijwaring zou gehouden zijn.  
De verkrijger zal geen enkele vergoeding mogen eisen wegens 
vergissing in benaming, beschrijving en ligging.  
3. Erfdienstbaarheden 
De goederen worden overgedragen met al hun lijdende en heersende, 
voortdurende en niet voortdurende, zicht- en niet zichtbare 
erfdienstbaarheden, waarmee ze belast of bevoordeeld zouden kunnen 
zijn en met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. Het staat de verkrijger 
vrij zich tegen de nadelige te verzetten en de voordelige in zijn voordeel 
te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en op eigen risico, 
zonder tussenkomst van de overdrager te kunnen eisen.  
De overdrager verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben 
gevestigd in het voor- of nadeel van de voorschreven goederen en 
geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden, andere dan de 
wettelijke. 
De verkrijger wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen vervat 
in hogervermelde bepalingen, voor zover deze nog van toepassing zijn 
en betrekking hebben op de voorschreven goederen, zonder dat 
onderhavige clausule meer rechten kan verlenen aan derden dan deze 
die voortspruiten uit regelmatige en niet-verjaarde titels of uit de wet. 
4. Afsluitingen op grenslijn  
De goederen worden tevens overgedragen met alle rechten en 
verplichtingen inzake eventuele gemene muren, hagen of andere 
afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen de voorschreven 
goederen en de aanpalende eigendommen.  
5. Stedenbouw – Ruimtelijke Ordening 
Uit 1) de stedenbouwkundige uittreksels en een inlichtingenformulier 
afgeleverd minder dan een jaar vanaf heden, door de stad Kortrijk van 
23 mei 2016, die de verkrijger erkent voorafgaandelijk dezer te hebben 
ontvangen, 2) de verklaringen van de overdrager 3) het hypothecair 
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getuigschrift en 4) de raadpleging van het e-voorkooploket, blijkt het 
volgende:  
1) De goederen zijn gelegen in het gewestelijk RUP “Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk”, goedgekeurd 20 januari 2006 bij 
Besluit van de Vlaamse Regering met als bestemming: gemengd 
regionaal bedrijventerrein  (beide percelen) en bufferzone (overdruk) 
(perceel 24 D). 
De goederen zijn gelegen in het provinciaal RUP “Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, 
goedgekeurd 25 juni 2015 bij Besluit van de Vlaamse Regering, 
definitief vastgesteld. 
Het plangebied betreft, binnen de plancontour, alle gronden die in het 
gewestplan als agrarisch gebied (inc. gelijkaardige bestemmingen zoals 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, enz.) zijn bestemd. Dit 
RUP is enkel van toepassing voor zover de bestemming binnen het 
plangebied resorteert onder de gebiedscategorie “landbouw”. Het RUP 
is met andere woorden niet van toepassing voor gronden die door een 
bestemmingsplan een andere hoofdbestemming hebben 
gekregen/krijgen dan een bestemming die niet ressorteert onder 
agrarisch gebied. 
2) voor de goederen werd volgende stedenbouwkundige vergunning 
uitgereikt; 

Stamdossiernummer: 34022_2012_268 
Gemeentelijk dossiernummer: 2012/00233 
Onderwerp: uitvoeren van infrastructuurwerken in de uitbreiding 
van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid. 
Ligging: Moravie (Bis), 8501 Bissegem 
Perceel: 34007_B_024B en 25 A  
Datum van de beslissing: 31/08/2012 
Aard van de beslissing over de aanvraag: de vergunning werd 
verleend. 

3) met betrekking tot de goederen werd geen dagvaarding uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, noch enige rechterlijke beslissing 
gewezen; 
4) Op de goederen is geen recht van voorkoop op basis van artikel 
2.4.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening of artikel 34 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten van 
toepassing. 
5) Op de goederen is geen verkavelingsvergunning van toepassing. 
6) De goederen maken niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit 
of een projectbesluit.  
De overdrager verklaart dat de voorschreven goederen bij zijn weten 
niet vallen onder de wetgeving op de ruilverkaveling, niet het voorwerp 
uitmaken van een geplande onteigening of van een planbatenheffing en 
er evenmin een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd noch werd 
geweigerd. 
De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige 
stedenbouwkundige overtreding met betrekking tot de voorschreven 
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goederen, en voor alle constructies door hem opgericht, een 
stedenbouwkundige vergunning te hebben bekomen en dat al deze 
constructies conform die vergunning werden opgericht. 
Ondergetekende instrumenterende ambtenaar deelt mee dat geen 
constructies, werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, mogen worden opgericht of 
uitgevoerd op voorschreven goederen zolang er geen 
stedenbouwkundige vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is 
de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.  
De overdrager verklaart bij gebrek aan een stedenbouwkundige 
vergunning of een stedenbouwkundig attest dat laat voorzien dat 
dergelijke vergunning zou kunnen verkregen worden, geen zekerheid te 
kunnen geven omtrent de mogelijkheid om op de niet bebouwde delen 
van de goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt. 
Voor zover niet zou voldaan geweest zijn aan de 
informatieverplichtingen van de Codex verklaart de verkrijger 
uitdrukkelijk te verzaken aan iedere vordering wegens miskenning 
hiervan. 
6. Erfgoed 
De overdrager verklaart dat de goederen: 
- niet voorkomen op een (voor)ontwerplijst van voor bescherming 
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen of 
archeologische patrimonia, noch het voorwerp zijn van een dergelijk 
voorlopig of definitief beschermingsbesluit en zij terzake geen bericht 
hebben ontvangen 
- niet opgenomen zijn op een vastgestelde inventaris;  
7. Bodemdecreet   
1) De overdrager verklaart dat, bij zijn weten, de goederen geen 
risicogrond zijn, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. De 
instrumenterende ambtenaar bevestigt dat uit een schrijven van 23 mei 
2016 van de stad Kortrijk blijkt dat zover bekend: 
- er met betrekking tot de goederen geen milieuvergunningen 
afgeleverd werden of milieuvermeldingen ontvangen werden; 
- er op de goederen geen overtredingen op 
milieuvergunningreglementeringen werden vastgesteld inzake niet 
gemelde of vergunde inrichtingen; 
- er geen inrichting gevestigd is of was met risico voor bodemver-
ontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij Vlarebo en bijlage 
1 van Vlarem 1 (kolom 8)). 
2) De overdrager verklaart dat de verkrijger vóór het verlijden van deze 
authentieke akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de 
bodemattesten afgeleverd door de OVAM overeenkomstig artikel 101 
van genoemd Decreet, en dat hij in het bezit werd gesteld van bedoelde 
attesten. 
3) De inhoud van de bodemattesten, die door de OVAM werden 
afgeleverd op 9 en 10 mei 2016, luidt telkens als volgt: 

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens 
met betrekking tot  de bodemkwaliteit. 
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.” 
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4) De verkrijger verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van 
deze overeenkomst te vorderen op grond van artikel 116, paragraaf 1 
van het bodemdecreet, indien hiertoe aanleiding zou kunnen bestaan. 
5) De overdrager verklaart met betrekking tot de voorschreven 
goederen zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die 
schade kan berokkenen aan de verkrijger of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen 
of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 
Voor zover voorgaande verklaring door de overdrager te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de verkrijger de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit 
kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor 
tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.  
6) Ondergetekende instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de 
verplichtingen door het bodemdecreet opgelegd met betrekking tot het 
verlijden van de authentieke akte werden nageleefd, waarbij de 
verkrijger wordt gewezen op het feit dat de voorliggende bodemattesten 
geen enkele garantie inhouden met betrekking tot het al dan niet zuiver 
zijn van de bodem en dat de regels inzake het grondverzet 
onverminderd van toepassing blijven. 
8. Voorkoop- of voorkeurrecht - Recht van wederinkoop  
De overdrager verklaart dat voorschreven goederen niet het voorwerp 
uitmaken van een conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, of recht 
van wederinkoop. 
De overdrager verklaart dat de goederen niet onderworpen zijn aan 
enig wettelijk recht van voorkoop of recht van wederinkoop. 
9. Bosdecreet 
Na voorlezing door de ondergetekende instrumenterende ambtenaar 
van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen bevestigd dat de bij 
deze overgedragen goederen niet onder de voorschriften vallen van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, meermaals gewijzigd. 
10. Watertoets - risicozone voor overstromingen 
a) Integraal waterbeleid 
Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid en na opzoekingen op de door de 
overheid ter beschikking gestelde digitale kaarten deelt de 
instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de overdrager dat, bij 
zijn weten, de overgedragen goederen: 
- niet volledig of gedeeltelijk gelegen zijn in mogelijk en/of effectief 
overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
Regering; 
- niet/wel volledig of gedeeltelijk gelegen zijn in een afgebakend 
overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.  
11. Voorbehoud 
Alle meters en leidingen die zich thans in voorschreven goederen 
zouden bevinden en die niet aan de overdrager toebehoren, maken 
geen deel uit van deze overdracht en worden voorbehouden aan wie er 
recht op zou hebben. 
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De aandacht van de verkrijger wordt erop gevestigd dat zich allerhande 
leidingen en installaties die toebehoren aan verschillende 
nutsmaatschappijen op de goederen kunnen bevinden. Alle installaties 
en leidingen die zich thans in de goederen zouden bevinden en aan de 
overdrager niet toebehoren maken geen deel uit van deze overdracht 
en worden voorbehouden aan wie er recht zou op hebben. In 
voorkomend geval treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen 
voortspruitend uit deze toelatingen of vergunningen. De verkrijger dient 
zich te verstaan met de maatschappijen of besturen die eigenaar zijn 
van deze leidingen en installaties, indien een verplaatsing ervan 
noodzakelijk is. De overdrager kan in geen geval aangesproken worden 
voor de onkosten, schadeloosstellingen en verplichtingen die zouden 
voortvloeien uit de verplaatsing of wegneming. 
 

EIGENDOM – GENOT – BELASTINGEN 
1. Eigendom - Genot 
De verkrijger heeft de volle eigendom en het genot van de 
voorschreven goederen vanaf heden. 
De overdrager verklaart dat de voorschreven goederen niet verhuurd 
zijn en dat derden hierop geen gebruiksrecht kunnen doen gelden. 
2. Lasten 
De verkrijger zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen 
die betrekking hebben op de goederen te zijnen laste nemen vanaf 
heden. 
De overdrager verklaart geen achterstallige gemeentebelastingen en/of 
verhaalbelastingen te hebben.  
 

VERGOEDING/PRIJS 
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van 
prijs, overeenkomstig en in uitvoering van de voorlopige overeenkomst 
opgemaakt tussen de overdrager en de verkrijger. 
 

FISCALE VERKLARINGEN 
1. BTW 
De instrumenterende ambtenaar leest artikel 62, § 2 en artikel 73 van 
het Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde voor: 
“Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van 
artikel 4, § 2, eigenaar of houder van een zakelijk recht op een voor 
hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die 
belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding of 
hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de 
zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.  
De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze 
paragraaf.” 
 “Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de 
bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met 
een van die straffen alleen 
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Indien de in het eerste lid vermelde inbreuken gepleegd werden in het 
raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de 
schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 5 jaar en 
met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met een van die 
straffen alleen.”. 
De overdrager verklaart dat hij belastingplichtige voor de belasting over 
de toegevoegde waarde is met als enig nummer BE0205.350.681 . 
2. Registratierechten 
Prijsbewimpeling 
De instrumenterende ambtenaar wijst de partijen op artikel 3.4.7.0.6 en 
artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die respectievelijk 
als volgt luiden: 
"Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die 
ingevolge een tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, 
aangerekend op de aanvullende rechten die ingevolge prijsbewimpeling 
verschuldigd zijn.” 
“Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake 
de registratiebelasting is in de volgende gevallen verschuldigd door elk 
van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de 
overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die 
door de partijen is gesloten, of als de akte betreffende een 
overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het 
federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, 
onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen 
van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.” 
Kosteloze Registratie 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
Hierbij verzoekt de verkrijger om de kosteloze registratie in toepassing 
van artikel 161,2° van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en 
Griffierechten. 
De verkrijger verklaart dat de overdracht geschiedt voor algemeen nut, 
met name voor de opname van deze goederen in het openbaar domein, 
deels als wegenis en deels als groenzone.  
 

SLOTBEPALINGEN 
1. De overdrager ontslaat uitdrukkelijk de hypotheekbewaarder tot het 
nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van deze 
akte. 
2. Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdrager. 
3. Voor de uitvoering van deze akte, doen partijen keuze van woonst op 
hun zetel respectievelijk adres. 
4. De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de identiteit van de 
partijen hem werd aangetoond aan de hand van stukken door de wet 
vereist. 
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De instrumenterende ambtenaar bevestigt dat de naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de partijen overeenstemmen met de 
vermeldingen ervan in navolgend stuk, waarvan hij kennis heeft 
genomen: identiteitskaart. 
5. Alle partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: 
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk 
raadsman of curator; 
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve 
schuldenregeling; 
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of 
onbekwaamheid te verkeren en evenmin bestuurder of zaakvoerder te 
zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt 
werd van artikel 3 bis §1 van het KB van 24 oktober 1934. 
6. De partijen bevestigen dat de instrumenterende ambtenaar hen naar 
behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit 
onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en 
verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te 
aanvaarden. 
7. De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de 
akte. De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen aangaande de identiteitsgegevens van de 
instrumenterende ambtenaar en de partijen, de datum en plaats van het 
verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht 
aan het vooraf meegedeelde ontwerp. De gehele akte werd door de 
instrumenterende ambtenaar ten behoeve van de verschijners 
toegelicht. Partijen verklaren na gemelde voorlezing en toelichting de 
akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg 
meer over te wensen. 
WAARVAN AKTE 
Verleden te  Kortrijk op datum zoals hierboven vermeld. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen 
getekend met ons, instrumenterend ambtenaar.  
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7 2017_GR_00221 Immobiliën (immo 2016/022) - Aankoop  
van en pachtbeëindiging op gronden 
gelegen Gullegemsesteenweg te K.-
Bissegem. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00027 - Samenwerking Natuurpunt - Plannen van aanpak voor Stadsgroen Ghellinck, 
Stadsgroen Venning en Kruiskouter-Leiemeersen - Aktename

 2014_GR_00319 - LAR-zuid - Ontwikkeling transportzone LAR-zuid en realisatie prioritaire 
openruimteprojecten - Goedkeuren

 2016_CBS_00093 - Immobiliën (immo 2014/023) - Aankoop 2ha 15a 30ca grond gelegen 
Gullegemsesteenweg te K.-Bissegem. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt Beheer VZW werd op 13 november 2014, een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de verwerving en inrichting van bestemde of nog te 
bestemmen groengebieden op het grondgebied Kortrijk. Het Ghellinckpark in Bissegem werd hierbij 
als een projectgebied aangeduid. Deze samenwerkingsovereenkomst werd in de gemeenteraad d.d. 
08 december 2014, punt 17, goedgekeurd.

Voor het projectgebied Stadsgroen Ghellinck werd door de stad in samenwerking met Natuurpunt, een 
plan van aanpak uitgewerkt waarin het traject voor de verwerving, de inrichting en het beheer van het 
gebied bepaald werd. Dit plan van aanpak werd voor aktename voorgelegd aan de gemeenteraad d.d. 
25 januari 2016.
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In dit plan van aanpak werd afgesproken dat de stad Kortrijk zou streven naar de verwerving van de 
gronden eigendom van de familie Vanlanckeren. De stad kon een akkoord bereiken met de familie 
Vanlanckeren om de 2ha 15a 30ca gronden gelegen Gullegemsesteenweg te K.-Bissegem, kadastraal 
gekend Kortrijk, 5de afdeling, sectie A, nrs. 152/L, 151/S en 193 aan te kopen tegen een totale prijs 
van €153.000. Dit akkoord werd opgenomen in een verkoopbelofte ondertekend door de familie op 03 
december 2015 en geldig tot uiterlijk 31 december 2016. Het was de bedoeling dat de familie zelf een 
akkoord met de pachter-gebruiker zou treffen en de gronden vrij van gebruik zouden zijn tegen 
uiterlijk 01 november 2016. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 18 
januari 2016 principieel ingestemd met deze aankoop.

Aan de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid werd gevraagd om een ontwerp van 
akte op te maken. Bij ontvangst vroeg de familie aan de stad Kortrijk om toch zelf een akkoord met 
de pachter-gebruiker te regelen. Na verschillende onderhandelingen via de advocaat van de pachter-
gebruiker kon er uiteindelijk een akkoord worden bereikt. Beide akkoorden, met de eigenaar en met 
de pachter-gebruiker zijn opgenomen in een ontwerp van akte aankoop en een ontwerp houdende 
pachtbeëindiging.

Argumentatie
De gronden worden aangekocht in functie van de realisatiie van stadsgroen Ghellinck en zijn 
noodzakelijk voor het garanderen van de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid van het stadsgroen. 
De open ruimte aan de Gullegemsesteenweg, met als bestemming woongebied, maakt een verbinding 
met het projectgebied mogelijk. In dit stadsgroen zal ook een deel van het geboortebos 
georganiseerd worden, aangezien er geen plaats meer is hiervoor in het Groen Lint Zuid, meer 
bepaald voor de geboortes 2014 en 2015. Voor de verdere invulling zal een Masterplan Stadsgroen 
Ghellinck opgemaakt worden.

De aankoopprijs en de pachtbeëindigingsvergoeding zijn begrepen binnen de geschatte maximale 
schattingsprijs opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid d.d. 18 juni 
2015.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om in te stemmen met de aankoop van en de 
pachtbeëindiging op 2ha 15a 30ca grond gelegen Gullegemsesteenweg te K.-Bissegem, eigendom van 
de familie Vanlanckeren en in pacht gegeven aan de heer en mevrouw L. Vanneste-Cloet.

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

Financiële informatie
€153.000 (honderddrieënvijftigduizend euro) op te splisten in €131.470 aankoopsom en €21.530 
pachtbeëindigingsvergoeding.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | 
(Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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In te stemmen met de aankoop jegens de familie Vanlanckeren van 2ha 15a 30ca grond gelegen 
Gullegemsesteenweg te K.-Bissegem om reden van openbaar nut, meer bepaald in het kader van de 
realisatie van het Stadsgroen Ghellinck en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van akte aankoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 2
In te stemmen met de pachtbeëindiging in hoofde van de heer en mevrouw L. Vanneste-Cloet op 2ha 
15a 30ca grond gelegen Gullegemsesteenweg te K.-Bissegem om reden van openbaar nut, meer 
bepaald in het kader van de realisatie van het Stadsgroen Ghellinck en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van akte houdende pachtbeëindiging, waarvan de integrale tekst als 
bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 3
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akten te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akten.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst stad-natuurpunt.pdf
 Beslissing gemeenteraad 08dec2014.pdf
 Eenzijdige verkoopbeloften.pdf
 Beslissing CBS 18jan2016.pdf
 Beslissing gemeenteraad 25jan2016.pdf
 Ontwerp akte aankoop.pdf
 Ontwerp akte pachtbeeindiging.pdf
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Planning en Openbaar Domein
8 - 2017_GR_00211 - Reepbrug en omgevingsaanleg tip Buda-eiland met regularisatie grondverwervingen ikv Leiewerken Kortrijk - Overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal NV tot het realiseren van de Reepbrug met omgevingsaanleg tip Buda-eiland en regularisatie van grondverwervingen ikv Leiewerken Kortrijk - Goedkeuren

8 2017_GR_00211 Reepbrug en omgevingsaanleg tip Buda-
eiland met regularisatie grondverwervingen 
ikv Leiewerken Kortrijk - Overeenkomst 
met Waterwegen en Zeekanaal NV tot het 
realiseren van de Reepbrug met 
omgevingsaanleg tip Buda-eiland en 
regularisatie van grondverwervingen ikv 
Leiewerken Kortrijk - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, 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 Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Tussen Stad Kortrijk en W&Z werd binnen de stuurgroep Leiewerken een akkoord bereikt mbt de 
bouw van de voetgangersbrug Reepbrug. Binnen de overeenkomst wordt ook voorzien in een 
aansluitende realisatie van de omgevingsaanleg van de tip van het Buda-eiland met zachte 
verbindingen naar de Budastraat en Reepkaai. Deze overeenkomst legt de modaliteiten en timing 
vast.

Argumentatie
Reepbrug en omgevingsaanleg

De toekomstige Reepbrug wordt geconcipieerd als voetgangersbrug tussen Overleie (hoek burg. 
Schinckelstraat) en de tip van het Buda-eiland.
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De brug fungeert als alternatief voor voetgangers op het moment dat de Budabrug omhoog staat. 
Daarnaast zal de brug ook een belangrijke link gaan vormen tussen de diverse geplande 
ontwikkelingen op Overleie (Texture, nieuwe ondergrondse publieke parking, woonontwikkelingen De 
Kien, Eandis, Drankencentrale,...), Buda en de binnenstad.

De brug wordt voorzien van een lift (ifv toegankelijkheid) waardoor het o.a. ook mogelijk wordt om de 
fiets mee te nemen.

De omgevingsaanleg bestaat uit de aanleg van de Buda-tip als groene verblijfsruimte. Er wordt tevens 
voorzien in een zachte verbinding vanaf de Budastraat naar de tip en terug naar de 
Reepkaai/Kasteelbrug. Deze zachte verbinding creëert een vlotte link voor voetgangers (en fietsers) 
en kan autonoom van toekomstige ontwikkelingen op Buda functioneren.

 Kostprijs Reepbrug en omgevingsaanleg

Voor de bouw van de brug wordt uitgegaan van een investering van 1,7 mio € (excl btw), 150.000 € 
studiekosten (excl btw) en 260.000 € (excl btw) voor de omgevingsaanleg.

Lokale bijdrage - inbreng regularisatiewaarde

W&Z gaat op heden uit van een financiële 50/50 verdeling voor de bouw van fiets- en 
voetgangersbruggen. Voor de bouw van de Reepbrug en de omgevingsaanleg van de tip van het 
Buda-eiland, zal voorzien worden in een eenmalige lokale bijdrage.

In afronding van de Leiewerken diende nog een regularisatie te gebeuren van gronden benut door 
W&Z ikv de Leiewerken. Deze gronden zullen door W&Z verworven worden. De totale 
regularisatiewaarde werd bepaald op 927.950 euro. Deze waarde wordt door de stad Kortrijk 
kwijtgescholden als onderdeel van de éénmalige bijdrage voor de bouw van de Reepbrug en wordt als 
dusdanig opgenomen in de verkoopakte. De afdeling Vastgoedtransacties staat in voor de opmaak en 
het verlijden van de aktes.

Voor de omgevingsaanleg wordt voorzien in een eenmalige lokale bijdrage in de vorm van een 
investeringstoelage ten bedrage van 130.000 €, te betalen voor de start van de werken Reepnbrug (= 
te voorzien begroting 2019).

Timing

 W&Z heeft in de lente van 2017 de verwerving onteigeningsprocedure ingezet ifv het 
verwerven van de noodzakelijke grondposities op linker- en rechteroever.

 W&Z lanceerde in juni 2017 de ontwerp- en studieopdracht (na advies stad Kortrijk).
 W&Z streeft er naar om de Reepbrug incl. omgevingsaanleg te realiseren tegen eind 2020.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Binnen de overeenkomst wordt voorzien in een lokale bijdragen ifv de omgevingsaanleg en dit voor 
een bedrag van 130.000 € (excl btw) of de helft van de geplande investering. Dit bedrag is te betalen 
aan W&Z voor aanvang van de werken.

Rekening houdend met eventuele meerkosten (op vraag van de stad Kortrijk) wordt gevraagd om 
150.000 € te voorzien binnen de budgetwijziging (meerjarenbegroting - uitgaven 2019).
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Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

27 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, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, 
F. Santy, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Leleu, A. Destoop,M. Seynaeve, I. Verschaete;

3 nee-stemmen : M. Vandemaele, C. Waelkens, D. Wemel;

7 onthoudingen : S. Bral, J. de Béthune, S. De Clerck, R. Deseyn, P. Jolie, L. Lybeer, P. Soens;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Te voorzien in het vastleggen van 150.000 € binnen de budgetwijziging van de meerjarenbegroting 
(uitgaven 2019) ifv de investeringstoelage omgevingsaanleg tip Buda-eiland.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad 
Kortrijk met betrekking tot de regularisatie van de grondposities Leiewerken en de bouw van de 
Reepbrug met omgevingsaanleg, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 overeenkomst  Kortrijk-W&Z-regularisatie grondposities en bouw Reepbrug.pdf
 Bijlage 1 - Reepbrug en ontwikkelingszones tip Buda-eiland.pdf
 bijlage 2 - 1405418-TO-JRv2.pdf
 bijlage 3 - D3-100257GVW01_OD Kortrijk naar Wenz_v20170523_DEFmetREFNR.pdf
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DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST

AGENTSCHAP WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

OOSTDIJK 110

2830 WILLEBROEK

VENNOOTSCHAP BLEKO

MEENSESTEENWEG 85

8500 KORTRIJK

VENNOOTSCHAP BLEKO

MEENSESTEENWEG 85

8500 KORTRIJK

VENNOOTSCHAP LIHAN

MEENSESTEENWEG 91

8500 KORTRIJK

DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST

AGENTSCHAP WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

OOSTDIJK 110

2830 WILLEBROEK

VENNOOTSCHAP BLEKO

MEENSESTEENWEG 85

8500 KORTRIJK

VENNOOTSCHAP PANS

MEENSESTEENWEG 608

8800 ROESELARE

IMMO POTTELBERG -VERP-

ENGELSE WANDELING 2

8500 KORTRIJK

DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST

AGENTSCHAP WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

OOSTDIJK 110

2830 WILLEBROEK

DOMEIN VAN HET VLAAMSE GEWEST -VERP-

AGENTSCHAP WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

OOSTDIJK 110

2830 WILLEBROEK

Ingenieursbureau ASSET nv

OPDRACHTGEVER

OPGESTELD DOOR

Oostdijk 110

9000 GENT

Tel : 09/253.56.84

Fax : 09/253.90.52

E-mail: info@asset.be

Wiedauwkaai 51

2830 Willebroek

Tel : 03/860.63.17

E-mail : Julie.Pauwels@WenZ.be

Fax :03/860.63.00

LIGGING

TEKENAARSCHAALNR. DATUM LANDMETER DOSSIERNR. "NAAM".DWG

RESTGRONDEN KORTRIJK 

8500 KORTRIJK

WEST-VLAANDEREN

KORTRIJK 2de AFDELING, SECTIE A EN F, meerdere percelen

1 1/500 23/04/2014 TP TP 14/05418 1405418-TO-JRv3.dwg

OPMETING RESTGRONDEN KORTRIJK

KADASTRALE GEGEVENS:

Vangrail

Haag

Afsluiting

As gracht/waterloop

Bovenkant talud

Onderkant talud

Waterlijn

Bomenrij

Bijgebouw

Gebouw

Breuklijn

Onderrand gracht/waterloop

Kelderraamnis

Luifel - overkraging

Muur

Hek

Scharnierpunt hek

Waterpeil

Loofboom (+dia)

Naaldboom (+dia)

Laagstammige boom

Boomstronk

Struik

Verkeersteken

Plaatsnaambord

Wegwijzer

Reflectorpaal

Straatkolk (in greppel)

Straatkolk

Merkpaal Privé

Brandkraan (bovengronds)

Brandkraan (ondergronds)

Peilbuis

Paal (Electriciteit=E; Verlichting=V;

Vlaggenmast

Telefoon=T; Verkeerslicht=L)

Paal diverse

Straatkap (Water=W; Gas=G;

Electriciteit=E; Divers=D)

Nutskast (TV; Telefoon=T; Electriciteit=E;

Gas=G; Pompstation=PS)

Inspectieput rond

Inspectieput vierkant

Inspectieput, op privaat terrein

Huisaansluiting riolering (DWA, RWA)

BOK-peil buis

Dorpelpeil garage

Dorpelpeil deur

Hoogtepunt

Bovenrand gracht/waterloop

LEGENDE :

Meetnagel

Verkeerslicht

Opmerking : De lijnen van de riolering betreffen steeds de vermoedelijke verbindingen van de inspectieputten.

            De reële ligging van de riolering kan in praktijk dus afwijken van dit tracé.

Regenwaterafvoerbuis gebouw

Brievenbus

Waterkraan

NIJVERHEIDSKAAI - N50 - TRAKELWEG - VLASKAAI

Situatieplan (1/5000)

Tom Pollet (LAN1010424)

©

Ondertekende, Pollet Tom, werkend in dienst van Ingenieursbureau ASSET, verklaart op datum van 23 april 2014 te zijn overgegaan tot de
grensbepaling van delen van percelen gelegen in de Nijverheidskaai, N50, Trakelweg en Vlaskaai te 8500 Kortirjk.
De perceelsgrenzen zijn ingetekend op basis van:
 Uiterlijke tekens van bestaande toestand en wettelijke vermoedens: afsluiting, onderlinge afspraken: rand van verharding van het jaagpad
 Onteigeningsplannen A4-1658-1, en A4-1602-1
 Opmetingingsplan opgesteld door L. Callens dd.12.12.1990
 Opmetingingsplan opgesteld door L. Callens dd.16.03.2010
 Opmetingingsplan opgesteld door L. Callens dd.17.06.2013
 Opmetingingsplan opgesteld door C. Collard dd.20.06.2013
 Opmetingingsplan opgesteld door F. Collette dd.29.05.1981
 Opmetingingsplan opgesteld door M. D'Hondt dd.27.04.2012
 Opmetingingsplan opgesteld door I. Wyseur dd.27.04.2012

De oppervlakte van de afgebakende zone,  uit coördinaten van de grensbepaling (zie coördinatentabel) bedraagt:
 LOT 1, kadastraal gekend als Kortrijk 2, Sectie A, zonder nummer, ingekleurd in het geel op naaststaand plan, bedraagt 592m²
 LOT 2, kadastraal gekend als Kortrijk 2, Sectie A, zonder nummer, ingekleurd in het groen op naaststaand plan, bedraagt 3227m²
 LOT 3, kadastraal gekend als Kortrijk 2, Sectie A, zonder nummer 26C5, ingekleurd in het blauw op naaststaand plan, bedraagt 580m²
 LOT 4, kadastraal gekend als Kortrijk 2, Sectie A, zonder nummer 26/02, ingekleurd in het rood op naaststaand plan, bedraagt 1272m²
 LOT 5, kadastraal gekend als Kortrijk 2, Sectie A, zonder nummer, ingekleurd in het orange op naaststaand plan, bedraagt 917m²

Pollet Tom
Landmeter-expert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent,
Ingeschreven op het tableau van de landmeters-experten onder het nummer LAN101424

Eigendomsgrens projectgebied

Interne of kadastrale grenzen

Bron van de eigendomsgrens

Kadastraal perceelnummer

Eigenaar kadastraal perceel

Knik- of hoekpunt eigendomsgrens

gekend in coördinaten, niet gematerialiseerd
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BEGELEIDENDE TEKST

De vermelde oppervlaktes op dit plan zijn gebaseerd op:

het plan A4-2172-4C Leie te Kortrijk / Openbaar domein te verwerven door W&Z dd.
26/05/2011, opgemaakt door Waterwegen en Zeekanaal nv / Afdeling Bovenschelde (ing. H.
Vervaeke);

het onteigeningsplan A4-1602-1 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Rechttrekking tussen Gerechtshofbrug en Budabrug / Onteigeningsplan, dd. 02/07/1984,
opgemaakt door Ministerie van Openbare Werken / Bestuur der Waterwegen / Dienst van het
stroomgebied der Schelde / 2de directie (ir. L. Desmet);

het onteigeningsplan A4-1636 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen tussen de Spoorwegbrug Drie Duikers en de Gerechtshofbrug, dd. 13/01/1986,
opgemaakt door Ministerie van Openbare Werken / Bestuur der Waterwegen / Dienst van het
stroomgebied der Schelde / 2de directie (ir. J. Balduck);

het onteigeningsplan A4-1658 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen te Kortrijk / Hoek Nijverheidskaai - Gasstraat, dd. 20/01/1993, opgemaakt
door Departement Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterinfrastructuur en
Zeewezen / Gentse Havendienst Directie Kortrijk (ir.R. Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1658-1 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen te Kortrijk / Hoek Nijverheidskaai - Noordstraat, dd. 20/01/1993, opgemaakt
door Departement Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterinfrastructuur en
Zeewezen / Gentse Havendienst Directie Kortrijk (ir.R. Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1658-2 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen te Kortrijk / Hoek Noordstraat - Vlaskaai - Doornstraat, dd. 20/01/1993,
opgemaakt door Departement Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterinfrastructuur
en Zeewezen / Gentse Havendienst Directie Kortrijk (ir.R. Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1814 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen / Hoek Budastraat - Dam, dd. 18/07/1996, opgemaakt door Departement
Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterwegen en Zeewezen / Afdeling Bovenschelde
(ir.R. Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1815A Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen / Hoek Dam - Ijzerkaai, dd. 11/06/1996, opgemaakt door Departement
Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterwegen en Zeewezen / Afdeling Bovenschelde
(ir.R. Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1816 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen / Diksmuidekaai, dd. 11/06/1996, opgemaakt door Departement Leefmilieu en
Infrastructuur / Administratie Waterwegen en Zeewezen / Afdeling Bovenschelde (ir.R.
Goetinck);

het onteigeningsplan A4-1816-1 Rivier de Leie / Moderniseringswerken te Kortrijk /
Onteigeningen / Diksmuidekaai, dd. 27/03/1997, opgemaakt door Departement Leefmilieu en
Infrastructuur / Administratie Waterwegen en Zeewezen / Afdeling Bovenschelde (ir.R.
Goetinck);

het plan gehecht aan het PV van overdracht dd. 02/07/1954, betreffende de overdracht van
beheer aan de Stad Kortrijk van de strook Staatsgrond zijnde het tegenjaagpad gelegen op de
rechteroever van de Leie tussen afstandspunt 36.912K en de Gerechtshofbrug;

het plan gehecht aan het PV van overdracht dd. 12/01/1925, betreffende de overdracht van
beheer aan de Stad Kortrijk van de kaaimuur langs de vroegere Industriekaai en de stroken
Staatsgrond zijnde het jaagpad en tegenjaagpad tussen de vroegere Reepbrug en de vroegere
Dambrug;

de grootschalige topografische opmeting uitgevoerd door Vansteelandt bvba in opdracht van
Departement Leefmilieu en Infrastructuur / Administratie Waterwegen en Zeewezen / Afdeling
Bovenschelde, opgeleverd in 2003;

de grootschalige topografische opmeting uitgevoerd door Geoxyz bvba in opdracht van
Waterwegen en Zeekanaal nv / Afdeling Bovenschelde, opgeleverd in 2013;

het opmetingsplan Opmeting restgronden Kortrijk / Nijverheidskaai - N50 - Trakelweg -
Vlaskaai, dd. 23/04/2014, opgemaakt door Ingenieursbureau Asset nv (dossier 14/05418);

Voor de onderverdeling in afdelingen in secties: de entiteit kadastrale secties (A_CaSe) uit het
kadastrale digitale percelenplan CADMAP2016.
© De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) is de enige eigenaar
van de kadastrale gegevens 1.1.2016 die op dit document voorkomen.

LEGENDE

grens overdracht       perceelsgrens

      grenspunt (zie coördinatenlijst)
bronvermelding grensbepaling

      tussenafstanden grenspunten

oppervlakte overdracht:

- Kortrijk 1e Afdeling - Sectie E: 9.963m²
openbaar domein (9.839m²) + volledig perceel 360/06 (124m²)

- Kortrijk 1e Afdeling - Sectie G: 11m²
openbaar domein (11m²)

- Kortrijk 2e Afdeling - Sectie A: 8.201m²
openbaar domein (5.663m²) + deel van percelen 17S9 (34m²), 259D (1.240m²) en 
260E/02 (1.264m²)

- Kortrijk 2e Afdeling - Sectie F: 18.943m²
openbaar domein (18.068m²) + deel van perceel 722/02 (875m²)

TOTALE OPPERVLAKTE: 37.118m²

Naar waarheid opgemaakt te Merelbeke, op 16 mei 2017, door Christophe Collard, landmeter-expert,
beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, ingeschreven bij de Federale Raad van
landmeters-experten onder nummer LAN08/1374, handelend in opdracht van Waterwegen en
Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, cel Technische Ondersteuning, Guldensporenpark 105 te 9820
Merelbeke.

Christophe Collard - landmeter-expert
Christophe.Collard@WenZ.be - 09/292.12.71
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GULDENSPORENPARK 105 - 9820 MERELBEKE
Tel.: 09  292 12 11 - Fax: 09  292 12 72

OPENBAAR DOMEIN STAD KORTRIJK
TE VERWERVEN DOOR W&Z

Kortrijk - 1e Afdeling - Sectie E en G
Kortrijk - 2e Afdeling - Sectie A en F

PLANNUMMER D3-100 257 GVW 01

aanmaak - TO/OPM/2014/00716/05/17

IND.

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

DATUM KENMERK

OPGEMAAKT DOOR DE LANDMETER-EXPERT
MERELBEKE,

                                            CHRISTOPHE COLLARD

GOEDGEKEURD DOOR HET AFDELINGSHOOFD VAN
DE AFDELING BOVENSCHELDE
MERELBEKE,

                                                            ir. AGNES PEIL

! vervangt plan B³/12878 dd. 10/06/2014 !

Dit plan vervangt het plan B³/12878 dd. 10/06/2014, gekend bij
AAPD onder referentienummers 34022-10120 (1e Afdeling) en
34352-10080 (2e Afdeling).

Aangebrachte wijzigingen:
 driehoek in Kortrijk 2e Afdeling Sectie A, afgebakend door
grenspunten 600 - 600A - 601 (102m²), wordt uit de
overdracht gehaald

 aanpassen oppervlaktes overdracht en coördinatenlijst
 aanpassingen layout (titelblad)

coördinaten 600A:
X(m) 71.616,41
Y(m) 169.418,73

referentienummers AAPD afbakeningsplannen:23/05/17
34022-10237 (1e Afd.) en 34352-10209 (2e Afd.)
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Rudolf Scherpereel
Communicatie en Recht
20:03 Mattias Vandemaele, raadslid verlaat de zitting
20:05 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20:05 Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting
20:06 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
20:06 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
9 - 2017_GR_00222 - VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk  - Tweede addendum samenwerkingsovereenkomst Westtoer - Goedkeuren.

9 2017_GR_00222 VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk  - 
Tweede addendum 
samenwerkingsovereenkomst Westtoer - 
Goedkeuren.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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 Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, 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 Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00284 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - Addendum 
samenwerkingsovereenkomst Westtoer - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het autonome provinciebedrijf Westtoer werkt nauw samen met de stad Kortrijk en de stedelijke vzw 
Citymarketing en Toerisme Kortrijk op vlak van toerisme en recreatie. De vzw wil dit uitbreiden met een luik 
MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Westtoer beschikt binnen zijn organisatie over de nodig 
knowhow. Deze samenwerking werd vastgelegd in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst toerisme en 
recreatie 2014-2019 en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 januari 2013. Deze wordt nu uitgebreid 
met een addendum MICE.
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Argumentatie
Westtoer en de stad sloten op 14 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst met als doel de verdere 
ontwikkeling en de promotie van de toeristische en recreatieve troeven van de stad.

De stad en Westtoer willen daarnaast samenwerken om Kortrijk ook in de markt te gaan zetten als MICE-
bestemming.

Lokale handelaars die beschikken over een aanbod om het MICE-publiek te ontvangen worden hierbij nauw 
betrokken.

Westtoer zal instaan voor een onderzoek naar de diverse troeven van de stad op vlak van MICE, zal het imago 
van de stad versterken als MICE-bestemming, zal hieromtrent het ‘meeting’ aanbod promoten en online 
communicatie voeren.

Bij een positieve evaluatie wordt dit extra engagement de volgende kalenderjaren hernomen. Een 
verlenging na het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst is uitgesloten.

Basis in PNK: Een stad met goesting en ambiance. Een stad die onderneemt. Aantrekken van specifiek MICE-
publiek naar de stad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Na overleg met team kernadministratie, financiën is in dit dossier geen financieel advies noodzakelijk. 
Heeft enkel betrekking op het budget van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

22 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, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, P. Roosen,D. Wemel, M. 
Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

12 onthoudingen : S. Bral, A. Cnudde, S. De Clerck, C. Depuydt, P. Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. 
Rodenbach, F. Santy, P. Soens, H. Vanhoenacker, F. Verhenne;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het tweede addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de stad Kortrijk, zoals 
opgenomen in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
 defintieve versie Westtoer TWEEDE ADDENDUM.pdf
 samenwerkingsovereenkomst Leiestreek Kortrijk.pdf
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TWEEDE ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR TOERISME EN RECREATIE 

(STER) VAN 14 NOVEMBER 2014. 

 

Tussen  

Westtoer, autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de 

provincie West-Vlaanderen, met zetel te Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge, vertegenwoordigd 

door de heer Stefaan Gheysen, algemeen directeur, 

Hierna genoemd ‘Westtoer’ 

 

En 

De stad Kortrijk, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, 

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

Vincent Van Quickenborne, burgemeester en Geert Hillaert, stadssecretaris, in toepassing van artikel 

182 van het gemeentedecreet,  

Hierna genoemd ‘De stad’ 

Wordt volgende overeengekomen: 

 

Westtoer en de stad sloten op 14 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme 

en Recreatie (STER) met als doel de verdere ontwikkeling en promotie van de toeristische-recreatieve 

troeven van de stad. Deze samenwerkingsovereenkomst werd gevolgd door een addendum dat 

partijen onderschreven op 25 februari 2016 en dat tot doel had en heeft het ontwikkelen van een 

communicatie-campagne om Kortrijk als citytrip-bestemming te promoten in Vlaanderen en 

Nederland. 

De stad en Westtoer willen daarnaast samenwerken om Kortrijk als MICE-bestemming te promoten. 

Westtoer zal voor de stad volgende taken uitvoeren: 

- Onderzoek naar de diverse troeven van de stad Kortrijk op vlak van MICE 

- Versterken van het imago van de stad Kortrijk als bestemming voor het meeting toerisme. 

- Promoten van het ‘meeting aanbod’ van de stad Kortrijk d.m.v. eventmarketing, PR, fam 

trips, offline en online communicatie. 

- Sectorwerking inzake MICE 

Vanaf 2018 betaalt de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk een (niet te indexeren) MICE-bijdrage 

van € 30.000 inclusief BTW aan Westtoer. Dit bedrag komt bovenop de financiële afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Daarnaast stelt de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk jaarlijks een (niet te indexeren) 

werkingsbudget van € 15.000 inclusief BTW ter beschikking.  

Voor 2017 betaalt de vzw een MICE-bijdrage van € 15.000 inclusief BTW aan Westtoer en een 

werkingsbudget van € 7.500 inclusief BTW. 

Deze overeenkomst (tweede addendum) neemt een aanvang op 1 juli 2017. 
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De duur van dit addendum aan de samenwerkingsovereenkomst kan nooit de duur overschrijden van 

de Samenwerkingsovereenkomst voor Toerisme en Recreatie (STER). 

 

Opgemaakt te Brugge op 12 september 2017 in twee exemplaren waarvan elk van de partijen erkent 

een exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Vincent Van Quickenborne  Geert Hillaert    Stefaan Gheysen 

Burgemeester    Stadssecretaris    Algemeen Directeur 

Stad Kortrijk    Stad Kortrijk    Westtoer 
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Raadscommissie 2
Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
20:09 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
20:10 Mattias Vandemaele, raadslid betreedt de zitting
20:11 Sliman You-Ala, raadslid betreedt de zitting
20:11 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
20:12 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:12 Kelly Detavernier, schepen verlaat de zitting
10 - 2017_GR_00219 - Woonbeleidsconvenant - Sociaal woonbeleidsconvenant 2017-2019 - Goedkeuren

10 2017_GR_00219 Woonbeleidsconvenant - Sociaal 
woonbeleidsconvenant 2017-2019 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 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 Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, 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 Koen Byttebier, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, 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:
mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00008 - Woonbeleidsconvenant - Sociaal woonbeleidsconvenant 2014-2016 - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Elk lokaal bestuur moet een bepaald percentage sociale woningen realiseren. Dit is het bindend 
sociaal objectief. De stad Kortrijk heeft haar sociaal objectief voor sociale huurwoningen bereikt. Dat 
heeft onder meer gevolgen voor de toekomstige sociale huurwoningen die bovenop dat objectief 
worden gerealiseerd. Om de financiering daarvan te verzekeren, is het nodig dat die projecten 
opgenomen worden in een sociaal woonbeleidsconvenant.
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Die overeenkomst wordt afgesloten tussen de stad en de Vlaamse Regering. Voor de periode 2014 tot 
en met 2016 is eerder al een convenant opgemaakt. Het nieuwe convenant geldt voor de periode 
vanaf 1 juli 2017 tot 1 juli 2020. De gemeenteraad beslist over de goedkeuring ervan conform de 
bepalingen van het gemeentedecreet. Het verzekert de voortgang en financiering van 300 bijkomende 
sociale huurwoningen.

Argumentatie
Alle sociale huisvestingsmaatschappijen zijn in 2016-2017 geconsulteerd over projecten die in 
aanmerking kunnen komen voor opname in het nieuwe sociaal woonbeleidsconvenant. Op basis 
daarvan hebben de stad en de VMSW de projecten verzameld die voldoende ver gevorderd zijn om in 
het convenant op te nemen. In het convenant worden de projecten niet nominatief benoemd; het is 
eerder een 'enveloppe' waarmee tot 300 bijkomende sociale huurwoningen kunnen worden 
gefinancierd.

De lijst op basis waarvan het convenant tot stand is gekomen wordt informatief meegegeven aan de 
gemeenteraad. Die lijst maakt formeel geen deel uit van het convenant. 

De verbintenis van de stad bestaat erin dat ze binnen de periode van dit convenant de uitvoering of 
gunningsprocedure opstart voor projecten die resulteren in het genoemde aantal bijkomende sociale 
huurwoningen. 

De verbintenis van de Vlaamse Regering bestaat erin dat ze de financiering hiervan verzekert.

Juridische grond
Decreet Grond- en Pandenbeleid.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet betreffende het Grond- en Pandenbeleid.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het sociaal woonbeleidsconvenant 2017-2020 goed te keuren, met tekst zoals in bijlage.

Bijlagen
 Sociaal woonbeleidsconvenant 2017-2020



SOCIAAL WOONBELEIDSCONVENANT 

 

TEN GELEIDE 

Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet 

Grond- en pandenbeleid dat op 1 september 2009 in werking trad. 

Artikel 4.1.4 regelt het gemeentelijk objectief voor sociale 

huurwoningen. Dit artikel geeft aan hoe het gewestelijke objectief 

van 50.000 bijkomende sociale huurwoningen wordt verdeeld. Het 

decreet verdeelt - via de reguliere inspanning 2009-2025 en de 

specifieke inhaalbeweging 2013-2025 - 35.233 sociale huurwoningen 

tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten. De overige 14.767 

woningen kunnen worden ingevuld via de sociaal 

woonbeleidsconvenanten en door bijkomende inhuurnames van sociaal 

verhuurkantoren in gemeenten die hun bindend sociaal objectief 

bereikten. 

Het sociaal woonbeleidsconvenant bevat het aantal sociale 

huurwoningen in uw gemeente bovenop het bindend sociaal objectief 

waarvan de realisatie de komende 3 jaar kan opstarten en waarvoor 

een financiering wordt aangevraagd bij de VMSW. Het aantal 

woningen in het convenant is gebaseerd op de 

projecten/verrichtingen die effectief in de pijplijn zitten en 

minstens een schetsontwerp hebben. 

Binnen het toegekende aantal bijkomende woningen kan de gemeente 

later zelf keuzes maken. Dit versterkt de gemeentelijke 

regisseursrol van het lokaal woonbeleid en biedt de gemeente de 

mogelijkheid in te spelen op opportuniteiten die zich kunnen 

aanbieden tijdens de looptijd van het convenant. 

Beide partijen hebben een gezamenlijk belang om te komen tot een 

voldoende en aangepast aantal sociale huurwoningen en maken 

daartoe de hieronder beschreven afspraken. 

 

TUSSEN PARTIJEN: 

1. De stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, 
voor wie optreedt Vincent Van Quickenborne, burgemeester en 

Geert Hillaert, secretaris en die handelen ter uitvoering 

van de beslissing van de gemeenteraad van 11/09/2017. 

 

Hierna de stad te noemen, enerzijds, 

 

2. De Vlaamse regering, voor wie optreedt: Liesbeth Homans, 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,  

 

Hierna de Vlaamse regering te noemen, anderzijds, 
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WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1. VERBINTENIS VAN DE STAD KORTRIJK 

De stad verbindt zich ertoe acties te ondernemen opdat, binnen de 

geldigheidsduur van dit convenant, de uitvoering of 

gunningsprocedure opstart van projecten die resulteren in de 

terbeschikkingstelling van 300 bijkomende sociale huurwoningen. 

Minstens spreekt zij met de initiatiefnemers af dat zij op het 

lokaal woonoverleg rapporteren over de voortgang van de projecten 

in kwestie. 

De procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie 

van sociale woonprojecten is opgenomen in het Procedurebesluit 

Wonen van 25 oktober 2013 of zijn opvolger.  

 

2. TOEZEGGING DOOR DE VLAAMSE REGERING OVER DE FINANCIERING 

De Vlaamse Regering stelt een gesubsidieerde financiering conform 

het Financieringsbesluit van 21 december 2012 ter beschikking voor 

de realisatie van het onder punt 1 vermelde aantal sociale 

huurwoningen op voorwaarde dat de projecten binnen de 

geldigheidsduur van dit convenant de beleidstoets succesvol 

doorlopen en als gevolg daarvan op de Projectenlijst worden 

opgenomen, en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de 

begroting van de Vlaamse Gemeenschap op de desbetreffende 

begrotingsartikels van het beleidsveld wonen.  

 

3. EVALUATIE 

Elke initiatiefnemer kan, via de beslissingen van de 

Beoordelingscommissie, de opname van de verrichtingen in de 

meerjarenplanning en de kortetermijnplanning opvolgen. Daarnaast 

geeft het Projectportaal het saldo van het overeengekomen aantal 

bijkomende sociale huurwoningen weer. 

In opdracht van de Vlaamse Regering kunnen Wonen-Vlaanderen en de 

VMSW de uitvoering van dit convenant evalueren en, in voorkomend 

geval, bijsturen op een overleg met de stad. 

 

4. DUUR EN INWERKINGTREDING 

Dit convenant heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en wordt 

aangegaan voor een periode van drie jaar vanaf deze datum.  

 

Opgemaakt te Brussel op                                    in 

evenveel exemplaren als er partijen zijn, en waarvan elke partij 

verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Partijen verbinden 

zich ertoe een afschrift van dit convenant te bezorgen aan de 

VMSW. 
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Voor de Vlaamse Regering,  

 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 

 

 

 

 

 

Liesbeth Homans 

 

 

Voor de stad Kortrijk, 

 

 

De burgemeester 

      

 

 

 

 

Vincent Van Quickenborne 

  

 

 

De stadssecretaris 

 

 

 

 

 

Geert Hillaert 
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Communicatie en Recht
20:16 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
20:17 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
20:17 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
20:17 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
20:18 Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting
20:18 Kelly Detavernier, schepen betreedt de zitting
20:18 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
11 - 2017_GR_00228 - AGB SOK: Project Zwevegemsestraat - Onderhandse verkoop en opstart verkoop met mededinging - Goedkeuren

11 2017_GR_00228 AGB SOK: Project Zwevegemsestraat - 
Onderhandse verkoop en opstart verkoop 
met mededinging - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 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 Bert Herrewyn, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_01624 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - bedrag tussenkomst werkingskosten 
2014 - Goedkeuren

 2015_GR_00197 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst Zwevegemsestraat - Goedkeuren

 2017_CBS_01867 - Jeugdlokalen - Huur gebouw Cinépalace voor huisvesting jeugdverenigingen - 
Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Op 8 september 2008 keurde de gemeenteraad het “Stadsvernieuwingsproject Bijstandsite: van metamorfose 
naar symbiose” goed. Een onderdeel van het project is het versterken van de woonkwaliteit van de buurt rond 



98/200 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

de K in Kortrijk. Een belangrijk initiatief hierbij is het realiseren van een semipublieke groenzone voor de buurt 
en een gemengd woonproject in de Zwevegemsestraat en Slachthuisstraat.

De panden Zwevegemsestraat 17 t.e.m. 29, de tuin en Slachthuisstraat 24-26 werden onteigend door de stad. 
Daarnaast heeft de stad ook Zwevegemsestraat 31 in der minne gekocht. AGB SOK heeft de panden 
Zwevegemsestraat 7,9, 13-15 (Cinepalace + appartementsgebouw) en Groeningebeluik 17 gekocht.

In 2015 is de Projectgebonden Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en AGB SOK goedgekeurd waarin de 
projectopdracht is geformuleerd. In de geest van de PSO zijn bij de uitwerking enkele andere  keuzes gemaakt 
die nader toegelicht worden.

Hierna wordt het volledige concept van het project Zwevegemsestraat toegelicht en expliciet de verkoop van 
gronden in het projectgebied Mercurius.

Argumentatie
INHOUDELIJK VERANTWOORDELIJKE: BEN MERTENS

Uitwerking PSO 

In de PSO is opgenomen dat , anders dan eerder voorzien ,in overleg met de stadsdiensten gekozen is voor een 
minder massale invulling en behoud van Cine Palace en haar werking. Tevens is gekozen voor een aanpak in 
fasen projectdeel Noord (Cinepalace), projectdeel Zuid (Mercurius) en de buurttuin (Palacehof).

Stedenbouwkundige visie

In de PSO is als ruimtelijke visie uitgegaan van aan de zuidzijde (Mercurius) 8 gelede woningen boven op een 
commerciële plint, en afwerking van het beluik St. Janshof met een kopwoning. Aan de noordzijde (Cine palace) 
werd uitgegaan van behoud van de Cine palace en de Riley zaal en het afzomen aan de voorzijde met kleine 
appartementen op een commerciële plint.  Hierbij werd uitgegaan van twee bouwdelen voor de Cine Palace 
met behoud van het pandje van Eddy Tattoo.  Als derde projectdeel wordt een buurttuin (Palacehof)aangelegd. 

In het huidige plan wordt in het projectdeel noord het pand van Eddy Tattoo wel meegenomen en komen, in 
plaats van  appartementen, 3 eengezinswoningen als terraswoning voor de Cine Palace. Het bouwblok nr 13-15 
wordt behouden en gerenoveerd om als kantoorruimte te dienen. Hierbij bestaat de mogelijkheid om hierin ook 
nog  een appartement te maken. Enerzijds ontstaat zo een totaal geheel met een betere beeldkwaliteit aan de 
straatzijde, en anderzijds kiezen we voor gezinswoningen in het centrum en dragen we door het handhaven van 
het bouwblok ook bij aan  een meer milieubewuster projectontwikkeling.

In het huidige plan wordt aan de zuidzijde gekozen de woningen niet op een commerciële plint te plaatsen maar 
echt als grondgebonden woningen (6) met een tuin gelijkvloers uit te voeren. Een product dat in het centrum 
wenselijk is om gezinnen aan te trekken. Omdat een commerciële invulling in de Zwevegemsestraat niet evident 
is wordt in dit kader ook gekozen voor een invulling met een kinderopvang, gestapeld over twee lagen om de 
grondgebonden woningen mogelijk te maken.

Eigendom situatie

In de PSO is aan SOK opgedragen het proces- en projectmanagement over dit project te voeren, uitgaande van 
het vestigen van opstalrechten en verkoop van de gronden van de stad en SOK.  

In het huidige plan wordt aan de zuidzijde thans uitgegaan van directe verkoop van de gronden van de stad in 
twee delen voor kinderopvang en grondgebonden woningen. Aan de noordzijde wordt uitgegaan van de bouw 
onder regie van het SOK met :

 verkoop van de zaal van de Riley 
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 ruil eigendom Eddy Tattoo 

 verkoop terraswoningen

 verhuur Cine palace

 verhuur maatschappelijke ruimte  straatzijde

Met name de maatschappelijke meerwaarde van behoud en verhuur van Cine Palace en de voorliggende 
ruimten is een pluspunt voor het centrum en de buurt en past in de exploitatie van maatschappelijk vastgoed 
binnen het SOK.  

Kosten

In de PSO is aangegeven dat de maatschappelijke kost voor dit project voor de Stad  ongeveer +/- € 2.261.000 
zal bedragen (excl. subsidie vzw Cine Palace). De realisatie van de tuin en tuinmuur met budget van € 
315.000,00 is hierin voorzien. De projectkosten en eventueel winst/verlies van het SOK zullen verrekend 
worden met het resultaat bij vervreemding van de activa.  

Bij het huidige plan zijn de kaders van de PSO gevolgd. De projectkosten blijven in totaal in lijn met de PSO 
raming (€2.106.559).

Het huidige plan is een zeer mooie oplossing rekening houdende met de zeer moeilijke opgave vanuit de PSO. 
Door de aanpassingen is het plan veel beter geworden, wordt veel meer voldaan aan de huidige inzichten ten 
aanzien van stadsontwikkeling (milieubewust, gezinnen aantrekken, vergroenen) en wordt een unieke 
samenspel van functies en beeldkwaliteit bereikt die leiden tot kernversterking.

Een volledige toelichting van het project Zwevegemsestraat is terug te vinden in bijlage van deze nota.

Planinvulling

Voor Projectgebied “Palacehof” (tuin) is na een brede inspraak een definitief ontwerp gemaakt, is vervolgens 
een sloopaanvraag ingediend en heeft de sloop van Zwevegemsestraat 17-19 en Slachthuisstraat 24-26 
plaatsgevonden. Met name dit slooptraject heeft langer geduurd dan verwacht. Na de sloop (medio 2016)  kon 
pas  een onderzoek plaatsvinden naar de tuinmuur die in slechte staat verkeert. De inzichten voor herstel zijn 
hierdoor gewijzigd en het plan is aangepast en gecommuniceerd met de betreffende eigenaren. Deze staan 
positief ten opzicht van de huidige aanpak met een gemetselde muur voor de huidige muur.  Inmiddels is de 
bouwaanvraag hiervoor ingediend, de bouw zou dit jaar nog kunnen beginnen.

Voor het projectgebied “Mercurius” is een intentieovereenkomst overeengekomen met Vzw Effect voor het 
realiseren van een kinderopvang voor circa 50 kinderen. Hierbij werd oorspronkelijk uitgegaan van een plint 
waarin de kinderopvang gehuisvest zou zijn en op verdieping een achttal gezinswoningen gerealiseerd zouden 
worden.  Vanuit de behoefte van Effect om op eigen grond zelf te kunnen bouwen en uit overtuiging 
voor grondgebonden woningen, is het plan aangepast. Dit projectdeel omvat nu een afzonderlijke kavel voor 
de kinderopvang in twee lagen, en een kavel voor 6 grondgebonden gezinswoningen met tuin en een 
beluikwoning. Deze laatste kavel zal via een verkoopdossier op de markt worden gebracht.

Voor het projectgebied “Cine Palace” kwam interesse van meerdere partijen (Ubuntu , De Stroate, ......) die alle 
reeds hun plek gevonden hebben in deze buurt. Zij willen graag hun (tijdelijke) huisvestingen omzetten in een 
definitieve vestiging en hebben zeker voor de buurt een positieve toegevoegde waarde.  Op basis van intentie 
afspraken is de gehele puzzel met al deze partijen oplosbaar , waarbij ook nog ruimte is gevonden voor een 
drietal terraswoningen. De zaal Riley, ligt in het binnen gebied en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van 
aanpalende  lokale handelaren, hiervoor bestaat ook interesse. Dit pand is eigendom van het SOK en zal via een 
verkoopprocedure aan de betreffende partijen aangeboden worden. Indien dit niet leidt tot verkoop zal een 
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invulling gezocht worden die aansluit op de aanwezige maatschappelijke functies.  De verkooprijs werd 
geraamd op € 200.000,00.

Argumentatie

Algemeen concept project Zwevegemsestraat

De invulling van het project wijkt op onderdelen af van de initiële PSO, zoals boven omschreven. De huidige 
invulling speelt meer in op de visie van de stad, de vraag en heeft een hogere maatschappelijke waarde. De 
geraamde maatschappelijke kosten van het gehele project liggen op een vergelijkbaar niveau.

Verkoop aan vzw Effect.

Op basis van het programma van eisen en de VIPA normen zal de omvang van de kinderopvang uitkomen op 
660 m2 bruto vloeroppervlak over twee lagen verdeeld. Met zowel op de gelijkvloers als op de verdieping een 
besloten buitenruimte. Via een rechtstreekse toegang naar de tuin kunnen ze ook daar gebruik van maken. 
Betreffende ontwikkeling kan gerealiseerd worden op een grondoppervlak van circa 420 m2. Op basis van de 
financiële uitgangspunten van de PSO wordt voorgesteld deze grond bouwrijp (gebouwen reeds gesloopt) te 
verkopen voor een bedrag van € 202.500,00.  In de bijlage zijn de afgesproken krijtlijnen met vzw Effect 
weergegeven.

Verkoop gronddeel 2 voor grondgebonden woningen aan marktpartij

Voor het tweede deel bestemd voor de bouw van 6 grondgebonden woningen en een beluikwoning is een 
grondoppervlak beschikbaar van circa  736 m2. Om  betaalbare woningen mogelijk te maken is het 
grondaandeel per woning begrensd en wordt voorgesteld uit te gaan van een instelprijs van € 235.000,00. Het 
resultaat van deze verkoop procedure onder voorwaarden en de verkoop zullen naderhand voorgelegd worden 
aan de Gemeenteraad.

Deze prijzen worden gestaafd aan de hand van het schattingsverslag in bijlage. Het schattingsverslag geeft een 
waarde aan van € 409.000 voor het totaal.  De prijsstelling tussen het grondaandeel van Effect en de woningen 
is erop gebaseerd dat bij het Effect deel de kosten van sloop van de huidige panden meegerekend worden en 
dat bij de woningen de sloop voor rekening komt van de inschrijver. 

Juridische grond
Juridische grond

In de beheersovereenkomst tussen Stad Kortrijk en het AGB SOK is voorzien dat het AGB SOK in opdracht van 
de Stad stadseigendommen kan vermarkten. In principe vindt dit plaats via een inschrijving op basis van een 
verkoopdossier (mededinging).

Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten moet de 
openbare verkoop inderdaad de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij het vervreemden 
van stadseigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een 
onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen belang, zal een dergelijke 
verkoop aanvaard worden.

Bijzondere motivering onderhandse verkoop grond aan vzw Effect.

In het belang van het verlevendigen van de Zwevegemsestraat , het aantrekken van gezinnen in het centrum, 
de behoefte aan kinderopvangplaatsen in het centrum, is deze functie van belang voor de verdere ontwikkeling 
en kernversterking van het centrum van Kortrijk. Vanuit het departement van Welzijn, Volksgezondheid en 
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Gezin wordt eigendom van de grond (of gelijkwaardig) als voorwaarde voor ondersteuning (VIPA) gesteld. De 
oorspronkelijke huuroptie was daardoor niet meer mogelijk.

De onderhandse verkoop vindt plaats op basis van een standaard ontwerp grondakte, een marktconforme prijs 
, met een voorbehoud voor vzw Effect voor het verkrijgen van de VIPA subsidie.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het gehele project ligt nog in lijn met de uitgangspunten van de PSO. De te betalen kosten van de stad, zijnde 
respectievelijk de kosten voor tuinmuur en aanleg tuin (€ 315.000) en de betaling van de projectkosten aan het 
SOK (volgens de PSO ca. € 295.000) blijven ongewijzigd. Met daarbij de kanttekening  dat getracht wordt de 
projectkosten zo mogelijk te beperken.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met de totale invulling en uitwerking van het project en de aanpassingen die gemaakt zijn ten 
opzichte van de PSO, inclusief de hiermee gepaard gaande correcties binnen het financiële kader.

Punt 2
De onderhandse verkoop goed te keuren van circa 420 m2 grond aan vzw Effect voor het bouwen van een 
kinderopvang in het kader van het project Zwevegemsestraat voor een bedrag van € 202.500,00 op basis van 
de bijgevoegde ontwerptekst van compromis met als opschortende voorwaarde het verkrijgen van een VIPA 
subsidie door VZW effect.

Punt 3
Principiële goedkeuring te verlenen voor de verkoop van circa 736 m2 grond aan een nog te selecteren 
marktpartij voor het bouwen van 6 gezinswoningen en 1 beluikwoning in het kader van het project 
Zwevegemsestraat voor een instelprijs van € 235.000 op basis van het bijgesloten verkoopdossier.

Bijlagen
 AGB SOK, Zwevegemsestraat, krijtlijnen ontwikkeling kinderopvang vzw Effect.pdf
 AGB SOK, Zwevegemsestraat, financieel overzicht.pdf
 AGB SOK, Zwevegemsestraat, toelichtingsdocument.pdf
 AGB SOK, Zwevegemsestraat, gunstig financieel advies.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat, waardebepaling 19-31.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,verkoopdossier Mercurius gezinswoningen.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,krijtlijnen exploitatie cine Palace.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,krijtlijnen Tattoo shop.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,Krijtlijnen exploitatie Ubuntu.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,onderhanse verkoopovereenkomst.pdf
 AGB SOK,Zwevegemsestraat,onderhandse verkoop,plan als toelichting.pdf

Axel Weydts
Welzijn
20:21 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
20:23 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
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20:23 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
20:23 Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
20:23 Marc Lemaitre, raadslid verlaat de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, 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 Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Isa Verschaete, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Op grond van artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat raadslid Marc Lemaitre de zitting. Het 
voorzitterschap wordt conform artikel 8 §4 van het gemeentedecreet waargenomen door raadslid 
Stefaan Bral.

Het lokaal bestuur werkt reeds zeer lang samen met Mobiel, dat eind de jaren ’90 op voorspraak van 
het lokaal bestuur werd opgericht als tewerkstellingsproject vanuit de toenmalige SIF-middelen, met 
de dubbele taakstelling tewerkstellingskansen te generen en anderzijds fietsmobiliteit te bevorderen 
wordt op verschillende manieren met vzw Mobiel samengewerkt: samenwerkingsovereenkomsten, het 
stimuleren van samenwerking tussen Mobiel en AGB PARKO, expertise-deling,…

vzw Mobiel verkreeg zijn initiële erkenning als onderneming in de Lokale Diensteneconomie op basis 
van de inschakeling in het initiële en experimentele actieplan lokale diensteneconomie van het 
stadsbestuur uit de periode 2000-2004. De huidige erkenning als Lokale DienstenEconomie-
onderneming werd bekomen door de automatische omzetting van bestaande erkenningen, naar 
erkenning onder het nieuwe decreet. Een overgangsmaatregel die in het decreet was opgenomen. Die 
automatische erkenning ontsloeg vzw Mobiel echter niet van de verplichting om tegen het einde van 
de overgangsperiode (01/01/2018) voor voldoende inschakelingstrajecten erkend te  zijn en de 
minimale schaalgrootte van 5 VTE LDE-inschakelingstrajecten waar te maken.
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Momenteel kan vzw Mobiel intekenen op de “Oproep uitbreiding lokale diensteneconomie” die door 
het departement Werk en Sociale Economie op 9 juni werd gelanceerd. Om te voldoen aan de 
verwachtingen geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst met de stad, die gesloten werd op 30 
maart 2015, kan Mobiel niet alleen intekenen op de oproep, ze moeten het ook doen. De stad stelde 
immers de verwachting dat Mobiel alle inspanningen moet leveren om haar capaciteit LDE op 
hetzelfde niveau te houden tot het einde van de overeenkomst (eind 2019), wat dus ook betekent dat 
zij de minimale schaalgrootte moeten realiseren om hun erkenning te behouden.

Om een uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten te kunnen bekomen, moet vzw Mobiel 
aantonen dat zij over voldoende werk en middelen beschikken, om de mensen zinvol en duurzaam in 
te schakelen. Die opdrachten, lokale diensten genaamd, moeten zij krijgen van de Vlaamse overheid 
of een lokaal bestuur (provinciaal, gemeente- of stadsbestuur, OCMW-raad, bestuur van 
intergemeentelijke samenwerking of zelfs een EVA).

Om als lokale dienst benoemd te kunnen worden moet een dienstverlening ‘niet-economisch’ (in de 
Europeesrechterlijke betekenis) zijn of een Dienst van Algemeen Economisch Belang zijn. Nu zijn de 
dienstverleningen die Mobiel uitvoert quasi per definitie economisch (gaat om levering van goederen 
of diensten, op een markt (er zijn potentieel andere aanbieders) en er is een partij die ervoor betaalt 
(cliënten, gebruikers en de stad via de samenwerkingsovereenkomst). 
Dus moeten we:

-       een voldoende ruim deel van de dienstverlening die Mobiel uitvoert, benoemen als deel 
uitmakend van een DAEB, zodat deze gepast aan hen toegewezen kan worden om dienstig te zijn 
voor de erkenning van bijkomende inschakelingstrajecten.

-       Op zoek in de samenwerkingsovereenkomsten van de stad en Parko met Mobiel naar taken die 
in aanmerking komen om als DAEB benoemd te worden - wetende dat het gaat om:

 Economische activiteiten
 Die de markt zonder overheidsoptreden
 Niet onder dezelfde voorwaarden betreffende: objectieve kwaliteit; veiligheid; 

betaalbaarheid; gelijke behandeling of algemene toegang
 zou uitvoeren.

 

Een deel van de activiteiten die vzw Mobiel momenteel reeds ter harte neemt in uitvoering van de 
samenwerkingsvorereenkomsten met het stadsbestuur of AGB PARKO zijn activiteiten die de facto 
lokale diensten zijn, alleen werden ze in het verleden niet expliciet als dusdanig benoemd of gebruikt 
om capaciteit LDE-inschakelingstrajecten aan te vragen.

We stellen dan ook voor om  de volgende dienstverlening:

 Het ophalen en verwerken van weesfietsen,
 Het onderhouden van stallingen, reparatiezuilen, -overkappingen en omgeving,

o het onderhouden (reinigen, vervangen, bijplaatsen, ….) van stallingen en 
reparatiezuilen op straat en de directe omgeving

o het reinigen van overkappingen op straat
o het vervangen/bijplaatsen van stallingen in fietsparkings off street

 Het ondersteunen bij de uitvoering van de basistaken fietspunt, zoals beschreven in de “Deel 
C: technische specificaties”

te benoemen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, en voor deze dienstverlening een 
impactanalyse te maken conform het door de Minister vastgestelde model, zodat vzw Mobiel deze 
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vaststelling kan gebruiken als verantwoording voor het inschakelen van 2 bijkomende VTE lokale 
diensteneconomie-medewerkers.

In die impactanalyse ingesloten als bijlage – die voor advies moet worden voorgelegd aan de sociale 
partners, samen met deze vaststelling van de DAEB, en de eventuele toewijzing van de opdracht aan 
een uitvoerende onderneming – evalueert het lokaal bestuur o.a. de impact van de dienstverlening en 
expliciteert zij bepaalde argumenten die toepasselijk zijn i.k.v. de DAEB.

In dit geval situeert het overheidsoptreden zich op het niveau van creatie en toegankelijkheid van het 
aanbod door te zorgen dat er een aanbod ontwikkeld wordt.

Argumentatie
Het vaststellen aan welke maatschappelijke dienstverlening er lokaal nood is, is een bevoegdheid op 
maat van het lokaal bestuur. Een bevoegdheid die ook expliciet erkend wordt door het decreet 
betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013, door aan het lokaal bestuur de 
opdracht toe te kennen om lokale diensten toe te wijzen, en voor die diensten een impactanalyse op 
te maken.

Dat er een lokale nood is aan het organiseren van een dienstverlening m.b.t. beheer van 
fietsinfrastructuur blijkt o.a. uit het feit dat deze dienstverlening reeds geruime tijd ononderbroken in 
samenwerking met vzw Mobiel wordt aangeboden, en bij elke jaarlijkse evaluatie wordt vastgesteld 
dat de betrokken uitvoerders geen probleem hebben om de minimaal opgelegde prestaties aan te 
tonen.

De motivatie om deze dienstverlening te benoemen als lokale dienst is tweeledig. In de eerste plaats 
moet vzw Mobiel een behoud van erkenning, en dus de groei naar 5 VTE inschakelingstrajecten 
nastreven, volgens de samenwerkingsovereenkomst met de stad. In de tweede plaats zijn het 
allemaal taken die direct of indirect voor en mits compensatie door het stadsbestuur uitgevoerd 
worden, zonder bijkomende budgettaire impact.

Bovendien sluiten de taken bijzonder goed aan bij de mogelijkheden van LDE-ondernemingen. Ze zijn 
voornamelijk manueel, repetitief en vereisen primair dat uitvoerders over de juiste attitudes 
beschikken eerder dan dat ze aan uitgebreide competentieverwachtingen moeten voldoen.

De dienstverlening is ontegensprekelijk economisch van aard. Er worden diensten geleverd aan 
mensen en dit tegen betaling van een vergoeding. Bijgevolg is het noodzakelijk de dienstverlening te 
benoemen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Het algemeen belang wordt zowel 
verantwoord vanuit de aandacht die het lokaal bestuur geeft aan deze dienstverlening, zoals deze o.a. 
blijkt uit een historisch aanbod en het feit dat de finale begunstigden burgers zijn (en geen 
ondernemingen). Bovendien zorgt het overheidsoptreden voor beschikbaarheid – creatie van een 
aanbod waar de markt faalt – en remedieert het op het niveau van betaalbaarheid (gratis aanbod voor 
gebruikers).

Juridische grond
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van 
artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de 
vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten 
van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader te 
conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad.
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Advies
SERR
Gunstig advies

Jeroen Vanhoorne
Geen advies ontvangen

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als “Beheer van 
fietsinfrastructuur”, omvattende:

 Het ophalen en verwerken van weesfietsen, 
 Het onderhouden van stallingen, reparatiezuilen, -overkappingen en omgeving,

o het onderhouden (reinigen, vervangen, bijplaatsen, ….) van stallingen en 
reparatiezuilen op straat en de directe omgeving

o het reinigen van overkappingen op straat
o het vervangen/bijplaatsen van stallingen in fietsparkings off street 

 Het ondersteunen bij de uitvoering van de de basistaken fietspunt, zoals beschreven in de 
“Deel C: technische specificaties”.

Punt 2
In het kader van deze openbare dienstverplichting, aan vzw Mobiel mee te delen dat de elementen die 
hierboven benoemd worden als deel uitmakend van een DAEB:

 en in het bijzonder hun financiering, in overeenstemming werd gebracht met de Europese 
regels rond Staatssteun, door toepassing van het zogenaamde DAEB-besluit, 
en derhalve

o beperkt worden tot de netto-kosten verhoogd met een redelijke winst (zoals voorzien 
door Europese regels en rechtspraak)

o minstens driejaarlijks nagerekend zullen worden als controle over het voorkomen van 
overcompensatie

o ingeval van overcompensatie herzien zullen worden om toekomstige overcompensatie 
te vermijden, en gecompenseerd zullen moeten worden t.a.v. het bestuur door hetzij 
een (tijdelijke) uitbreiding van de opdracht, hetzij een automatische verrekening op 
de eerstvolgende betaling.

 toegewezen zijn door middel van de respectievelijke samenwerkingsovereenkomsten,die geen 
uitsluitend of bijzondere rechten openen, tenzij expliciet andersluidend beding.

Punt 3
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De voor deze openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse, opgesteld conform de bepalingen 
van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, voor advies voor te leggen aan de 
sociale partners, zodat deze stukken (impactanalyse + advies) desgevallend beschikbaar gesteld 
kunnen worden bij toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming.

Bijlagen
 2017 Impactanalyse fietsinfra LDE v2.pdf

Planning en Openbaar Domein
20:26 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
20:28 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
20:29 Marc Lemaitre, raadslid betreedt de zitting
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Het project “hoofdafvoer Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8)" 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.  Het 
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projectgebied ligt op de grens tussen Harelbeke en Kortrijk (zuidzijde van weg is grondgebied Kortrijk, 
noordzijde is Harelbeke). Infrax is beheerder van de rioleringsinfrastructuur van stad Harelbeke.

Argumentatie
Oorsprong dossier:

Uit de modelleringsstudie voor Harelbeke blijkt dat de wateroverlast in het bedrijventerrein Venetiëlaan, 
Boerderijstraat en Spoorwegstraat beperkt kan worden door via de Spinnerijstraat een vermazing te voorzien 
naar de koker langs de R8. In combinatie met de aanleg van de nieuwe RWA-as wordt een nieuwe DWA-leiding 
aangelegd.

Infrax wenst dit project uit te voeren om zo de wateroverlast in het bedrijventerrein te beperken. Omdat het 
project in aanmerking komt om VMM-subsidies te krijgen voor de riolering werd hiervoor een gezamenlijke 
GIP-fiche ingediend met Infrax, stad Harelbeke en stad Kortrijk.

Het project werd opgedragen op het tweede kwartaal van 2017 van de VMM subsidies. Het voorontwerp voor 
het GIP-subsidiedossier moet ten laatste op 27 oktober 2017 ingediend worden bij de VMM. 

Financieel:

De werken ten laste van stad Kortrijk worden geraamd op (rioleringswerken) 85.680,00 Euro + 
(wegeniswerken) 82.125,00 Euro = 167.805,00 Euro excl. BTW. Het project komt in aanmerking voor een 
subsidie van 75% op de rioleringswerken (64.260,00 Euro). De netto kost voor stad Kortrijk is bijgevolg op 
103.545,00 Euro excl. BTW geraamd.

Het volledige dossier (aandeel Infrax, aandeel Harelbeke en aandeel Kortrijk) is geraamd op 1.021.117,00 Euro 
excl. BTW.

De uitvoering van de werken is gepland volgende legislatuur. Deze legislatuur moet een beperkt budget 
vastgelegd worden voor de studiekosten van dit dossier (volledige studiekost Kortrijk geraamd op 7 483,33 
euro (excl btw) – geraamde studiekosten deze legislatuur 3750,00 Euro (excl BTW)).

Samenwerkingsovereenkomst:

Gezien Infrax het grootste aandeel in de werkzaamheden heeft wensen we de werken in het algemeen belang 
samen te voegen en Infrax aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van werken 
en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 

Omdat het voorontwerp ingediend moet worden op 27 oktober 2017 is Infrax de procedure tot aanstellen van 
een studiebureau opgestart. Op 22 mei 2017 vond de opening van de offertes van bovenstaande opdracht 
plaats. De opdracht werd gegund aan Snoeck en partners uit Marke. Studiebureau Snoeck en partners is de 
meest voordelige en regelmatige inschrijver voor het dossier.  

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
2017/IE-07/0310-00/2280007/07.04.02. voor een bedrag van 2.700 euro

2018/IE-07/0310-00/2280007/07.04.02 voor een bedrag van 1.050 euro

2019/IE-07/0310-00/2280007/07.04.02 voor een bedrag van 3.733,33 euro
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax, stad Harelbeke en stad Kortrijk voor het project “Hoofdafvoer 
Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8) goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
Akkoord te gaan met de gunning van de studieopdracht hoofdafvoer Spinnerijstraat (tussen 
Venetiëlaan en oprit R8) aan de firma met de meest voordele offerte, zijnde Snoeck en Partners, 
Engelse Wandeling 70 te 8510 Marke, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze 
inschrijver: kortingsfactor c: 0,62 (of geraamd ereloon voor aandeel stad Kortrijk van 7.483,33 Euro 
excl. BTW).

Bijlagen
 Algemeen Bestek Studieopdrachten riolering en wegenis.pdf
 Berekening ereloonR 4139.xlsx
 Offerte R4139 Harelbeke Spinnerijstraat.pdf
 R004139 HK Spinnerijstraat plan v1.pdf
 R004139 sov Infrax-HK-Kortrijk a'past 30.06.2017.pdf
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OVEREENKOMST 
 
 
TUSSEN:  Infrax CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Koning Albert II-laan 37, 

1030 Brussel, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua o.v., 
Infrax Limburg o.v., Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v., Infrax West 
o.v. , PBE cvba en Riobra o.v. hierna genoemd “INFRAX”, en hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Jan Neys, Manager Aankoop en Logistiek. 

 
 
EN:   Het stadsbestuur van HARELBEKE 

vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt de heer Alain Top, Burgemeester, en de Heer Carlo Daelman, 
Secretaris, die handelen in naam en voor rekening van de Stad Harelbeke ter 
uitvoering van de beslissingen van de Gemeenteraad dd. 10 maart 2008 en 
dd. …………………. hierna genoemd “ het Stadsbestuur”. 

 
 
EN:   Het stadsbestuur van de stad KORTRIJK 

vertegenwoordigd door het college van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreedt de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester, en de heer  
Geert Hillaert, secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad / het College van Burgemeester en Schepenen van 
……………… en hierna genoemd “de stad KORTRIJK”. 

 
 
Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2005. 
 
In uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van Harelbeke dd. 10 maart 2008 
houdende “Rioleringsbeheer – Overdracht rioleringsinfrastructuur en beheersafstand aan de 
opdrachthoudende vereniging WVEM” 
 
 
Aangezien Infrax optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van oa volgende 
netbeheerders: Inter-aqua o.v., Iveg o.v., Infrax West o.v. en Riobra o.v. op wiens naam de 
zakelijke rechten aangaande de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd, 
 
 
Aangezien INFRAX de volgende werken wenst uit te voeren: 
Aanleg RWA riolering Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8) 
 
Aangezien de stad HARELBEKE de volgende werken wenst uit te voeren: 
Wegeniswerken Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8), kant Harelbeke 
En alle daar aanverwante werken 
 
Aangezien de stad KORTRIJK de volgende werken wenst uit te voeren: 
Aanleg DWA riolering Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8)  
Wegeniswerken Spinnerijstraat (tussen Venetiëlaan en oprit R8), kant Kortrijk 
 
 
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de 
verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd.  
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
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ARTIKEL 1. 
 
Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de 
hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en INFRAX aan te 
duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde 
opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. 
 
 
HOOFDSTUK 1  
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf- 
en werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren 
en/of een meerwaarde wenst te creëren.) 
 
 
ARTIKEL 2. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningprocedure uit, maakt 
het gunningverslag op en wijst de opdracht toe.  
INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gunning van de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen 
nadat de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK hebben ingestemd met het 
gunningvoorstel en een document hebben overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder 
voorbehoud akkoord gaan met de gunning van hun deel van de opdracht en dat zij voor de 
betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 
In elk geval zullen de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK dit akkoord geven binnen de 
maand nadat zij hierom werden verzocht. 
 
§1.INFRAX organiseert als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de 
gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe.  
 
Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. Zij nemen tegenover INFRAX als opdrachtgevend bestuur 
de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen die zij ter 
zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de 
uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken te hunnen laste. 
 
De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig 
verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de 
ramingen of de eindafrekening van de gezamenlijke werken. 
 
 
§2. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–ontwerp aan die tijdens de fase van 
het ontwerp van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  
 
Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator–ontwerp zijn opdracht, samenhangend 
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat 
hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht.  
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De dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door 
INFRAX als opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. 
De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van INFRAX als opdrachtgevend bestuur. 
 
INFRAX ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), het aangepaste 
coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken 
door de veiligheidscoördinator–ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 
 
 
§3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van 
goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van 27.1.2006, het 
VLAREBO besluit van 14.12.2007 en de codes van goede praktijk van 01.04.2008) stelt 
INFRAX als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringdeskundige aan voor het opstellen 
van het technisch verslag. INFRAX staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform 
verklaren van het technisch verslag.  
 
Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie conform 
verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 
 
De kost van de opdracht van de bodemsaneringdeskundige, het conformverklaren, de extra 
gerelateerde prestaties door het studiebureau, … wordt evenredig verdeeld tussen de 
partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de 
gezamenlijke werken. 
 
 
§4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B. 25.01.2001) stelt INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator–verwezenlijking aan die tijdens de 
fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren.  
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te allen 
tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de 
werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie 
de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur worden verplicht. 
Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de 
volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van INFRAX als opdrachtgevend bestuur. 
 
INFRAX ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een 
exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met 
betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan 
alle partijen wordt overgemaakt. 
 
De kost van de opdracht veiligheidscoördinator–verwezenlijking wordt evenredig verdeeld 
tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke 
werken. 
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§5. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Desgevallend worden de 
vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
 
ARTIKEL 3. 
 
De werken ten laste van INFRAX en deze ten laste van de stad HARELBEKE en de stad 
KORTRIJK worden in de, bij het bestek horende, opmeting onder afzonderlijke delen 
vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, 
vorderingsstaten. In artikel 95 van het K.B.14.01.2013 van de administratieve bepalingen van 
het bijzonder bestek, zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
 
ARTIKEL 4. 
 
Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur voor de opdracht van werken de gunningprocedure uit, staat in voor de opening der 
inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien 
de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken 
toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale opdracht van werken. 
 
INFRAX als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK 
hebben ingestemd met het gunningvoorstel en een document hebben overgemaakt waaruit 
blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaan met de gunning van het gedeelte der werken 
te hunnen laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben 
voorzien. 
Desnoods verzoekt INFRAX als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad 
HARELBEKE en de stad KORTRIJK. In elk geval zullen de stad HARELBEKE en de stad 
KORTRIJK dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werden verzocht. 
Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging 
de financiële gevolgen ervan ten laste worden gelegd. 
 
 
ARTIKEL 5. – Borgtocht. 
 
Als opdrachtgevend bestuur verzoekt INFRAX de aannemer de borgtocht te stellen. Deze 
heeft betrekking op de totaliteit der werken. INFRAX kan als opdrachtgevend bestuur beslag 
leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 
van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot 
de werkelijke kostprijs van de werken. 
 
 
ARTIKEL 6. – Leiding der werken. 
 
Als opdrachtgevend bestuur duidt INFRAX de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar 
neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle 
werken, wie ze ook ten laste neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal 
van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering 
der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor 
te stellen, enz. 
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Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de 
belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn 
deze adviezen bindend. 
 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte 
vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, 
ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. 
 
 
ARTIKEL 7. – Toezicht der werken. 
 
Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel 
der werken. 
 
 
ARTIKEL 8. 
 
Indien INFRAX als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging 
van de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen 
noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de 
betrokken partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
 
 
ARTIKEL 9. 
 
Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege INFRAX als opdrachtgevend 
bestuur, verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de werken te hunnen 
laste, INFRAX als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig 
tussen te komen. INFRAX verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten behoeve 
van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten 
laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich 
nemen op basis van het aandeel van elk van der partijen in de samengevoegde opdracht en 
instaan voor de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 
 
 
ARTIKEL 10. 
 
De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van INFRAX 
en deels voor rekening van de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK. Alle partijen 
beschikken over 10 kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of 
eventueel te verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze 
alleen in voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en 
zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 
 
§1. Per partij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 
 
§2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking afzonderlijke 
facturen op.  
 
§3 Per partij maakt de bodemsaneringdeskundige afzonderlijke facturen op.  
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§4. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en 
facturen op. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het 
opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. 
Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en 
kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor 
- het deel ten laste van INFRAX bij INFRAX 
- het deel ten laste van de stad HARELBEKE bij de stad HARELBEKE  
- het deel ten laste van de stad KORTRIJK bij de stad KORTRIJK 
 
Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 
kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. De al dan 
niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidend ambtenaar. 
Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde 
betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste 
een verzoek tot facturatie. 
 
INFRAX, de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK zullen instaan voor de betaling van de 
aannemer binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het K.B. 14.01.2013. 
 
 
ARTIKEL 11. – Boetes en kortingen wegens minwaarde. 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 
bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de 
betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde, 
die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de desbetreffende opdracht, 
worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld over 
de partijen. 
 
 
ARTIKEL 12. – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve 
oplevering verleend voor de gehele aanneming.  
 
Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden 
alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen de 
mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en desnoods te 
laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover 
een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. 
 
De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De 
processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend 
ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. 
 
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. 
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ARTIKEL 13. – Waarborgperiode. 
 
Tijdens de waarborgperiode zal de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK aan INFRAX 
als opdrachtgevend bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en 
rioleringsinfrastructuur rapporteren. INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met 
de aannemer contact opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. 
 
 
HOOFDSTUK 2 
 
(De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van 
de gemeente/stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele 
waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen.) 
 
 
ARTIKEL 14.  
 
De stad HARELBEKE komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en 
verbetering van openbare riolen op haar grondgebied a rato van 75 % van de kosten 
(exclusief BTW) bepaald in uitvoering van artikel 1, 5° van het hierboven vernoemde besluit 
van de Vlaamse regering van 1 februari 2002. 
De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk 
deel vermeld.  
 
 
ARTIKEL 15. 
 
INFRAX zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken 
slechts betekenen nadat de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK he(eft)(bben) 
ingestemd met het gunningvoorstel en een document he(eft)(bben) overgemaakt waaruit 
blijkt dat zij zonder voorbehoud tussenkom(t)(en) in de kosten verbonden aan de aanleg van 
de openbare riolering en hiervoor de nodige financiële middelen he(eft)(bben) voorzien. 
Desnoods verzoekt INFRAX als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging 
van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad 
HARELBEKE en de stad KORTRIJK. In elk geval (zal)(zullen) de stad HARELBEKE en de 
stad KORTRIJK dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd(en) 
verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, de financiële 
gevolgen ervan te laste gelegd worden. 
 
 
ARTIKEL 16. 
 
De stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK word(t)(en) uitgenodigd op de voorlopige 
oplevering van de werken. Na aanvaarding van deze oplevering maakt INFRAX op basis van 
de eindafrekening een debetnota voor betaling over aan de stad HARELBEKE en de stad 
KORTRIJK. 
Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum ontvangst debetnota, 
beta(alt)(len) de stad HARELBEKE en de stad KORTRIJK het verschuldigde bedrag. 
Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.  
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Opgemaakt in drievoud te Torhout op 
 
 
 
Voor de stad HARELBEKE, 
 
 
 
 
 
 
Carlo Daelman       Alain Top 
Secretaris        Burgemeester 
 
 
 
 
Voor de stad KORTRIJK, 
 
 
 
 
 
 
Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 
Secretaris        Burgemeester 
 
 
 
 
Voor Infrax cvba, 
 
 
 
 
 
 
Jan Neys 
Manager Aankoop & Logistiek 
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14 - 2017_GR_00230 - Overeenkomst in verband met samengevoegde opdracht van diensten - Bufferbekken Grote Wallebeek. - Goedkeuren

14 2017_GR_00230 Overeenkomst in verband met 
samengevoegde opdracht van diensten - 
Bufferbekken Grote Wallebeek. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00019 - Overeenkomst in verband met samengevoegde opdracht van diensten - 
Bufferbekken Grote Wallebeek. - Goedkeuren

 2016_CBS_01619 - Waterbeheersings- en rioleringswerken in de omgeving van de 
verkeerswisselaar ‘het Ei’ en de Grote Wallebeek - Principiële nota ifv bufferbekken en persleiding 
Walle - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Er moet een bufferbekken aangelegd worden in de verkeerswisselaar ‘het Ei’ ter hoogte van de wijk Walle. Het 
doel van het bufferbekken is het vertraagd afvoeren en tijdelijk bergen van het extra hemelwater afkomstig 
van afkoppelingswerken om te vermijden dat de Grote Wallebeek overbelast wordt en wateroverlast zou 
veroorzaken in het centrum van Kortrijk.

Het hemelwater dat op vandaag nog afwatert vanuit het dal van de E17 naar de collectoren van de 
Scheutistenlaan moet ook afgekoppeld worden van de zuiveringsinstallatie. Er wordt hiervoor een nieuwe 
persleiding aangelegd vanaf het pompstation langs de E17 naar het bufferbekken van Walle.

Het globale project werd opgesplitst in twee dossiers:
- Aanleg van een RWA-bufferbekken binnen de verkeerswisselaar “het Ei” met inbegrip van de plaatsing van 
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een stuw.
- Aanleg van een persleiding van het pompstation gelegen aan de E17 naar het te bouwen bufferbekken in “het 
Ei”.

Gezien een groot aandeel van het toestromende water op het bufferbekken en persleiding afkomstig is van de 
gewestwegen, komt ook AWV tussen in de projectkost volgens de omzendbrief OW 98/4 van 10 maart 1999.

Argumentatie
Het Vlaamse gewest, aldus wegen en verkeer West-Vlaanderen neemt financieel deel in de kosten voor de 
aanleg van hemelwaterafvoer langs gewestwegen overeenkomstig de omzendbrief OW 98/4 van 10 maart 
1999.

Volgende percentages werden vastgelegd voor de verschillende deelprojecten:
- Aanleg van een RWA-bufferbekken binnen de verkeerswisselaar “het Ei” met inbegrip van de plaatsing van 
een stuw: 43% aandeel AWV en 57% aandeel stad Kortrijk.
- Aanleg van een persleiding van het pompstation gelegen aan de E17 naar het te bouwen bufferbekken in “het 
Ei”: 65% aandeel AWV en 35% aandeel stad Kortrijk. 

In het kader van de studieopdracht en uitvoering van werken dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan te worden met AWV. De overeenkomst voor de studieopdracht wordt ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Deze overeenkomst werd in januari 2017 een eerste maal voorgelegd aan de gemeenteraad.  Doordat bij AWV 
de budgetten nog niet voorzien zijn, werd de overeenkomst in die zin aangepast dat de stad de studiekosten zal 
prefinancieren.  Van zodra de nodige kredieten beschikbaar zijn bij het gewest, zullen de verschuldigde 
bedragen betaald worden.

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

Financiële informatie
Het project wordt geraamd op 2.215.805,25 Euro excl. BTW waarvan 988.036,97 Euro excl. BTW ten 
laste van de Stad Kortrijk en 1.248.583,28 Euro excl. BTW ten laste van AWV. Het ereloon voor het 
project ten laste van stad Kortrijk wordt geraamd op 70.000,00 Euro excl. BTW. Voor AWV wordt het 
ereloon geraamd op 75.000,00 Euro excl. BTW

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | We leggen het openbaar domein duurzaam aan. | Omgaan 
met water en openbare verlichting op een duurzame wijze.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst voor ‘samengevoegde opdrachten van diensten’ tussen de stad Kortrijk en 
AWV West-Vlaanderen, zoals in bijlage, goed te keuren. Deze overeenkomst vervangt de 
samenwerkingsovereenkomst die goedgekeurd werd in de gemeenteraad van januari 2017.
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Bijlagen
 VISUM.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst Walle.pdf
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15 - 2017_GR_00223 - Nieuwe verkeerssituatie - statuut Nelson Mandelaplein (Kortrijk Weide) - gemeenteweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

15 2017_GR_00223 Nieuwe verkeerssituatie - statuut Nelson 
Mandelaplein (Kortrijk Weide) - 
gemeenteweg - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 
Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Wij stellen voor om op het nieuw aangelegde Nelson Mandelaplein (exclusief parking) een woonerf in te 
voeren dat enkel toegankelijk is voor tweewielers (fietsen en bromfietsen) en voor vergunninghouders 
(zie afbeelding bordencombinatie in bijlage 1). Ook komt er eenrichting op het plein waarbij autoverkeer 
vanaf de rotonde Blekersstraat – Burg Lambrechtlaan enkel richting Magdalenastraat mag rijden.

Dit wordt als volgt gesignaleerd (plannetje Nelson Mandelaplein in bijlage 2; inplantingsplannetjes 
signalisatie Nelson Mandelaplein in bijlage 3 en legende betekenis verkeersborden in bijlage 4):

 C3 (toegangsverbod) + onderbord M3 (zonder “A” onder het bromfietssymbool) + onderbord 
“uitgez. vergunninghouders”

 F12 ((woon)erf).

In combinatie met eenrichtingsverkeer (niet voor fietsers en bromfietsen kl A) (F19 + M5 en C1 + M3) 
vanaf rotonde Blekersstraat – Burg Lambrechtlaan richting Magdalenastraat.
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Argumentatie
Wij opteren voor de combinatie van de verkeersborden C3 (toegangsverbod) + F12 ((woon)erf) omdat ze, 
vergeleken met een voetgangerszone (F103), een grotere vrijheid biedt op het vlak van vergunningen. 
Ook te Gent en Leuven worden om dezelfde reden dergelijke combinaties toegepast. Het Nelson 
Mandelaplein is ook niet vergelijkbaar met een klassieke winkelwandelstraat waar doorgaans voor een 
voetgangerszone-signalisatie gekozen wordt.

Wij opteren ook voor het aanbrengen van 2 voorbehouden (gratis) parkeerplaatsen voor vergunde 
(school)bussen ter hoogte van het zwembad omdat die behoefte er hoe dan ook zal zijn. Er is daarvoor 
voldoende ruimte en er rest daarbuiten dan nog voldoende laad- en losruimte voor andere bussen of 
vrachtwagens.

 

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 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
Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.



131/200 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met nieuwe verkeerssituatie – statuut Nelson Mandelaplein (Kortrijk 
Weide) als volgt vast te stellen:

Artikel 1

§1. Op het Nelson Mandelaplein (exclusief parking) wordt een woonerf ingevoerd dat enkel toegankelijk is 
voor tweewielers (fietsen en bromfietsen) en voor vergunninghouders.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
volgende borden:

C3 + wit onderbord M3 (zonder “A”) + onderbord “uitgezonderd vergunninghouders” + bord F12a bij de 
aanvang van het plein kant rotonde Blekersstraat – Burg Lambrechtlaan en kant Magdalenastraat. Aan 
dezelfde kanten wordt, bij het verlaten van het plein, een bord F12b aangebracht.

Artikel 2

§1. Op het Nelson Mandelaplein (exclusief parking en gebied rond de middenberm kant Magdalenastraat) 
wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij autoverkeer vanaf de rotonde Blekersstraat – Burg 
Lambrechtlaan enkel richting Magdalenastraat mag rijden. In de omgekeerde richting mogen enkel 
fietsers en bromfietsen klasse A rijden.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van de 
borden F19 + wit onderbord M5 en C1 met wit onderbord M3 respectievelijk bij de aanvang van het plein 
kant rotonde Blekersstraat – Burg Lambrechtlaan en ter hoogte van de ingang buurtparking (exclusief 
parking) kant Magdalenastraat.

Artikel 3

§1. Op volgende kruispunten worden voorrangsborden aangebracht waarbij het Nelson Mandelaplein 
(woonerfgedeelte) ondergeschikt is:

-      Kant rotonde Blekersstraat – Burg. Lambrechtlaan: Nelson Mandelaplein (pleingedeelte) – Nelson 
Mandelaplein (parkingtoegang)

-      Nelson Mandelaplein - Magdalenastraat.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
volgende borden:

-      B1 in de ondergeschikte weg

-      B15c en B15f in de hoofdweg.

Artikel 4
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§1. De middenberm op het Nelson Mandelaplein, kant Magdalenanstraat, mag langs beide zijden voorbij 
gereden worden.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van het 
bord F21 aan beide kanten van de middenberm.

Artikel 5

§1. Ter hoogte van het zwembad op het Nelson Mandelaplein worden 2 voorbehouden parkeerplaatsen 
voor autocars voorzien.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van het 
bord E9d + onderbord Xc”25m”.

Artikel 6

Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 

 

 

Bijlagen
 Bijlage 1 - Afbeelding bordencombinatie.pdf
 Bijlage 2 - plannetje Nelson Mandelaplein (Kortrijk Weide).pdf
 Bijlage 3 - plannetjes voorstel signalisatie Nelson Mandelaplein.pdf
 Bijlage 4 - Legende betekenis verkeersborden.pdf
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16 2017_GR_00224 Gebruikersreglement - Reglement gebruik 
woonerf Nelson Mandelaplein (Kortrijk 
Weide) - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 
Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Wij stellen voor om het nieuwe Nelson Mandelaplein (exclusief parking) als volgt te signaleren :

 C3 (toegangsverbod) + onderbord M3 (zonder “A” onder het bromfietssymbool) + onderbord 
“Uitgez. vergunninghouders”

 F12 ((woon)erf).

Zie afbeelding bordencombinatie in bijlage 1.

Ook komt er eenrichting op het plein (F19+M5 en C1+M3) (exclusief parking en gebied rond de 
middenberm kant Magdalenastraat) waarbij autoverkeer vanaf de rotonde Blekersstraat – Burg 
Lambrechtlaan enkel richting Magdalenastraat mag rijden. In de omgekeerde richting mogen enkel 
fietsers en bromfietsen klasse A rijden.

Argumentatie
Toelichting bij de signalisatiekeuze

Wij opteren voor de combinatie van de verkeersborden C3 (toegangsverbod) + F12 ((woon)erf) omdat ze, 
vergeleken met een voetgangerszone (F103), een grotere vrijheid biedt op het vlak van vergunningen. 
Ook te Gent en Leuven worden om dezelfde reden dergelijke combinaties toegepast. Het Nelson 
Mandelaplein is ook niet vergelijkbaar met een klassieke winkelwandelstraat waar doorgaans voor een 
voetgangerszone-signalisatie gekozen wordt.

Door niet voor een voetgangerszone te kiezen zijn we niet afhankelijk van de (te) strikte voorwaarden in 
de wegcode. Zo kunnen er in een voetgangerszone bvb enkel toegangsvergunningen uitgereikt worden 
aan “in geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones 
gevestigd zijn en slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor 
leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken”. Voor het 
Nelson Mandelaplein vormt dit een probleem gezien de veelheid van allerlei leveringen op diverse 
momenten. Om die reden zijn er ook geen venstertijden.

De signalisatie biedt de mogelijkheid om vrij soepel om te springen met de gratis 
doorgangsvergunningen. We maken een belangrijk onderscheid tussen “vaste” en occasionele 
leveranciers. Alle aangelanden (zwembad, fuifzaal, CVO Miras, muziekcentrum, ..) maken een inventaris 
op van hun “vaste” leveranciers met periodiek terugkerende leveringen met een vrachtwagen. Die krijgen 
een permanente vergunning voor maximum 1 jaar. De leveranciers die eerder occasioneel in het gebied 
moeten zijn met een vrachtwagen vragen bij Parko gewoon een gratis doorgangsvergunning aan. Ze 
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kunnen dit via de mobiele website van Parko (m.parko.be) of via de stadswebsite (met doorverwijzing 
naar Parko) aanvragen en ontvangen ten laatste 3 werkdagen later hun vergunning.

De toegangsvergunning is geen parkeervergunning. Ze heeft enkel recht op toegang en laden en lossen. 
Wie langer dan nodig om te laden en te lossen in het woonerf moet zijn (om bvb werken uit te voeren 
met mobiel atelier), valt onder de procedure “inname openbaar domein” van de directie Ruimte.

De wettelijke veiligheid/bescherming die een voetgangerszone biedt, wordt hier opgevangen door de 
woonerfsignalisatie die veel overeenkomsten heeft.

Zie vergelijkende tabel in bijlage 2.

Anderzijds zou er een te grote vrijheid van toegang zijn, mochten we enkel voor een woonerf kiezen (cfr. 
Handboogstraat, Houtmarkt, ..). De “laad- en losbehoeften” (bvb ter hoogte van zwembad) gaan te groot 
zijn om zomaar iedereen in het gebied zelf toe te laten. Deze activiteit moet zoveel mogelijk op de parking 
(1e uur wellicht gratis) gebeuren. Vanuit dezelfde bekommernis opteren we er ook voor om in principe 
alle personenwagens en zelfs lichte vrachtauto’s in het woonerf te weren. Als er plaats is op de parking 
heeft niemand van die bestuurders een excuus om het woonerf in te rijden.

In de beginperiode zal een extra waarschuwing op oranje bord bij de toegangen aangewezen zijn.

Wij opteren ook voor het aanbrengen van 2 voorbehouden (gratis) parkeerplaatsen voor vergunde 
(school)bussen ter hoogte van het zwembad omdat die behoefte er hoe dan ook zal zijn. Er is daarvoor 
voldoende ruimte en er rest daarbuiten dan nog voldoende laad- en losruimte voor andere bussen of 
vrachtwagens.

Toelichting over de toegang tot en het gebruik van de site 

De inrit tot Kortrijk Weide bevindt zich kant rotonde Blekersstraat. De toegang kant Magdalenastraat is 
bedoeld voor de abonnees van de buurtparking en voor de leveranciers CVO Miras.

Op de randweg langs de parking is het parkeren er altijd verboden (woonerf); laden/lossen is er – mits 
vergunning – altijd toelaatbaar. 

De voornaamste gebruikers (agb sok, evenementen, jeugd, S&R) wensen geen venstertijden tijdens 
dewelke vrij gebruik van de randweg naast de parking mogelijk is.   Hierdoor zal iedere automobilist in 
het bezit dienen te zijn van een vergunning om toegang te krijgen tot de site om te laden/lossen. Dit 
principe stimuleert ook het gebruik van de parking eerder dan de boulevard, voor het laden/lossen van 
kleinere pakketten.

Het reglement dient dus te bepalen voor welk soort laad/los-activiteiten en onder welke voorwaarden een 
vergunning kan worden afgeleverd.  Deze reglementering is nodig vermits het niet de bedoeling kan zijn – 
mits een gewone aanvraag – aan iedereen een vergunning toe te kennen (vb. brengen/halen van 
kinderen zwembad, fuifgangers, ….).  
Het vergunningensysteem voor deze site kan een aanvulling zijn op het bestaande systeem in de  
voetgangerszone en het gangbare systeem voor “inname openbaar domein” : via website aan te vragen, 
regularisatiemogelijkheid, …
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Analyse van de potentiële vergunninghouders toont aan dat er – behalve voor het zwembad – weinig 
vaste leveranciers zijn.  De meeste evenementen gaan max. jaarlijks door met telkenmale andere 
leveranciers. 

Omwille van deze redenen lijkt het aangewezen te werken met gratis doorgangsvergunningen (tbv 
laden/lossen excl. parkeren) : 
* tijdsgebonden vergunningen (dag/week/maand) voor evenement-gerelateerde leveranciers, …..(art. 3)
* vergunningen op jaarbasis voor eigenaars, huurders, beheerders, vaste leveranciers (mits contract). 

Tijdsgebonden vergunningen worden alleen aan lichte vrachtwagens of zwaarder uitgereikt.  
Personenwagens worden verondersteld de parking te gebruiken.

Handhaving

De handhaving van de vergunningen en de toegang gebeurt dmv ANPR-camera’s bij de toegangen van 
het Nelson Mandelaplein [In het kader van de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen] .

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met het gemeentelijk reglement betreffende de toegang tot het woonerf Nelson 
Mandelaplein (exclusief parking) (Kortrijk Weide)  waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 1

Het Nelson Mandelaplein op Kortrijk Weide wordt gesignaleerd met volgende verkeersborden:

-      C3 (toegangsverbod) + onderbord M3 (zonder “A” onder het bromfietssymbool) + onderbord 
“uitgez. vergunninghouders”

-      F12 ((woon)erf)

-      In combinatie met eenrichtingsverkeer (F19+M5 en C1+M3) (exclusief parking en gebied  rond de 
middenberm kant Magdalenastraat) waarbij autoverkeer vanaf de rotonde Blekersstraat – Burg 
Lambrechtlaan enkel richting Magdalenastraat mag rijden. In de omgekeerde richting mogen enkel 
fietsers en bromfietsen klasse A rijden.
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Artikel 2

Tot het Nelson Mandelaplein hebben volgende categorieën altijd toegang (zonder vergunning):

a)    Voetgangers

b)    Fietsers

c)    Pedelecs (elektrische fietsen tot max. 40 km/u)

d)    Bromfietsen klasse A en B

e)    De prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.

Andere gebruikers dienen een doorgangsvergunning aan te vragen die hen toegang verleent en toelaat 
om te laden/lossen (excl. parkeren).

Artikel 3 : type voertuig

Voor personenauto’s en lichte vrachtauto’s (MTM<3,5t) worden geen doorgangsvergunningen afgeleverd.  
Deze voertuigen kunnen terecht op de parking.  Uitzondering hierop wordt gemaakt voor voertuigen 
behorend tot de categorie vermeld in art. 4 of, uitzonderlijk, na duidelijke motivering waarom het gebruik 
van de parking onmogelijk is.  

Artikel 4 : aangelanden en wegbeheerders

Krijgen een jaarlijks te hernieuwen gratis doorgangsvergunning op basis van kenteken :

-      Stadsvoertuigen die nodig zijn voor beheer; meer bepaald voor de takenpakketten van Ruimte, 
Bedrijfsvoering, Evenementen, Sport en Jeugd

-      Voertuigen van aangelanden.

Artikel 5 : vaste leveranciers

Kunnen een, jaarlijks te hernieuwen, gratis doorgangsvergunning op basis van kenteken krijgen:

-      Leveranciers met periodiek terugkerende leveringen ten dienste van de aangelanden

-      Bussen en cars met bezoekers voor Kortrijk Weide.

Artikel 6 : anderen

Dienen telkens een gratis doorgangsvergunning op basis van kenteken aan te vragen (via m.parko.be en 
kortrijk.be) die ze binnen de 3 werkdagen kunnen krijgen :

-      Alle categorieën die niet beantwoorden aan artikel 5 (occasionele leveranciers, …).

Artikel 7

De gemeentelijke parkeerkaart ‘inname openbaar domein’ is van toepassing op Kortrijk Weide.
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Bijlagen

Beheer Openbaar Domein
17 - 2017_GR_00229 - B.O.D. Beheer en onderhoud van het  busstation te Kortrijk - tijdelijk en nieuw te bouwen busstation te Kortrijk  - Goedkeuren

17 2017_GR_00229 B.O.D. Beheer en onderhoud van het  
busstation te Kortrijk - tijdelijk en nieuw te 
bouwen busstation te Kortrijk  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 
Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
In Kortrijk wordt gewerkt aan een nieuwe stationsomgeving. Binnen dit project wordt ook een nieuw 
busstation gerealiseerd. Tijdens de uitvoering van het stationsproject is het nodig een tijdlijk busstation te 
voorzien. 
Het is nodig om afspraken te maken over het beheer en onderhoud van het busstation.  
Deze afspraken zijn geldig voor zowel het tijdelijk busstation als voor  het nieuwe busstation dat gebouwd 
zal worden binnen het stationsproject. 

De afspraken tussen de Stad Kortrijk en de Lijn zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.

Argumentatie
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Naar aanleiding van bovenstaande stuurde de Lijn een ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst 
naar de Stad Kortrijk. 
Het team BOD en de juridische dienst ontvingen het voorstel voor advies.
Bij opmaak van de samenwerkingsovereenkomst werd uitgegaan van  het algemeen principe dat het 
structureel onderhoud ten laste wordt genomen van de partij die ingestaan heeft voor de financiering 
ervan.

 

Juridische grond
De gemeenteraad is bevoegd voor  het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst op basis van 
artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

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

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en 
bezoekers. | Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies
Vanuit juridisch oogpunt willen we het volgende opmerken:

- De overeenkomst is vrij eenzijdig opgesteld in het voordeel van De Lijn

- De formulering mbt de verzekeringspolis in geval van vandalisme, onevallen, stormschade, ... is 
onduidelijk. We gaan ervan uit dat de Stad instaat voor de herstellingen die het gevolg zijn van slijtage, 
vandalisme, ongevallen, stormschade e.d., maar dat wanneer vandalisme, ongevallen, stormschade, ... 
opgenomen zijn in een verzekeringspolis, dat dan de eigenaar de formaliteiten met de verzekeringen 
afhandelt.

- Het komt vreemd voor dat in geval De Lijn geen subsidies ontvangt voor het aandeel ten haren laste, 
dat dan enkel de onderdelen waarin De Lijn betrokken partij is ontbonden wordt. Dit betekent dus dat de 
verplichtingen van de Stad in dat geval wel blijven bestaan.

- De ondertekening dient door de burgemeester te gebeuren.

Machteld Claerhout
Geen advies ontvangen
Graag advies over de samenwerkingsovereenkomst betreffende beheer en onderhoud van het busstation.
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen De Lijn en de Stad Kortrijk, over het beheer en onderhoud  van 
het busstation te Kortrijk, integraal goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst beheer- en onderhoud busstation.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst   

betreffende het beheer en onderhoud autobusstation te Kortrijk   
  

 

  

TUSSEN  de Stad Kortrijk, Markt, 8500 Kortrijk. Vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer …………………………………………… 
– schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, en de heer …………………………………… - 
stadssecretaris,  handelend  in  uitvoering  van  het 
 gemeenteraadsbesluit  van  
...............................;  

Hierna genoemd “Stad Kortrijk”; 

EN  de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 

Mechelen en ondernemingsnummer 0242.069.537.   

Vertegenwoordigd door de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal, en de heer Marc 

Descheemaecker, voorzitter van de Raad van bestuur;  

  Hierna genoemd “De Lijn”  

  

Stad Kortrijk en De Lijn  samen genoemd als “partijen” of naar elk van hen afzonderlijk als de “partij”.  

  

  

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT   

  

  

ARTIKEL 1 – Voorwerp van de overeenkomst  

De onderhavige overeenkomst heeft tot doel het regelen van het beheer en onderhoud van het 

autobusstation, zowel in tijdelijke als definitieve vorm, aan het treinstation te Kortrijk, gerealiseerd 

binnen de samenwerkingsovereenkomst houdende de heraanleg van de stationsomgeving Kortrijk, 

afgesloten op …………………..   

  

ARTIKEL 2 – Zakelijke rechten  

Afspraken omtrent zakelijke rechten zullen via een aparte overeenkomst worden geregeld uiterlijk op 

het ogenblik dat de werken worden aangevat.  

Elke partij ziet af van zijn recht op natrekking op de installaties en uitrustingen van De Lijn die op basis 

van deze overeenkomst op de door hen ter beschikking gestelde terreinen worden aangebracht.  

  

ARTIKEL 3 – Beheer en onderhoud na realisatie  

  

Toegang  

De toegang tot het busstation, is uitsluitende voorbehouden aan voertuigen van De Lijn en elk ander, 

door De Lijn toegelaten, voertuig.  

  

Recht van Politie  

De stad Kortrijk zal haar recht  van politie uitoefenen op het autobusstation aan het station van Kortrijk, 

zonder afbreuk te doen aan de rechten waarover De Lijn beschikt op de gronden toebehorend tot het 

eigen busstation.  
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Onderhoud, verlichting, toekomstige vernieuwing, reiniging:  

De stad zal zich op haar kosten en ter volledige ontlasting van De Lijn, belasten met:  

- het klein onderhoud, bestaande uit: het reinigen van de rijwegen, voetpaden, bushalten, 

schuilhuisjes, verwijderen van graffiti, rioleringen. Exclusief alles eigen aan De Lijn  

(signalisatiepalen, reizigersinformatieborden, betaalautomaten, …);  

- de herstellingen die het gevolg zijn van slijtage, vandalisme, ongevallen, stormschade e.d.  In 

voorkomend geval van vandalisme, ongevallen, stormschade, …, dewelke opgenomen zijn in 

een verzekeringspolis, is het de eigenaar die formaliteiten met verzekeringen afhandelt.  

- De herstellingen:  

o dienen uitgevoerd te worden met originele onderdelen (of gelijkwaardig); o dienen 

vakkundig te gebeuren zonder het uitzicht te wijzigen en zonder ingrepen die de 

vooropgestelde levensduur kunnen verkorten;  

o dienen zo snel mogelijk te gebeuren teneinde verdere beschadiging te voorkomen; o 

mogen in geen geval de veiligheid van de reizigers en voorbijgangers in het gedrang 

brengen;  

- de reiniging van de schuilhuisjes : huidig onderhoud van de overkapping gebeurt momenteel 

door de stad. Bushokjes worden momenteel onderhouden binnen de overeenkomst met 

ClearChannel;  

- het onderhoud van alle beplantingen, mits inspraak vóór de aanleg;  

- het wegruimen van sneeuw en ijzel op de hierboven genoemde installaties.  Er wordt enkel 

gestrooid en geen sneeuw geruimd;  

- het ledigen van de vuilbakken en peukentegels;  

- het verzekeren van de afloop van het water en het reinigen van straatkolken, zinkputten, ...;  

- het verlichten van voornoemde installaties;  

- het onderhoud en eventueel vernieuwen van de verlichtingsinstallaties;  

- het elektriciteitsverbruik voor alle elektrische installaties, met uitzondering van specifieke 

installaties van de Lijn (De Lijnwinkel, realtime infromatieborden en betaalautomaten); - het 

onderhoud en vernieuwen van de verkeerssignalisatie; - het onderhoud en herstelling van de 

rioleringen.  

  

De stad heeft inspraak gehad vóór de aanleg bij de keuze van de materialen en het groen gedurende het 

ontwerpproces.   

De overdracht van de verantwoordelijkheid geschiedt bij de voorlopige oplevering van de werken, (mits 
aanwezigheid en goedkeuring van de stad) dit met uitzondering van deze welke contractueel ten laste 

van de aannemer blijven tot de definitieve oplevering.  

De digitale panelen voor de aanduiding van de ritten vallen buiten deze overeenkomst, en blijven binnen 

de verantwoordelijkheid van De Lijn.  

Als algemeen principe geldt verder dat het structureel onderhoud ten laste wordt genomen van de partij 

die ingestaan heeft voor de financiering ervan.  

Vergunningen, van welke duur of aard, die betrekking hebben of rechtstreeks verband houden met het 

busstation, mogen slechts verleend worden na uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord van De  

Lijn.  

ARTIKEL 4 - Ontbindende voorwaarde:  

Voor de onderdelen waarin de VVM De Lijn betrokken partij is wordt de overeenkomst ontbonden in 

het geval dat de VVM De Lijn geen subsidies ontvangt van het Vlaams Gewest voor het aandeel ten haren 

laste.  
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ARTIKEL 5 – Zegel- en registratiekosten  

De kosten van registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de partij(en) welke die formaliteit 

wenselijk acht(en).  

ARTIKEL 6 – Geschillen, toepasselijk recht en nietigheid  

Ingeval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te regelen.   

  

Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscolleges van Mechelen zijn 

uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de deze overeenkomst.   

  

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige 

bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die 

de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert.  

  

Deze overeenkomst wordt maar rechtsgeldig indien ze werd ondertekend door alle betrokken partijen.  

  

Opgemaakt in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn te Mechelen,  op datum van ……/……/2017  

  

Voor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, 

Directeur-generaal 

Roger Kesteloot  

Voorzitter raad van bestuur 
Marc Descheemaecker  

 
 

Namens de stad Kortrijk 
De Gemeentesecretaris 
Geert Hillaert 

De Burgemeester 
Vincent Van Quickenborne 
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18 2017_GR_00226 B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 
2017/1319 - Reiniging van de straatkolken 
in de entiteit Kortrijk 2017-2020 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01720 - B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256 - Reiniging van de straatkolken in 
de entiteit Kortrijk 2017-2020 - Niet-gunning

Aanleiding en context
De Gemeenteraad stelde, in zitting van 30 januari 2017, de voorwaarden vast van de opdracht 
"Reiniging van de straatkolken - bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214" en koos voor 
een open aanbesteding als wijze van gunnen. De kostprijs van deze opdracht raamden we op een 
totaalbedrag van 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar). Voor 4 jaar is dit een totaalbedrag van 528 280,00 euro excl. BTW + 110 938,80 
euro BTW.

In het kader van dit dossier vond op 27 maart 2017 om 9u een open aanbesteding plaats. Er werden 
5 offertes ingediend, slechts 2 offertes waren formeel regelmatig.

In het bestek werd onder punt 4. Prijsvaststelling een maximum bestelbedrag vastgelegd. Het 
bestelbedrag per jaar wordt beperkt tot 132 070,00 euro excl. BTW.
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Na administratief nazicht van de offerte van de laagste formeel regelmatige inschrijver zijnde de THV 
Dekeyser-Verhelle stelden we vast dat hun inschrijvingsbedrag BOVEN dit maximum bestelbedrag lag. 
Tevens lag het inschrijvingsbedrag van de tweede laagste formeel regelmatige inschrijver de nv 
Algrobo ook boven dit maximum bestelbedrag.

Bijgevolg waren deze offertes krachtens artikel 95, §3, eerste lid KB Plaatsing van 15 juli 2011 op 
materieel vlak substantieel onregelmatig gezien ze afweken van de bepalingen van het KB Plaatsing of 
van de opdrachtdocumenten betreffende met name de prijzen, termijnen en technische specificaties. 
In dit specifiek geval gaat het over de prijzen.

Op basis van bovenstaande waren we genoodzaakt om de opdracht "Reiniging van de straatkolken in 
de entiteit Kortrijk 2017-2020 - bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1214" niet te gunnen en 
de procedure te hernemen in het bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256.

Gezien er enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een 
aanbesteding voorziet de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 in art. 26, § 1, 1°, e dat we de 
oorspronkelijke opdracht kunnen gunnen op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking op voorwaarde dat de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk 
werden gewijzigd.

Gezien het hier gaat om een Europese bekendmaking schreven we enkel de formeel regelmatige 
inschrijvers aan om deel te nemen aan deze procedure zijnde:

1. THV Dekeyser-Verhelle uit Brugge
2. Nv Algrobo uit Laarne

Op 15 mei 2017 ontvingen we van beide firma's een offerte.

Argumentatie
Na administratief nazicht van deze offertes stelden we terug vast dat het inschrijvingsbedrag van de 
formeel laagste en tweede laagste regelmatige inschrijver BOVEN het maximumbestelbedrag ligt.

Op 18 mei 2017 werd een onderhandelingsronde opgestart met beide firma's. We vroegen hen of er 
een prijsverlaging mogelijk was. Beide firma's wensten echter geen prijsverlaging toe te passen.

Bijgevolg zijn deze offertes krachtens artikel 95, §3, eerste lid KB Plaatsing van 15 juli 2011 op 
materieel vlak substantieel onregelmatig gezien ze afwijken van de bepalingen van het KB Plaatsing of 
van de opdrachtdocumenten betreffende met name de prijzen, termijnen en technische specificaties. 
In dit specifiek geval gaat het over de prijzen

Op basis van bovenstaande besliste het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2017 om 
de opdracht "Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk 2017-2020 - bestek B.O.D. 
Straatkolken 2017-2020 - 2017/1256" niet te gunnen.

We maakten een nieuw bestek op nl. "B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1319". Gezien we 
merken dat de inschrijvingsprijzen conform de huidige marktprijzen zijn legden we geen maximum 
bestelbedrag meer vast in dit bestek. De overige bepalingen uit het bestek werden niet gewijzigd.

Nu vragen we aan de Gemeenteraad om de voorwaarden en wijze van gunnen van het dossier 
"B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1319" goed te keuren.

Dit jaar worden de straatkolken slechts 1 maal gereinigd. Hierdoor vragen we om 66 035,00 euro excl. 
BTW + 13 867,35 euro BTW aan budget te voorzien.
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In 2018, 2019 en 2020 worden de straatkolken 2x per jaar gereinigd. Hierdoor vragen we om 132 
070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW per jaar aan budget te voorzien.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten kiezen we 
voor een openbare procedure.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
In 2017 moet er volgend budget voorzien worden:

 66 035,00 euro excl. BTW + 13 867,35 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar) / artikel 2017 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2018 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar) / artikel 2018 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2019 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar) / artikel 2019 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

In 2020 moet er volgend budget voorzien worden:

 132 070,00 euro excl. BTW + 27 734,70 euro BTW (voor rioleringen is de BTW 
volledig aftrekbaar) / artikel 2020 / IE GEEN / actie GBB-CBS / item 0310-00 / algemeen 
rekeningnummer 6103510

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
2017.832 budgetsleutel 2017/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 66.035€ beschikbaar 
krediet 103.638,55€

Voor de komende jaren wordt louter informatief SMJP 8  vermeld, bij de respectievelijke 
budgetopmaak moet deze uitgave door de directie voorzien worden:

2018/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar krediet SMJP 8 - 272.959€ 

2019/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar krediet SMJP 8 - 275.689€ 

2020/GBB-CBS/0310-00/6103510/IE-GEEN uitgave 132.070€ beschikbaar krediet SMJP 8
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Dominique Dubrul
Gunstig advies
ok

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden vast te stellen voor de opdracht "Reiniging van de straatkolken in de entiteit Kortrijk" 
zoals ze vervat zit in het bijzonder bestek B.O.D. Straatkolken 2017-2020 - 2017/1319, opgemaakt 
door het team Beheer Openbaar Domein.

Punt 2
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten te kiezen 
voor een openbare procedure als wijze van gunnen.

Bijlagen
 20171319_Raming.xls
 20171319_2017_08_16_Bestek - Model 3P.doc

21:02 Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting
19 - 2017_GR_00227 - Bestrating wegenis in functie van nieuw voetpadbeleid Sint-Katrienplein - Samenwerkingsovereenkomst (stad Kortrijk - gemeente Kuurne - gemeente Lendelede) - Goedkeuren

19 2017_GR_00227 Bestrating wegenis in functie van nieuw 
voetpadbeleid Sint-Katrienplein - 
Samenwerkingsovereenkomst (stad 
Kortrijk - gemeente Kuurne - gemeente 
Lendelede) - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, 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; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
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de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Schepen Axel Weydts deelt mee dat in het bestek, dat als bijlage in dit dossier is opgenomen nog een 
wijziging werd aangebracht, in het bijzonder een aanpassing van de uitvoeringstermijn.

Omwille van de slechte toestand van de bestrating op het Sint-Katrienplein besliste de gemeente 
Kuurne om dit plein her aan te leggen. De gemeente Kuurne, die optreedt als opdrachtgevend 
bestuur, stelde het studiebureau nv Cnockaert uit Wervik aan voor de opmaak van het ontwerp voor 
de heraanleg van de bestrating Sint-Katrienplein.

Bijkomend zag de gemeente Kuurne de opportuniteit om de aanpalende wegenis mee te nemen in dit 
project. Gezien deze wegenis gelegen is op de grens met Kortrijk en Lendelede werd gevraagd om 
mee te stappen in dit project. Na navraag bij de nutsmaatschappijen bleek dat zij ook van de 
gelegenheid gebruik willen maken om nutswerken uit te voeren. Bijgevolg stappen zij ook mee in dit 
project. Gezien de vele overkoppelingen die dienen uitgevoerd te worden in de voetpaden maken wij 
ook van de gelegenheid gebruik om de aanpalende voetpaden her aan te leggen.

Om in de nabije toekomst de nieuw aangelegde wegenis niet meer te moeten opbreken voorzien we 
bijkomend een wachtpersleiding voor een toekomstig rioleringsproject.

De opdracht van het studiebureau nv Cnockaert werd dan ook uitgebreid.

Een deel van de kosten die gepaard gaan met bovenstaande werken dienen verdeeld te worden 
tussen de betrokken partijen. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

Argumentatie
Op basis van bovenstaande en in nauwe samenwerking met onze juridische dienst werd een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de gemeente Kuurne, gemeente Lendelede en de 
stad Kortrijk. Het komt aan de Gemeenteraad toe om deze overeenkomst integraal goed te keuren.

De gemeente Kuurne, die optreedt als opdrachtgevend bestuur, stelde het studiebureau nv Cnockaert 
uit Wervik aan voor de opmaak van het ontwerp voor de heraanleg van de bestrating Sint-
Katrienplein. Tevens vragen we aan de Gemeenteraad om dit ontwerp, voortvloeiend uit deze 
samenwerkingsovereenkomst, goed te keuren.

Ontwerp

Het ontwerp ten laste van de stad Kortrijk omvat:

 De heraanleg van de voetpaden langs de onpare kant in de Izegemsestraat tussen de Sint-
Katriensteenweg en het Sint-Katrienplein.

 De heraanleg van de wegenis en de voetpaden op het Sint-Katrienplein.
 Aanleg van een wachtbuis voor persleiding in het tracé van de Watergroep.

Om de werken te raadplegen die ten laste zijn van de gemeentes Kuurne en Lendelede verwijzen we 
naar de samenwerkingsovereenkomst, de plannen en het bestek in bijlage bij deze nota.
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Kostenverdeling eigenlijke werken

Hieronder een overzicht van de kosten die zullen voortvloeien uit deze samenwerkingsovereenkomst:

De kosten van deze werken worden geraamd op een totaalbedrag van 405 547,59 euro incl. 
BTW en worden als volgt tussen de partijen verdeeld:

1. Werken ten laste van de gemeente Kuurne: 237 2010,11 euro incl. BTW
2. Werken ten laste van de stad Kortrijk: 112 275,65 euro incl. BTW
3. Werken ten laste van de gemeente Lendelede: 56 079,83 euro incl. BTW

Kostenverdeling ereloon

De betrokken partijen komen overeen om het ereloon en de studiekosten van het studiebureau te 
verdelen pro rata de uit te voeren en ten laste te nemen werken van elk der partijen.

Het ereloonpercentage is bepaald volgens de laatste uitgave van de “Voorwaarden betreffende de 
opdrachten van de raadgevende ingenieurs” van FABI-KVIV en de laatste uitgave van de bijhorende 
ereloonpercentage- en de classificatietabel van barema I klasse 1.

Het ereloonpercentage wordt vermenigvuldigd met een kortingscoëfficiënt van 0,9.

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

Financiële informatie
Volgende kosten zullen voortvloeien uit deze overeenkomst: totaal geraamd budget voor het aandeel 
van de stad Kortrijk: 124 224,81 euro incl. BTW waarvan:

1. Te betalen ereloon 2017 - aandeel stad Kortrijk: 8 827,88 euro incl. BTW: 2017/ 
GBB-CBS / 0200-01 / 2240000 / BESTUUR / CBS / IE-14

2. Te betalen ereloon 2018 - aandeel stad Kortrijk: 3 139,29 euro incl. BTW: 2018/ 
GBB-CBS / 0200-01 / 2240000 / BESTUUR / CBS / IE-14

3. Raming eigenlijke werken - aandeel stad Kortrijk: 112 257,65 euro incl. BTW: 2018 
/ GBB-CBS / 0200-01 / 2240000 / BESTUUR / CBS / IE-14

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage, tussen de gemeente Kuurne, gemeente 
Lendelede en de stad Kortrijk voor de verbeteringswerken van de voetpaden op de parking Sint-
Katrienplein en de bestratingswerken in functie van het nieuw voetpadbeleid integraal goed te keuren.

Punt 2
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De voorwaarden van het ontwerp voor de verbeteringswerken van de voetpaden op de parking Sint-
Katrienplein en de bestratingswerken in functie van het nieuw voetpadbeleid, opgemaakt door 
studiebureau Cnockaert, goed te keuren.

Bijlagen
 overeenkomst_20170831093010.pdf
 Bestek KU 0022 v9 .pdf
 Raming nr. KU 0022
 Plan 1 nr. KU0022 - Grondplan bestaande toestand.pdf
 Plan 2 nr. KU0022 - Grondplan ontworpen toestand.pdf
 Plan 3 nr. KU0022 - Typedwarsprofielen en typedetails.pdf
 Plan 4 nr. KU0022 - Grondplan ontworpen toestand aanleg nieuwe KWS toplaag deel 

Izegemsestraat.pdf
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Raadscommissie 3
An Vandersteene
Musea en Erfgoed
20 - 2017_GR_00225 - Straatnaamgeving - Casimirvest - Principiële goedkeuring

20 2017_GR_00225 Straatnaamgeving - Casimirvest - 
Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 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; de heer Francis Rodenbach, 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; 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 Filiep Santy, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer Steve 
Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat aansluitend op de Rekolettenstraat, gesitueerd op de voormalige 
site Drankencentrale de Gryse, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit 
in vergadering van 19 december 2014 en stelde toen de naam Henri Boutrystraat voor, verwijzend 
naar het industrieel verleden van deze site.  
Intussen kwam vanuit de gemeenteraad een verzoek om voorlopig geen mannelijke persoonsnamen 
voor te stellen. Als alternatief werd door de commissie  in de vergadering van 4 juli 2017 het 
toponiem Casimirvest voorgesteld.

Argumentatie
Casimirvest (of Casimirusvest) was een vesting die ter hoogte van de Gasstraat aangelegd werd in 
1577- 1578. De vesting werd afgebroken in 1782 op bevel van keizer Jozef II, die heel Kortrijk liet 
ontmantelen. De naam verwijst weliswaar naar een veldheer, maar deze is niet zo relevant, wel het feit dat dit 
toponiem eeuwenlang bestaan heeft vlak bij de nieuwe verkaveling. 

De naam werd ons ook al gesuggereerd door de cultuurraad als alternatief voor Henry Boutrystraat.
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Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad heeft zijn advies reeds 
overgemaakt. Na het openbaar onderzoek 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 aansluitend op de Rekolettenstraat gesitueerd op de site voormalige 
Drankencentrale De Gryse, de naam te geven: Casimirvest.

 

Bijlagen
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Voorstel CR Casimirus bollewerck.pdf

Arne Vandendriessche
Projecten HR
21:13 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
21:15 Axel Weydts, schepen verlaat de zitting
21:15 Koen Byttebier, raadslid verlaat de zitting
21 - 2017_GR_00205 - Stadspersoneel : arbeidsreglementering - Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge  aanpassingen m.b.t. onbetaald verlof/Vlaams Zorgkrediet/federale thematische loopbaanonderbreking/verankering bedrag maaltijdcheques/verhoging fietsvergoeding (aanpassing 16).

21 2017_GR_00205 Stadspersoneel : arbeidsreglementering - 
Aanpassing rechtspositiebesluit ingevolge  
aanpassingen m.b.t. onbetaald 
verlof/Vlaams Zorgkrediet/federale 
thematische 
loopbaanonderbreking/verankering bedrag 
maaltijdcheques/verhoging fietsvergoeding 
(aanpassing 16).
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 
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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 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; 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; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanpassingen m.b.t. onbetaald verlof/Vlaams zorgkrediet/federale thematische 
loopbaanonderbreking/verankering bedrag maaltijdcheques/verhoging fietsvergoeding in het 
rechtspositiebesluit  van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk dringen zich op door recente 
wetswijzigingen en actualiseringen van gegevens.

Aan de gemeenteraad wordt thans een dossier voorgelegd met betrekking tot deze aanpassingen.

Argumentatie
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 
23 januari 2009, gaf aanleiding tot de invoering van een nieuwe rechtspositieregeling. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007, zoals gewijzigd door het besluit van de 
Vlaamse regering van 16 januari 2009, stelde de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
vast, op basis waarvan het stadsbestuur het stedelijk rechtspositiebesluit moest vaststellen. 

De gemeenteraad van de stad Kortrijk stelde op 17 november 2008 het rechtspositiebesluit voor het 
personeel van de stad Kortrijk vast, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 6 april 2009 
(aanpassing ingevolge beperkt schorsingsbesluit van de gouverneur en aanpassing ingevolge het 
sectoraal akkoord 2008-2013), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 oktober 2009 (aanpassing ingevolge 
evaluatiereglement decretale graden), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 8 februari 2010 (aanpassing 
ingevolge een evaluatie en bijsturing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 13 september 2010 (aanpassing 
ingevolge wijziging fietsvergoeding), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 december 2010 (aanpassing 
ingevolge wijziging reglement mandaatstelsel en een wetswijziging), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 
februari 2011 (aanpassing ingevolge aanpassing reglementering anciënniteitspremie/premie 
pensionering en reglementering hospitalisatieverzekering), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 6 juni 2011 
(aanpassing ingevolge technische aanpassing), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 12 maart 2012 
(aanpassing ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit d.d. 14 mei 2012 
(aanpassing ingevolge bijsturing evaluatiereglement), bij gemeenteraadsbesluit van 13 mei 2013 
(aanpassing ingevolge een wetswijziging), bij gemeenteraadsbesluit 14 oktober 2013 (aanpassing 
ingevolge technische aanpassingen en de invoering van het luik externe personeelsmobiliteit), bij 
gemeenteraadsbesluit van 12 januari 2015 (aanpassing ingevolge technische aanpassingen), bij 
gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 (Besteding VIA-middelen - Besteding door verhoging van 
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het bedrag van de maaltijdcheques) en bij gemeenteraadsbesluit van 14 november 2016 (Aanpassing 
rechtspositiebesluit ingevolge een verhoging van de fietsvergoeding in het kader van woon-
werkverkeer) 

Er werd op 18 mei 2017 met de vakbonden een akkoord onderhandeld om de aanpassingen m.b.t. 
het onbetaald verlof/Vlaams zorgkrediet/federale thematische loopbaanonderbreking/verankering 
bedrag maaltijdcheques/verhoging fietsvergoeding in het rechtspositiebesluit aan te passen (cfr. 
protocol van akkoord nummer 452 zoals in bijlage gevoegd).

De meerkost van deze maatregel op jaarbasis wordt geraamd op 3500 euro per jaar.

Dit dossier werd op 27 juni 2016 besproken in het MAT (aanpassing RPB met financiële 
repercussie) en dit resulteerde in een gunstig advies. 

Dit dossier werd besproken in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (aanpassing RPB met financiële 
repercussie) en dit resulteerde eveneens in een gunstig advies. 

Thans wordt het dossier voorgelegd aan de gemeenteraad met het oog op het aanpassen van het 
rechtspositiebesluit van toepassing op het personeel van de stad Kortrijk met betrekking tot het 
onbetaald verlof/Vlaams zorgkrediet/federale thematische loopbaanonderbreking/verankering bedrag 
maaltijdcheques/verhoging fietsvergoeding.

Juridische grond
- Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provincieperrsoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
meer bepaald artikel 159 handelend over de maaltijdcheques;
- Het rechtspositiebeluist van toepassing op de personeelsleden van de stad Kortrijk zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad op 17 november 2008 en zoals gewijzigd in latere data, meer bepaald de 
artikelen met betrekking tot het onbetaald verlof/Vlaams zorgkrediet/federale thematische 
loopbaanonderbreking/maaltijdcheques/fietsvergoeding.
- Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 270 m.b.t. het advies van de Raad voor Maatschappeiijk 
Welzijn.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Jaarlijkse meerkost voor een verhoging van de fietsvergoeding van € 0,22/km naar € 0,23/km : circa 
€ 3500 verwerking via loondadministratie).

Budgetsleutel : GBB-CBS/0112-00/6230001/BESTUUR/CBS/IE-GEEN/KP-GEEN

(tekst maaltijdcheques : enkel formulering - van een vorige beslissing : de VIA-subsidiëring voor 2017 
(restmiddelen en saldo reguliere middelen VIA4) zijn integraal besteed aan een behoud van de 
verhoging van de maaltijdcheques met 1,10 EUR (verhoging van 4,40 EUR naar 5,50 EUR), samen 
met een extra bijdrage (bijsturing) door het stadsbestuur. Voor de toekomst is het stadsbestuur 
bereid deze opleg verder te doen (naast het nieuwe saldo van de VIA middelen), weliswaar met dien 
verstande dat vanaf 2018 de opleg in alle geval begrensd blijft tot het bedrag van bijsturing in 2017 
(garantie) - deze verankering wordt nu opgenomen in het RPB)
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het rechtspositiebesluit voor het personeel van de stad Kortrijk, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 17 november 2008, en latere wijzigingen, aan te passen door wat volgt :

a) Artikel 183 §1 :
Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques, die op jaarbasis voor ten minste 497,47 euro ten 
laste vallen van het bestuur
Vanaf  1 januari 2017 wordt de nominale waarde van de cheque vastgelegd op 5 euro (3,91 euro 
werkgevers- en 1,09 werknemersbijdrage).

Bij onvolledige prestaties of prestaties die niet geleverd zijn gedurende het werkjaar, wordt het 
bedrag, vermeld in lid 1, pro rata verminderd.

b) Artikel 187
Een maandelijkse fietsvergoeding van 15 eurocent per kilometer wordt toegekend aan het 
personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt. 
Deze vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2010, 20 eurocent, vanaf 1 juli 2016, 22 eurocent en vanaf 
1 januari 2017, 23 eurocent. De toepassingsmodaliteiten worden vastgesteld in een afzonderlijk 
reglement uitgaande van het college.

f) Hoofdstuk 11 - Verlof voor deeltijdse prestaties (artikelen 252-253-254-255)
Opgeheven 
Het personeelslid dat voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen inzake onbetaald 
verlof (hoofdstuk 13 en 13 bis) een verlof voor deeltijdse prestaties genoot, behoudt dit verlof 
aan dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd toegestaan.

e) Hoofdstuk 13 - Onbetaald verlof als gunstmaatregel
Artikel 260
§ 1. Het hoofd van het personeel kan onbetaald verlof toestaan om de prestaties volledig of 
gedeeltelijk te onderbreken (tot 4/5, 3/4, 2/3 of tot 1/2 van een voltijdse betrekking), als de goede 
werking van de dienst dat toelaat :

1° twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet 
aaneensluitende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd;
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van 
minimaal één maand.  Die periodes worden niet bezoldigd.

§ 2. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan 
een maand bedraagt of deeltijds verlof betreft.

Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende 
onbetaald gunstverlof.

§ 3. Het personeelslid met minder dan 12 maanden dienstanciënniteit komt niet in aanmerking voor 
dit onbetaald verlof.
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Artikel 261
§ 1. Het personeelslid deelt aan het hoofd van het personeel de datum mee waarop de afwezigheid 
zal aanvangen en de duur ervan. Die mededeling gebeurt schriftelijk minstens twee maand vóór de 
aanvang van het verlof, tenzij het hoofd van het personeel op verzoek van de betrokkene een kortere 
termijn aanvaardt.

§ 2. De inwilliging van de vraag voor onbetaald verlof gebeurt door het hoofd van het personeel na 
advies van de leidinggevende.

Artikel 262
Op zijn verzoek herneemt het personeelslid zijn functies voor het einde van de lopende periode van 
afwezigheid, behoudens een opzegperiode van drie maanden, tenzij het hoofd van het personeel een 
kortere periode aanvaardt.

Artikel 263
Het personeelslid mag tijdens dit verlof een bezoldigde activiteit uitoefenen op voorwaarde dat deze 
activiteit verenigbaar is met zijn functies.

Artikel 264
Het personeelslid dat voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen inzake onbetaald 
verlof (hoofdstuk 13 en 13 bis) een onbetaald verlof genoot, behoudt dit verlof aan dezelfde 
voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd toegestaan.

f) Hoofdstuk 13 BIS - onbetaald verlof als recht
Artikel 264 bis
§1. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden voltijds de loopbaan te 
onderbreken in periodes van minimaal een maand. Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het 
een bijkomend recht om twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreken, te nemen in periodes 
van minimaal een maand.

Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende zestig maanden de 
prestaties te verminderen tot 4/5, 3/4, 2/3 of tot 1/2 van een voltijdse betrekking. Dat 
deeltijdse onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in periodes van minimaal drie 
maanden. Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft hij altijd het recht om de prestaties te 
verminderen tot 4/5, 3/4, 2/3 of tot 1/2 van een voltijdse betrekking.

§2. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan 
een proeftijd verbonden is, opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor 
maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd.

§3. Het hoofd van het personeel kent het verlof toe.

Artikel 264 ter 
Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende 
onbetaalde verlof.

Artikel 264 Quater 
Artikel 264 bis is niet van toepassing op de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de 
financieel beheerder.
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Artikel 264 Quinquies 
Voor de aanvraagprocedure zijn de bepalingen van artikel 261 § 1 van toepassing.

Voor een opzegging door het personeelslid van zijn onbetaald verlof zijn de bepalingen van 
artikel 262 van toepassing.

g) Hoofdstuk 14 - Vlaams zorgkrediet
Artikel 265
Het personeelslid kan genieten van het wettelijk en reglementaire stelsel inzake Vlaams zorgkrediet, 
zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 en de herstelwet van 22 
januari 1985. 

Deze aanvraag gebeurt schriftelijk minstens twee maand vóór de aanvang van het verlof, tenzij het 
college op verzoek van de betrokkene een kortere termijn aanvaardt.

Op zijn verzoek herneemt het personeelslid zijn functies voor het einde van de lopende periode van 
afwezigheid, behoudens een opzegperiode van drie maanden, tenzij het college een kortere periode 
aanvaardt.

Artikel 266 
§ 1. De periode Vlaams zorgkrediet wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het wordt niet vergoed.

§ 2. Tijdens de periode van Vlaams zorgkrediet mag het personeelslid geen winstgevende activiteit 
uitoefenen, behoudens de wettelijke voorziene uitzonderingen.

h) Hoofdstuk 14 BIS - Federale thematische verloven van loopbaanonderbreking

Artikel 267 

Het personeelslid kan genieten van het wettelijk en reglementaire stelsel inzake de Federale 
thematische verloven van loopbaanonderbreking, zoals vastgelegd in de herstelwet van 22 januari 
1985.  Het gaat meer bepaald om :

1° om palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon;

2° om bijstand en verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

3° in het kader van ouderschapsverlof.

De aanvraag voor ouderschapsverlof gebeurt schriftelijk minstens twee maand vóór de aanvang van 
het verlof, tenzij het college op verzoek van de betrokkene een kortere termijn aanvaardt.

Op zijn verzoek herneemt het personeelslid zijn functies voor het einde van de lopende periode van 
afwezigheid, behoudens een opzegperiode van drie maanden, tenzij het college een kortere periode 
aanvaardt.

De modaliteiten voor de aanvragen palliatieve zorgen en medische bijstand zijn opgenomen in 
voornoemde reglementering.

Bijlagen
 RAAD 31 augustus 2017 - RPR.pdf
 Protocolot aanpassingen RPB_2017.05.18_JVB.pdf
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Philippe De Coene
Welzijn
21:19 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
21:21 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
21:21 Axel Weydts, schepen betreedt de zitting
22 - 2017_GR_00207 - Dienst van Algemeen Economisch Belang - Toeleiders in Diversiteit - Vaststellen

22 2017_GR_00207 Dienst van Algemeen Economisch Belang - 
Toeleiders in Diversiteit - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00222 - Diversiteit is een kracht - Toeleiders in diversiteit, partners in het verder 
uitbouwen van integratiebeleid - Goedkeuren

Aanleiding en context
Op 7 december 2015 stelde de Gemeenteraad de Toeleiders in Diversiteit vast als Dienst van 
Algemeen Economisch Belang. Deze vaststelling was nodig om de omschreven dienstverlening voor 
uitvoering toe te kunnen wijzen aan een Lokale Diensteneconomie-onderneming  en deze tegelijkertijd 
af te stemmen op de Europese regels rond Staatssteun.

De uitvoering tot op heden, mits cofinanciering vanuit provinciale impulsmiddelen heeft echter 
aangetoond dat uitvoering door medewerkers met een LDE-profiel niet haalbaar is. De verwachtingen 
die van de uitvoerende medewerkers worden gesteld zijn dermate hoog dat deze niet in 
overeenstemming gebracht kunnen worden met wat voor medewerkers in een LDE-
inschakelingstraject haalbaar is. Daarom zien we ons genoodzaakt de vorige vaststelling van de Dienst 
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van Algemeen Economisch Belang bij te sturen, met betrekking tot de parameters voor berekening 
van de compensatie.

Bij de vorige vaststelling werd de logica opgenomen dat de netto-kost voor de dienstverlening 
gecompenseerd zou  worden beperkt tot een maximaal bedrag van € 17.5000 per VTE. Dit laatste was 
omdat rekening werd gehouden met de middelen die de uitvoerder eventueel zou kunnen verkrijgen 
vanuit het Departement Werk en Sociale Economie in het kader van de inschakelingstrajecten. Gezien 
dit laatste niet langer een optie is dient de hieraan gekoppelde beperking van de ondersteuning 
opgeheven te worden. De paramater voor berekening van de compensatie voor deze openbare 
dienstverplichting wordt dus als volgt geherdefinieerd:

 Deze dienstverplichting zal worden gecompenseerd tegen netto-kosten, rekening houdende 
met

o brutolonen van de betrokken werknemers,

o vermeerderd met de eventuele

 werkgeverskosten die rechtstreeks uit deze tewerkstelling voortvloeien,

 werkingskosten die niet ten laste worden genomen door andere overheden of 
agentschappen vanuit hun coördinerende of coachende rol,

o verminderd met eventuele

 subsidies die bekomen kunnen worden voor de uitvoering  of projectmatige 
uitbreiding van deze dienstverlening,

 tegemoetkomingen allerhande, ook diegene die verbonden zijn aan (her-
)inschakeling van huidige of toekomstige medewerkers

 giften of schenkingen gekoppeld aan de werking, die desgevallend over 
meerdere (toekomstige) werkingsjaren omgeslagen worden.

o Een maximum van € 37.500/ VTE/ jaar.

Aan de inhoud van de toenmalige vaststelling van de openbare dienstverplichting wordt in essentie 
niets gewijzigd. Er is immers nog steeds nood aan toeleiders in diversiteit die:

 beschikbaar zijn voor allerhande vragen en hulp in een daarvoor ingerichte 1-loket-dienst in 
het onthaalbureau inburgering, en bij uitbreiding in het stadhuis en/of sociaal huis 
(permanenties). Ze

o informeren nieuwe inwoners over de lokale samenleving
o verwijzen door en gaan mee op stap
o behandelen hulpvragen
o stimuleren tot participatie en het oefenen van het Nederlands

 een netwerk vormen met andere eerstelijnswerkers (hetzij professioneel hetzij als vrijwilliger) 
in Kortrijk zoals de buddygezinnen (LOI) en brugfiguren onderwijs. Die elkaar aanvullen in het 
bereiken van kwetsbare groepen.

Om transparant te blijven wordt wel voorgesteld met deze beslissing de volledige voorgaande te 
vervangen.

Argumentatie
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Het in de praktijk brengen van de dienstverlening op basis van de beslissing van 7 december 2015 
heeft aangetoond dat de situatie dan te voluntaristisch werd ingeschat en dat het niet mogelijk is om 
de dienstverlening uit te bouwen door middel van medewerkers in een LDE-inschakelingstraject. De 
afstand tot de arbeidsmarkt van mensen die in aanmerking komen voor dit soort inschakeling is te 
groot om te voldoen aan de verwachtingen die gesteld kunnen worden aan een Toeleider in 
Diversiteit. De verwachtingen zijn dan ook niet min, laat staan in hun combinatie. Als al uitgegaan kan 
worden dat technische vaardigheden zoals talenkennis, noties van rechten van nieuwkomers en 
vluchtelingen, inzicht in de sociale kaart … vanuit eigen ervaring aanwezig zijn dan blijven er nog de 
verwachtingen ten aanzien van sociale vaardigheden: omgangsvaardigheden, empathisch vermogen, 
stressbestendigheid, psychologische draagkracht …

Anderzijds toonde het in de praktijk brengen van de dienstverlening, middels flankerende provinciale 
subsidiering, wel aan dat deze zeer wenselijk is en positieve resultaten ressorteert. Vandaar dat we de 
vaststelling van de dienstverlening ‘Toeleiders in Diversiteit’ willen bestendigen door ze te hernemen. 
De aanleiding om deze dienstverlening te ontwikkelen zijn immers niet gewijzigd.

 De stad Kortrijk kent nog steeds een  jaarlijkse instroom van een 515-tal meerderjarige 
nieuwkomers met een migratie-achtergrond. Hetzij vluchtelingen, hetzij in het kader van 
gezinshereniging, in kader van tewerkstelling etc. Ongeveer twee derde zijn geen EU 
onderdanen. In 2016 was 70% tussen 18 en 34 jaar.

 De stad is nog steeds ‘bevoegd’ voor het secundaire traject of de maatschappelijke integratie. 
Dit wil zeggen dat wij ons richten op de andere flankerende aspecten:

o Aanreiken van netwerken en sociale contacten
o Zorgen voor de toegankelijkheid van diensten, organisaties,...
o Uitwerken van een flankerend taalaanbod
o ….

 Het eerste onthaal voor nieuwkomers is nog steeds in veel gevallen te beperkt. Zowel bij 
de stadsdiensten die het eerste contact met nieuwkomers verzorgen als bij de 
trajectbegeleiders van het onthaalbureau is er geen ruimte om mensen te begeleiden naar de 
voorzieningen en diensten die de stad rijk is. De rol van het onthaalbureau is beperkt tot het 
begeleiden van het door de overheid opgelegde inburgeringstraject. Het LOI neemt voor de 
opvang van vluchtelingen wel een extra begeleidende taak op maar deze is ook beperkt in tijd 
(tot de beslissing over hun procedure rond is) en in omvang.

 De ontbrekende schakel tussen de verschillende partners in het inburgeringstraject – elk 
met hun eigen rol – werd sindsdien met verve vervuld door de Toeleiders. Zij vormen de 
verbinding tussen het onthaalbureau dat in staat voor het primaire inburgeringstraject, het 
eerste onthaal door het OCMW of de stad (team burgerzaken of het LOI in het geval van 
asielzoekers) en de rol van die laatste in het secundaire traject via diversiteitswerking (team 
welzijn). De toeleiders in diversiteit vormen de brug.

 

Uitvoering wordt – na toewijzing aan een uitvoerder – verder opgenomen in een gelijke samenwerken 
en partnerschap zoals tot vandaag van toepassing was:

 Uitvoerder:
o Werkgeverschap
o Aanvrager van eventuele subsidies die netto-kost voor deze dienstverlening kunnen 

laten dalen of kunnen leiden tot een projectmatige verbreding of verdieping van 
elementen van de werking.

 Stad Kortrijk
o Coaching van de toeleiders op de werkvloer
o Vorming

 Agentschap Inburgering en Integratie
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o Bieden de toeleiders een werkplaats, kantoorbenodigdheden, telefonie,...
o Zorgen voor infrastructurele aanpassingen in het onthaalbureau (inrichting 1-

loketdienst)
 OCMW Kortrijk – Werk.Punt

o Samenwerking met en doorverwijzing vanuit LOI
o Complementaire werking met de buddygezinnen die een essentiële schakel vormen
o Voor het sociale netwerk van de nieuwkomers
o Activering: desgevallend art. 60 met het juiste profiel doorverwijzen als versterking 

voor de toeleiders.

Om de vaststelling de Dienst van Algemeen Economisch Belang, ook voor externen, voldoende 
transparant te houden stellen we tevens voor de volledige voorgaande beslissing – die ook wat 
praktische uitvoeringsmodaliteiten omvatte die waren verbonden met de voorgaande situatie – te 
vervangen en de inhoud van de dienstverlening in deze beslissing te hernemen.

Juridische grond
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader 
te conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader 
te conformeren aan de regels van staatsteun.

Financiële informatie
Financiële informatie
Nihil. Het loutere vaststellen van een dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
heeft geen financiële impact. Er is pas een financiële impact op het ogenblik dat deze dienstverlening 
wordt toegewezen aan uitvoerder.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten.

Advies
Iwona Lowicka
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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Tot het vervangen van haar beslissing van 7 december 2015, punt 35, door onderhavige beslissing.

Punt 2
Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als “Toeleiders 
in Diversiteit”, omvattende:

 ”Het inzetten van ‘toeleiders’ – mensen met een migratieachtergrond – die
o contacten kunnen leggen met de doelgroep van nieuw- en oudkomers in de stad;
o nieuw- en oudkomers kunnen  informeren, sensibiliseren, motiveren en toeleiden naar 

de juiste voorzieningen – maatschappelijke dienstverlening (niet- limitatief: 
(stads)diensten, (zelf)organisaties en andere brug- en sleutelfiguren in de stad, CVO, 
vrije tijdsorganisaties, VDAB, ziekenhuis, OCMW, huurdersbond, praattafels, 
opleidingen, scholen, …).De toeleiders in diversiteit 

 zijn beschikbaar voor allerhande vragen en hulp in een daarvoor ingerichte 1loket-dienst in 
het onthaalbureau inburgering van het Agentschap Integratie en Inburgering van waaruit ze 
drempelverlagend werken door: 

o nieuwe inwoners te informeren over de lokale samenleving, hen door te verwijzen,  
eventueel fysiek te begeleiden, hulpvragen te beantwoorden, participatie te 
ondersteunen en het oefenen van het Nederlands te stimuleren. 

 geven vorm aan een ‘secundair inburgeringstraject’ dat volgt op het primaire 
inburgeringstraject (lessen maatschappelijke oriëntatie, lessen Nederlands en 
loopbaanbegeleiding) en er voor zorgt dat mensen ‘hun weg’ vinden, niet verloren lopen, een 
plek hebben waar ze met al hun vragen terecht kunnen met het oog op gelijke kansen en 
toegang tot diensten, loketten of voorzieningen. 

 begeleiden vanuit eigen ervaringen de overgang van intrede naar integratie.”

Punt 3
De parameters voor berekening van de compensatie voor deze openbare dienstverplichting als volgt 
vast te stellen:

 Deze dienstverplichting zal worden gecompenseerd tegen netto-kosten, rekening houdende 
met

o brutolonen van de betrokken werknemers,
o vermeerderd met de eventuele 

 werkgeverskosten die rechtstreeks uit deze tewerkstelling voortvloeien,
 werkingskosten die niet ten laste worden genomen door andere overheden of 

agentschappen vanuit hun coördinerende of coachende rol,
o verminderd met eventuele 

 subsidies die bekomen kunnen worden voor de uitvoering  of projectmatige 
uitbreiding van deze dienstverlening,

 tegemoetkomingen allerhande, ook diegene die verbonden zijn aan (her-
)inschakeling van huidige of toekomstige medewerkers

 giften of schenkingen gekoppeld aan de werking, die desgevallend over 
meerdere (toekomstige) werkingsjaren omgeslagen worden.

een maximum van € 37.500/ VTE/ jaar.

Punt 4
In het kader van deze openbare dienstverplichting, te voorzien:

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

o precieze aard van de opdracht, door te verwijzen naar deze beslissing;
o precieze duur van de opdracht;
o betrokken onderneming(en);
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o betrokken grondgebied, “Kortrijk”;
o de bepaling dat aan de betrokken onderneming(en) geen uitsluitende of bijzondere 

rechten worden toegekend;
o parameters voor berekening, controle en herziening van de compensatie 

 berekening:
“de compensatie wordt beperkt tot de netto-kosten, zoals uitgewerkt elders in 
deze beslissing”

 controle:
“Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels 
geen sprake is van overcompensatie, rekening houdend met kosten en 
inkomsten verbonden aan de opdracht. <uitvoerende organisatie> dient 
hiertoe de nodige stukken voor te leggen.”

 Herziening:
“Als bij de driejaarlijkse controle een afwijking vastgesteld wordt, zal deze 
aanleiding geven tot een herberekening van de compensatie voor de 
resterende periode van de opdracht. Een eventuele overcompensatie zal ten 
aanzien van het bestuur gecompenseerd moeten worden door hetzij een 
(tijdelijke) uitbreiding van de opdracht, hetzij een automatische verrekening 
op de eerstvolgende betaling. Als daarentegen blijkt dat de compensatie niet 
langer volstaat, wordt deze bijgestuurd conform de parameters voor 
berekening van de compensatie om in voege te gaan de eerste dag van het 
semester volgend op de controle en dit al dan niet gezamenlijk met een 
beperking van de omvang de opdracht.”

o en een verwijzing naar het DAEB-besluit.

 

Bijlagen

23 - 2017_GR_00208 - Dienst van Algemeen Economisch Belang - Buurtsport - Vaststellen

23 2017_GR_00208 Dienst van Algemeen Economisch Belang - 
Buurtsport - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
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:
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de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
In het verleden besloot de stad in te zetten op de mogelijkheid om met steun van de Vlaamse 
Regering in te zetten op de ontwikkeling van Buurtsport in Kortrijk, o.a. ingegeven door:

 De wenselijkheid om een laagdrempelig vrijetijdsaanbod te ontwikkelen voor kinderen en 
jongeren in aandachtswijken, die hun weg (nog) niet vonden naar het reguliere 
activiteitenaanbod van de bestaande jeugd- en sportwerkingen, dat aangepast is aan hun 
noden

 Het geloof in integratie door sport
 Het surplus van een bijkomend kanaal voor toeleiding naar het bestaande jeugd- en 

sportcircuit, dat tevens ondersteunde brug kan vormen tussen de jongeren en de initiatieven
 De nood aan een nieuwe manier om verbinding te maken met de betrokken jongeren om voor 

hen een signaal en belangbehartigingsfunctie op te nemen.

Later, toen de Vlaamse Regering haar steun aan deze initiatieven herschikte, besloot de stad op eigen 
kracht de werking verder te ondersteunen. Dit vanuit het preventieve karakter van buurtsport, het 
voorzien in een positieve invulling van de vrije tijd, en de outreachende kracht van een open en vrij 
aanbod zonder drempels. De inbedding binnen vzw BND Kortrijk, thans vzw Effect, werd toen in 
navolging van hun voorafgaande Vlaamse erkenning, bestendigd.

Om voor “Het ontwikkelen van een voldoende ruim aanbod aan buurtsport in de kansenbuurten van 
de stad, dat zich inschrijft in de doelstellingen van het vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren en kinderen, mits inschakeling van buurtsportmedewerkers 
(doelgroepmedewerkers), dat zich inschrijft in de betreffende operationele werking(en) van het 
stadsbestuur.”

verder samen te kunnen werken met een lokale diensteneconomie-onderneming, vereist het decreet 
lokale diensteneconomie dat het lokale bestuur:

 Die onderneming een lokale dienst toewijst.
 Onderzoekt of die dienstverlening niet economisch is (in Europees juridische betekenis), of 

gefinancierd wordt conform de bepalingen van het DAEB-besluit van de Europese Commissie.

Bijgevolg moet – als men de opdracht mogelijks wil laten uitvoeren door een LDE-onderneming – de 
opdracht op gemeentelijk niveau omschreven worden als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB). Dit betekent concreet dat de gemeente moet verklaren dat deze economische activiteit van 
algemeen belang is, en zonder overheidstussenkomst niet onder dezelfde voorwaarden inzake 
objectieve kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang, vervuld zou 
worden. Het komt er dus op aan om bij het vaststellen van de openbare dienstverplichting aan te 
geven hoe de dienstverlening aan deze definitie tegemoet komt.

Bovendien vereist datzelfde decreet dat er een impactanalyse wordt opgemaakt conform een door de 
Minister bepaald model. In die impactanalyse ingesloten als bijlage – die voor advies moet worden 
voorgelegd aan de sociale partners, samen met deze vaststelling van de DAEB, en de eventuele 
toewijzing van de opdracht aan een uitvoerende onderneming – evalueert het lokaal bestuur o.a. de 
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impact van de dienstverlening en expliciteert zij bepaalde argumenten die toepasselijk zijn i.k.v. de 
DAEB. In dit geval situeert het overheidsoptreden zich op het niveau van creatie van een toegankelijk 
aanbod.

Argumentatie
Het vaststellen aan welke maatschappelijke dienstverlening er lokaal nood is, is een bevoegdheid op 
maat van het lokaal bestuur. Een bevoegdheid die ook expliciet erkend wordt door het decreet 
betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013, door aan het lokaal bestuur de 
opdracht toe te kennen om lokale diensten toe te wijzen, en voor die diensten een impactanalyse op 
te maken.

De lokale nood aan een aanbod buurtsport blijkt zowel uit de ononderbroken ondersteuning van een 
dergelijk aanbod door het lokaal bestuur sinds 2006, als uit de integratie van Buurtsport als één van 
de 8 pijlers in de werking van vzw AjKo.

Door de mate waarin Buurtsport aansluit bij de mogelijkheden van LDE-ondernemingen ligt het voor 
de hand dat samenwerking mogelijk gemaakt wordt en is het nodig om na te gaan of deze 
dienstverlening economisch is en/of gefinancierd kan worden volgens de voorwaarden opgenomen in 
het zogenaamde DAEB-Besluit van de Europese Commissie, en een impactanalyse op te maken. 
Temeer deze overweging of zelfs de vaststelling, noch de impactanalyse, in zich een verplichting 
draagt tot toewijzen of afbakenen van wie de opdracht kan uitvoeren. Ze stellen alleen in staat de 
opdracht door een LDE-onderneming te laten uit voeren.

De dienstverlening is ontegensprekelijk economisch van aard. Er worden diensten geleverd aan 
mensen en er is een partij die voor die dienstverlening betaalt. Bijgevolg is het noodzakelijk de 
dienstverlening te benoemen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Het algemeen belang blijkt 
in hoofdzaak uit de algemene toegankelijkheid voor alle burgers, het initiatief en de financiering vanuit 
lokale publieke middelen. Daarenboven focust de nadere omschrijving van de openbare 
dienstverplichting sterk op de algemene toegankelijkheid van het aanbod.

Juridische grond
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader 
te conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Nihil. Het loutere vaststellen van een dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
heeft geen financiële impact. Er is pas een financiële impact op het ogenblik dat deze dienstverlening 
wordt toegewezen aan uitvoerder.

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.
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad.
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Advies
SERR
Gunstig advies

Leslie Ramboer
Gunstig advies

Tom Verhelst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als “Buurtsport”, 
omvattende:

 Het aanbieden van laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten
o in aandachtsbuurten van de stad,
o als aanvullend vrije tijdsaanbod voor de daar aanwezige jongeren met het oog op hen 

permanent aan het bewegen te krijgen,
o dat voldoet aan volgende kenmerken:

 sport stimulerend,
 ongebonden,
 vraaggericht,
 verscheiden en intersectoraal (sport, jeugd, cultuur, welzijn),
 laagdrempelig:

 weinig of geen deelname- of lidgelden,
 nabijheid in de buurt,
 organisatie van vervoer (indien nodig),
 beperkte of eenvoudige inschrijvingsprocedures,
 permanente aandacht hebben voor het vermijden van discriminatie.

 Het ondersteunen van de zelforganisatie van de jongeren, en de participatie aan en 
doorstroom naar het georganiseerd vrijetijds- en sportaanbod.

Punt 2
In het kader van deze openbare dienstverplichting, te voorzien:

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

o precieze aard van de opdracht, o.a. door naar deze beslissing te verwijzen;
o precieze duur van de opdracht;
o betrokken onderneming(en);
o betrokken grondgebied: Kortrijk;
o de bepaling dat aan de betrokken onderneming(en) geen uitsluitende of bijzondere 

rechten worden toegekend;
o parameters voor berekening, controle en herziening van de compensatie

e.g. 
 berekening:

“de compensatie wordt beperkt tot de netto-kosten verhoogd met een 
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redelijke winst (zoals voorzien door Europese regels en rechtspraak), en 
wordt als volgt berekend: 

 netto-loonkost van de LDE-medewerker(s), rekening houdend met 
bruto-loonkost, de toepasselijke tegemoetkomingen door de Vlaamse 
en/of federale overheid in het kader van een activerings-, 
inschakelings- of tewerkstellingsmaatregel (en beperkt tot maximaal 
€ 17.500 per jaar)”;

o controle:
“Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels geen 
sprake is van overcompensatie, rekening houdend met kosten en inkomsten 
verbonden aan de opdracht. <uitvoerende organisatie> dient hiertoe de nodige 
stukken voor te leggen.”

o Herziening:
“Als bij de driejaarlijkse controle een afwijking vastgesteld wordt, zal deze aanleiding 
geven tot een herberekening van de compensatie voor de resterende periode van de 
opdracht. Een eventuele overcompensatie zal ten aanzien van het bestuur 
gecompenseerd moeten worden door hetzij een (tijdelijke) uitbreiding van de 
opdracht, hetzij een automatische verrekening op de eerstvolgende betaling. Als 
daarentegen blijkt dat de compensatie niet langer volstaat, wordt deze bijgestuurd 
conform de parameters voor berekening van de compensatie om in voege te gaan de 
eerste dag van het semester volgend op de controle en dit al dan niet gezamenlijk 
met een beperking van de omvang de opdracht.”

 en een verwijzing naar het DAEB-besluit.

Punt 3
De voor deze openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse, opgesteld conform de bepalingen 
van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, voor advies voor te leggen aan de 
sociale partners, zodat deze stukken (impactanalyse + advies) desgevallend beschikbaar gesteld 
kunnen worden bij toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming.

Bijlagen
 2017 Impactanalyse Buurtsport - voorstel.pdf
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24 2017_GR_00209 Dienst van Algemeen Economisch Belang - 
Klusjes, verhuis en vervoer van materialen - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
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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 Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Het lokaal bestuur ondersteunt reeds sinds 2003 de organisatie van een aanbod aan klusjes en 
vervoer van materialen (CBS dd. 16 juli 2003, punt 4.9) en verhuis (CBS dd. 14 december 2004, punt 
4.8) voor mensen die daar om diverse redenen niet voor op de markt terecht kunnen. Sinds 2006 
wordt deze dienstverlening aangeboden in samenwerking met een lokale diensteneconomie-
onderneming (LDE-onderneming).

Samenwerking met een LDE-onderneming voor de uitvoering van dergelijke dienstverlening lag voor 
de hand. Omdat die ondernemingen in het toenmalige decretale kader geacht waren lokale noden te 
lenigen door middel van duurzame tewerkstelling voor werknemers uit de kansengroepen en het type 
opdrachten uitermate geschikt waren voor uitvoering door lokale diensteneconomie: de taken zijn 
beperkt qua omvang, in hoofdzaak manueel en ze vereisen doorgaans eerder beperkte technische 
vaardigheden.

Om voor de volgende dienstverlening:

 Klussen die deel uitmaken van het alledaags onderhoud van en rond de woning bij mensen 
die hier zelf niet toe in staat zijn of door de markt niet uitgevoerd worden.

 Verhuizen beperkt tot verhuizen met minstens één adres op het grondgebied van gemeente 
Kortrijk.

 Occasionele vervoersopdrachten zoals bijvoorbeeld: naar containerpark, ophalen van 
gekregen meubels, … (geen mensen, noch dieren, geen gevaarlijke stoffen of bederfbare 
waren).

 bij mensen die zelf niet in staat zijn om deze te (laten) uitvoeren omwille van medische, 
mentale, psychologische reden of handicap en/of omwille van financiële redenen voor deze 
klussen niet op de markt terecht kunnen (gerechtigd op sociaal tarief), of door de markt niet 
uitgevoerd worden.

verder samen te kunnen werken met een lokale diensteneconomie-onderneming, vereist het decreet 
lokale diensteneconomie dat het lokale bestuur:

 Die onderneming een lokale dienst toewijst.
 Onderzoekt of die dienstverlening niet economisch is (in Europees juridische betekenis), of 

gefinancierd wordt conform de bepalingen van het DAEB-besluit van de Europese Commissie.

Bijgevolg moet – als men de opdracht mogelijks wil laten uitvoeren door een LDE-onderneming – de 
opdracht op gemeentelijk niveau omschreven worden als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB). Dit betekent concreet dat de gemeente moet verklaren dat deze economische activiteit van 
algemeen belang is, en zonder overheidstussenkomst niet onder dezelfde voorwaarden inzake 
objectieve kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang, vervuld zou 
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worden. Het komt er dus op aan om bij het vaststellen van de openbare dienstverplichting aan te 
geven hoe de dienstverlening aan deze definitie tegemoet komt.

Bovendien vereist datzelfde decreet dat er een impactanalyse wordt opgemaakt conform een door de 
Minister bepaald model. In die impactanalyse ingesloten als bijlage – die voor advies moet worden 
voorgelegd aan de sociale partners, samen met deze vaststelling van de DAEB, en de eventuele 
toewijzing van de opdracht aan een uitvoerende onderneming – evalueert het lokaal bestuur o.a. de 
impact van de dienstverlening en expliciteert zij bepaalde argumenten die toepasselijk zijn i.k.v. de 
DAEB.

In dit geval situeert het overheidsoptreden zich op het niveau van creatie en toegankelijkheid van het 
aanbod door te attesteren wie er toegang toe moet krijgen i.c. verwijzing door OCMW of haar 
partnerorganisaties; als betaalbaarheid door een sociaal tarief te bepalen en af te bakenen wie hier 
toegang toe heeft, i.c. gerechtigden op het voorkeurstarief in toepassing van de UiT-pas.

Argumentatie
Het vaststellen aan welke maatschappelijke dienstverlening er lokaal nood is, is een bevoegdheid op 
maat van het lokaal bestuur. Een bevoegdheid die ook expliciet erkend wordt door het decreet 
betreffende de lokale diensteneconomie van 22 november 2013, door aan het lokaal bestuur de 
opdracht toe te kennen om lokale diensten toe te wijzen, en voor die diensten een impactanalyse op 
te maken.

Dat er een lokale nood is aan het organiseren van een dienstverlening m.b.t. klusjes, verhuis en 
vervoer van materialen blijkt o.a. uit het feit dat deze dienstverlening reeds sinds 2003 ononderbroken 
wordt aangeboden, en bij elke jaarlijkse evaluatie wordt vastgesteld dat de betrokken uitvoerders 
geen probleem hebben om de minimaal opgelegde prestaties aan te tonen.

Door de mate waarin de specifieke nood aan klussen en vervoer aansluit bij de mogelijkheden van 
LDE-ondernemingen ligt het voor de hand dat samenwerking mogelijk gemaakt wordt en is het nodig 
om na te gaan of deze dienstverlening economisch is en/of gefinancierd kan worden volgens de 
voorwaarden opgenomen in het zogenaamde DAEB-Besluit van de Europese Commissie, en een 
impactanalyse op te maken. Temeer deze overweging of zelfs de vaststelling, noch de impactanalyse, 
in zich een verplichting draagt tot toewijzen of afbakenen van wie de opdracht kan uitvoeren. Ze 
stellen alleen in staat de opdracht door een LDE-onderneming te laten uit voeren.

De dienstverlening is ontegensprekelijk economisch van aard. Er worden diensten geleverd aan 
mensen en dit tegen betaling van een vergoeding. Bijgevolg is het noodzakelijk de dienstverlening te 
benoemen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Het algemeen belang wordt zowel 
verantwoord vanuit de aandacht die het lokaal bestuur geeft aan deze dienstverlening, zoals deze o.a. 
blijkt uit een historisch aanbod en het feit dat de diensten geleverd worden bij mensen thuis en de 
finale begunstigden dus de burgers zijn (en geen ondernemingen). Bovendien zorgt het 
overheidsoptreden voor beschikbaarheid – creatie van een aanbod waar de markt faalt – remedieert 
het op het niveau van betaalbaarheid (sociaal tarief) en algemene toegankelijkheid van de 
dienstverlening (voor geattesteerde afnemers).

Er wordt geopteerd voor deze laatste twee ingrepen om volgende redenen:

 Het OCMW heeft, net als de door haar daartoe erkende partners, ervaring met het evalueren 
van de handelingsmogelijkheden van mensen, en dus het inschatten van het wel dan niet nog 
in staat zijn om klusjes, verhuizen of vervoer van materialen op eigen kracht te (laten) 
uitvoeren, ongeacht de reden. Het lijkt ons dan ook zinloos hier een alternatief pad naast te 
ontwikkelen.

 De keuze om het sociaal tarief af te stemmen op het voorkeurstarief bij de UiT-pas, willen we 
motiveren vanuit redenen:
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o Externe partners waarmee samengewerkt wordt kunnen desgevallend op een weinig 
invasieve manier nagaan of iemand al dan niet in aanmerking komt voor het sociaal 
tarief. De loutere scan van de UiT-pas biedt hen voldoende zicht op de situatie van de 
betrokken burger en deze laatste moet geen stigmatiserend (sociaal) onderzoek 
ondergaan bij een niet publieke dienstverlener.

o Bovendien kan een bredere toepassing van de UiT-pas bij kansengroepen, leiden tot 
een bredere verspreiding van dit instrument bij deze groepen en zo bevorderend 
werken opdat zij ook de andere voordelen van de Uit-pas kunnen leren kennen en 
benutten.

Juridische grond
Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader 
te conformeren aan de regels van staatsteun.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Nihil. Het loutere vaststellen van een dienstverlening als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
heeft geen financiële impact. Er is pas een financiële impact op het ogenblik dat deze dienstverlening 
wordt toegewezen aan uitvoerder.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad.

Advies
SERR
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Tot vaststelling van een Dienst van Algemeen Economisch Belang globaal benoemd als “Klusjes, 
verhuis en vervoer van materialen”, omvattende:

 Het ontwikkelen van een aanbod:

o Klussen die deel uitmaken van het alledaags onderhoud van en rond de woning, die 
door de markt niet uitgevoerd worden; 

o Verhuis- en vervoersdienst die in staat voor verhuisopdrachten en vervoer van 
materialen. Waarbij:

 Verhuizen zijn beperkt tot verhuizen met minstens één adres op het 
grondgebied van Kortrijk (adres waar men vertrekt of adres waar men 
aankomt) en worden uitgevoerd conform het verhuisreglement. 
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 De vervoersopdrachten beperkt zijn tot materiaal (geen mensen, noch dieren, 
geen gevaarlijke stoffen of bederfbare waren).

 bij mensen die zelf niet in staat zijn om deze te (laten) omwille van medische, mentale, 
psychologische reden of handicap – doorverwijzing door OCMW en haar erkende partners 
en/of omwille van financiële redenen voor deze klussen niet op de markt terecht kunnen – 
gerechtigd op voorkeurstarief i.k.v. de UiT-pas.

 Dat in het algemeen wordt aangeboden tegen een door de uitvoerende organisatie te bepalen 
standaarduurtarief, of een sociaal tarief van € 10,00 per uur (excl. BTW).

Punt 2
In het kader van deze openbare dienstverplichting, te voorzien:

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

o precieze aard van de opdracht, o.a. door naar deze beslissing te verwijzen;
o precieze duur van de opdracht;
o betrokken onderneming(en);
o betrokken grondgebied: Kortrijk;
o de bepaling dat aan de betrokken onderneming(en) geen uitsluitende rechten worden 

toegekend, doch zij wel het bijzonder recht bekomen om bovenop het verplicht aantal 
te presteren uren, bijkomende uren te presteren tegen een door hen vrij te bepalen 
tarief, voor zover de uitputting van dit recht niet leidt tot een niet realisatie van 
toegewezen opdracht;

o parameters voor berekening, controle en herziening van de compensatie
e.g.

 berekening:
“de compensatie wordt beperkt tot de netto-kosten verhoogd met een 
redelijke winst (zoals voorzien door Europese regels en rechtspraak), en 
wordt als volgt berekend:

 (kostprijs voor één uur arbeid - verminderd met bijdrage door de 
eindcliënt) x aantal verplicht te presteren uren.;“

 controle:
“Driejaarlijks wordt nagegaan of er conform de Europese staatssteunregels 
geen sprake is van overcompensatie, rekening houdend met kosten en 
inkomsten verbonden aan de opdracht. <uitvoerende organisatie> dient 
hiertoe de nodige stukken voor te leggen.”

 Herziening:
“Als bij de driejaarlijkse controle een afwijking vastgesteld wordt, zal deze 
aanleiding geven tot een herberekening van de compensatie voor de 
resterende periode van de opdracht. Een eventuele overcompensatie zal ten 
aanzien van het bestuur gecompenseerd moeten worden door hetzij een 
(tijdelijke) uitbreiding van de opdracht, hetzij een automatische verrekening 
op de eerstvolgende betaling. Als daarentegen blijkt dat de compensatie niet 
langer volstaat, wordt deze bijgestuurd conform de parameters voor 
berekening van de compensatie om in voege te gaan de eerste dag van het 
semester volgend op de controle en dit al dan niet gezamenlijk met een 
beperking van de omvang de opdracht.

o en een verwijzing naar het DAEB-besluit.

Punt 3
De voor deze openbare dienstverplichting voorziene impactanalyse, opgesteld conform de bepalingen 
van het decreet lokale diensteneconomie van 22 november 2013, voor advies voor te leggen aan de 
sociale partners, zodat deze stukken (impactanalyse + advies) desgevallend beschikbaar gesteld 
kunnen worden bij toewijzing aan een lokale diensteneconomie onderneming.
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Bijlagen
 2017 Impactanalyse klus LDE - voorstel.pdf

21:37 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting
21:38 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
21:39 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting
21:39 Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting
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25 2017_GR_00213 Sociale Economie - 
Samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur 
met vzw effect  - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, 
raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 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 Bert Herrewyn, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt wordt samen behandeld met punt 11 "AGB SOK: Project Zwevegemsestraat - Onderhands 
verkoop en opstart verkoop met mededinging - Goedkeuren."

Naar jaarlijkse gewoonte werd de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met vzw effect – 
rechtsopvolger van vzw BND Kortrijk – ook dit jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie, die overigens over 
de ganse lijn positief was, bleek dat de overeenkomst niet meer volledig afgestemd is op de huidige 
realiteit. Gewijzigde wetgeving voor Lokale DienstEconomie-ondernemingen, gewijzigde Vlaamse 
financiering in de kinderopvang, nauwere afspraken over welke taken wel nog en welke beter niet met 
medewerkers in een inschakelingstraject LDE worden uitgevoerd (cfr ontwikkeling 
doorstroomtrajecten en nieuwe instroom LDE medewerkers na indicering- Vlaams beleid) , maar ook 
evoluties in de lokale noden nopen tot een herschikking van de afspraken. Om alle afspraken zo 
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transparant mogelijk te maken, en omdat vzw BND Kortrijk ondertussen ook vervelde tot vzw Effect 
werd besloten de huidige overeenkomst niet te wijzingen, maar deze te vervangen door een nieuwe 
overeenkomst, mits onderling akkoord.

Het nieuwe decreet betreffende de lokale diensteneconomie is in voege getreden op 1 april 2015 en 
was dus niet in zijn volle impact en uitwerking gekend bij het sluiten van de vorige 
samenwerkingsovereenkomst. Hoewel gepoogd werd zo maximaal mogelijk rekening te houden met 
de gekende verwachtingen, zijn de huidige afspraken in dit kader voor optimalisatie vatbaar. In het 
bijzonder de afspraken rond “Klussen, verhuis en vervoer van materialen” & “Buurtsport”, waarbij het 
lokaal bestuur het enige betrokken bestuur is die de lokale dienst kan definiëren en toewijzen en er 
bijgevolg voor moet zorgen dat deze diensten in overeenstemming zijn met het 7e punt van artikel 5 
van het decreet (de diensten zijn niet-economisch, of het zijn Diensten van Algemene Economisch 
Belang). Voor De Speelhoek en de Energiesnoeiers is de situatie minder prangend, gezien die 
activiteiten in hoofdzaak door de Vlaamse Overheid gedefinieerd en voor uitvoering aan vzw effect 
toegewezen zijn en de lokale afspraken daar een zeer beperkte aanvulling op vormen.

De basisstructuur  van de overeenkomst, twee grote blokken, blijft behouden, inhoudelijk wijzigen de 
afspraken in grote lijnen als volgt:

 Tewerkstelling en werkervaring:
Gezien het decreet de toeleiding van potentiële kandidaten exclusief bij VDAB positioneert, 
worden alle andersluidende bepalingen geschrapt. De verwachtingen dat vzw effect in 
hoofdzaak blijft werken met doelgroepwerknemer, en zich engageert i.f.v. tewerkstellingen 
art. 60 §7 blijven behouden. Daarnaast blijven zij aangemoedigd – inspanningsverbintenis – 
om de werking op een gezonde manier blijvend te laten groeien.

 Dienstverlening:

o De Speelhoek
De afspraak dat vzw effect nieuwe crèches voorziet of bestaande erkenningen 
heroriënteert om beter tegemoet te komen aan de blinde vlekken in de stad blijft 
behouden, te meer die bewegingen op vandaag – vanuit het legislatuurengagement – 
reeds volop ingezet zijn, meer bepaald verhuis naar Venning en op termijn verhuis 
naar Zwevegemsesestraat.

Gezien de nieuwe financieringsregels vanuit Kind & Gezin, de gewijzigde erkenning 
van vzw effect in deze en inbegrepen de verscherpte Vlaamse verwachtingen rond 
het bedienen van kansengroepen (Vlaanderen komt de Kortrijkse afspraken 
achterna), moet vzw effect minder bijkomende inspanningen doen om over de hele 
werking een gemiddeld bereik van 30% kansengroepen te realiseren. We behouden 
in dit kader de vooropgestelde doelstelling, maar het relatieve gewicht van de te 
leveren inspanning binnen de overeenkomst daalt enigszins.

o Buurtsport
De inhoudelijke verwachtingen betreffende buurtsport blijven behouden. Om beter 
tegemoet te komen aan de vereisten van het decreet Lokale DienstenEconomie en bij 
uitbreiding aan de Europese regels rond staatsteun wordt Buurtsport omschreven als 
Dienst van Algemeen Economisch Belang. De bepalingen in de 
samenwerkingsovereenkomst worden hierop afgestemd, t.t.z. zij beogen de 
uitvoering van de DAEB toe te wijzen aan vzw effect en expliciteren een aantal 
praktische en concrete afspraken. Door de evolutie van het relatieve gewicht van de 
inspanning op het niveau van de kinderopvang, neemt het relatief aandeel van 
Buurtsport in de samenwerking toe. Daarnaast blijft de link met de sportschuren en 
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de community-werking van KVK behouden.

o Klusjesdienst
Ook hier geldt de noodzaak om beter tegemoet te komen aan de vereisten van het 
decreet Lokale DienstenEconomie en de Europese regels rond staatsteun. Vandaar de 
beslissing om Klus, verhuis en vervoer van materialen te omschrijven als Dienst van 
Algemeen Economisch Belang en de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst 
hierop af te stemmen. De hier opgenomen bepalingen beogen de uitvoering van de 
DAEB toe te wijzen aan vzw effect en expliciteren een aantal praktische en concrete 
afspraken.

De gewijzigde verhoudingen tussen de verschillende dienstverleningsdomeinen, 
zorgen ook in de klusjesdienst voor een inhoudelijke verschuiving in vergelijking met 
de lopende overeenkomst. 

 Het aantal te presteren uren tegen sociaal tarief kan gezien de organisatie 
exponentieel gegroeid is, vooral buiten Kortrijk, niet langer als een 
percentage aangeduid worden. Bovendien noopt een zeer duidelijk signaal 
vanuit de wijkteams tot het bijkomend inzetten op deze dienstverlening om 
de stijgend nood aan deze dienstverlening binnen de kansengroepen te 
lenigen. Er wordt geopteerd om uit te gaan van het minimaal presteren van 
11.250 uren aan sociaal tarief (op jaarbasis), en als dusdanig het 
beperken/uitsluiten van mogelijkheden om buiten dit tarief middelen te 
genereren. Dit  is bovendien alleen mogelijk omdat vzw effect actief ingezet 
heeft op de groei van haar inschakelcapaciteit en deze mede wil inzetten om 
aan de noden van Kortrijkse burgers tegemoet te komen. 
N.B. om deze capaciteitstoename volledig waar te kunnen maken moet vzw 
effect bijkomende inschakelingstrajecten kunnen betrekken. Als deze 
uitbreiding niet gerealiseerd kan worden – beslissing Vlaamse Overheid – 
wordt 11.250 uren  bijgesteld naar 8.500 uren, en daalt de voorziene 
compensatie met € 35.000.

 Er wordt niet langer afgesproken om een aantal verhuizen te verrichten in 
opdracht van het OCMW, maar om voor een afgebakend budget verhuizen uit 
te voeren, met andere woorden “Een aantal verhuizen, rechtstreeks 
doorverwezen door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het 
OCMW van Kortrijk, zijn à 100% in de compensatie voorzien voor deze 
overeenkomst vervat.”

o Energiesnoeiers
Aan de afspraken rond energiesnoeiers en energiescans wijzigt nagenoeg niets, 
omdat deze Vlaams gedecreteerd worden. De vraag om bij elk bezoek ook de VREG-
test uit te voeren, met het oog op consumentenbescherming, blijft hierbij behouden.
De afspraken rond het Sociaal Isolatieproject (SIP, voorheen Sociaal DakIsolatie 
Project (SDIP)) blijven behouden, maar de indicatoren voor evaluatie wordt 
duidelijker geformuleerd.

o Toeleiders in Diversiteit
Deze opdracht die middels een addendum aan de vorige overeenkomst werd 
toegevoegd, en per 7 december 2015 benoemd werd als Dienst van Algemeen 
Economisch Belang, wordt bij deze zonder inhoudelijke bijsturing op niveau van de 
dienstverlening in de overeenkomst opgenomen. Financieel dient zich wel een 
bijsturing aan, gezien niet langer gebruik gemaakt kan worden van provinciale 
cofinanciering en de uitvoering het ontwikkelingspotentieel van LDE-medewerkers 
overstijgt waardoor deze aan reguliere medewerkers moet worden toevertrouwd.
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Deze samenwerking kan niet geregeld worden via de door de Gemeenteraad goedgekeurde 
modelovereenkomst omdat deze laatste niet volledige voldoet aan de minimale vereisten die gesteld 
worden door het zogenaamde DAEB-besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011.

Argumentatie
De verder evoluerende regelgeving, de gevolgen van gewijzigd beleid van andere overheden, het feit 
dat een aantal inhoudelijke wijzigingen aanbevolen waren en het gegeven dat vzw effect een 
naamsverandering heeft doorgemaakt nopen tot een vervangen van de bestaande door een nieuwe 
overeenkomst.

Naast wijzigingen in het juridisch kader, nieuwe financiering(smechanismen) van andere overheden 
en de conclusies van een experiment die aantonen dat een beginassumptie te voluntaristisch bleek te 
zijn, spelen ook de behoeften die zich manifesteren een rol van betekenis. Om tegemoet te kunnen 
komen aan de toenemende vraag naar “Klussen, verhuis en vervoer van materialen” zoals door de 
Gemeenteraad als DAEB omschreven (inbegrepen dat klanten doorverwezen moeten worden via het 
lokaal bestuur en welzijnsvoorzieningen), moet vzw effect extra capaciteit inzetten. Evengoed is een 
structurele verbetering van de compensatie voor “Buurtsport” en een volledige ten laste neming van 
de compensatie voor de werking van de “Toeleiders in Diversiteit” (beide dienstverleningen in 
exclusieve opdracht van de stad, zonder enige bron van inkomsten) noodzakelijk.

Om aan deze beide noden te kunnen voldoen is een verhoging van de stedelijke compensatie voor 
deze openbare dienstverplichtingen noodzakelijk.

De voorgelegde overeenkomst houdt rekening met de minimale bepalingen die vereist worden door 
het DAEB-besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011, zoals beslist bij het vaststellen 
van de er in opgenomen openbare dienstverplichtingen “Klusjes, verhuis en vervoer van materialen” 
en “Buurtsport, voor alle elementen van de overeenkomst.

Juridische grond
Decreet betreffende de lokale diensteneconomie dd. 22 november 2013.

Besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing 
van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in 
de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, om de vergoedingen in dit kader 
te conformeren aan de regels van staatsteun.

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

Motivering
de directie moet de uitgave 2018 budgetneutraal opnemen bij de budgetopmaak 2018.

Financiële informatie
Pro Memorie:
Budgetten 2017 die hoger worden vermeld, zijn reeds gedekt door vastleggingen op basis van 
uitvoering vorige overeenkomst die door deze wordt vervangen.
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Voor 2018 gelden volgende verwachtingen:

2018/GBB-CBS/0904-00/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN | Uitgaven: € 70.000 
2018/02.01.03/0750-04/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN | Uitgaven: € 16.250

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.
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
Een stad die verenigt en verbindt | Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van 
gelijkwaardige rechten en plichten.
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad.
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | De stad regisseert een voldoende, 
betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | De stad regisseert een voldoende, 
betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. | Stimuleren van extra, betaalbare 
kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Advies
SERR
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De uitvoering van de openbare dienstverplichting “Klusjes, verhuis en vervoer van materialen”, 
zoals vastgesteld door de Gemeenteraad dd. 11 september 2017
conform de nadere bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst uit punt 4,
op het grondgebied Kortrijk toe te wijzen aan vzw Effect,
zonder in dit kader bijzondere of uitsluitende rechten aan vzw Effect toe te kennen.

Punt 2
De uitvoering van de openbare dienstverplichting “Buurtsport”,
zoals vastgesteld door de Gemeenteraad dd. 11 september 2017
conform de nadere bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst uit punt 4, 
op het grondgebied Kortrijk toe te wijzen aan vzw Effect,
zonder in dit kader bijzondere of uitsluitende rechten aan vzw Effect toe te kennen.

Punt 3
De verdere uitvoering van de openbare dienstverplichting “Toeleiders in Diversiteit”,
zoals vastgesteld door de Gemeenteraad dd. 11 september 2017
conform de nadere bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst uit punt 4, 
op het grondgebied Kortrijk toe te wijzen aan vzw Effect,
zonder in dit kader bijzondere of uitsluitende rechten aan vzw Effect toe te kennen.



182/200 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Punt 4
In te stemmen met het vervangen van de lopende overeenkomst tussen het stadsbestuur Kortrijk en 
vzw effect (als rechtsopvolger van vzw BND Kortrijk) per 1 september 2017 en hiertoe de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met vzw effect, als bijlage aangehecht, goed te keuren.

Punt 5
In te stemmen met het automatisch vervangen van volgende bepalingen in de 
samenwerkingsovereenkomst, 
als de vooropgestelde en noodzakelijke uitbreiding van het aantal LDE-inschakelingstrajecten niet 
gerealiseerd wordt:

 In artikel 3: in punt 2.2.1.: 
o “minstens 11.250 uren presteren (per jaar);”

vervangen door
“minstens 8.500 uren presteren (per jaar);”

 In artikel 4, punt 2: 
o “een nominatieve toelage voorzien van 345.000 euro”

vervangen door
“een nominatieve toelage voorzien van 305.000 euro”

Bijlagen
 2017 SWO stad kortrijk - effect v4.pdf
 2017 SWO stad kortrijk - effect - parameters voor compensatie v1.pdf
 2017 SWO stad kortrijk - effect - parameters voor evaluatie v1.pdf
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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 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"; 

- het OCMW van Kortrijk, 

vertegenwoordigd door de heer Philippe De Coene, voorzitter, en mevrouw An Spriet, d.d. 

secretaris, hierna genoemd “het OCMW” 

- anderzijds vzw Effect, met zetel te Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer Yvan Winne en mevrouw Nathalie Van Leuven - bestuurders, 

hierna genoemd “Effect”. 

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). 

Concreet gaat de samenwerking tussen de organisatie en de lokale overheid over volgende elementen 

van het Plan Nieuw Kortrijk (PNK): 

- Doelstelling 3: een stad die onderneemt en deelt. Meer bepaald kadert deze overeenkomst in het 
lokaal sociaal beleid en het totaalplan armoedebestrijding met focus op de ondersteuning van de 
lokale diensteneconomie (een aanbod dat de private markt aanvult en gericht op concrete 
dienstverlening voor de Kortrijkzaan). 

- Doelstelling 6 een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s. Effect neemt een rol op 
in het organiseren van kinderopvang met een bijzondere focus op kwetsbare groepen. 

- Doelstelling 8: een stad die verenigt en verbindt. Diversiteit is een kracht. De stadcoalitie zet in 
op “inclusie” en wil alle groepen uit de samenleving – ook nieuwe Belgen – betrekken op basis 
van gelijkwaardige rechten en plichten. 
 

Binnen dewelke van Effect verwacht wordt dat zij op een kwalitatieve manier en met passende aandacht 
voor hun inschakelingsopdracht, uitvoering geven aan de openbare dienstverplichtingen: : “Klus, verhuis 
en vervoer van materialen”, “Buurtsport”, “Toeleiders in Diversiteit” en aanvullende verwachtingen die 
hieronder worden gespecifieerd. 
 
De samenwerking handelt over 2 grote luiken:  
 
1. Tewerkstelling en werkervaring: 
 

1.1. realisatie binnen eigen personeelsbestand van de helft doelgroepwerknemers (bij groei wordt 
procentueel meer aangeworven bij de doelgroep); 
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1.2. tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk, inzet op stagemogelijkheid voor cliënten OCMW; 
1.3. blijvend streven naar uitbreiding van het aantal inschakelingstrajecten, om zo meer 

inschakelingskansen te bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
2. Dienstverlening 

2.1. Buurtsport: 
2.1.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Buurtsport”, zoals 

vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017  
2.1.2. Beheer sportschuren, samen met relevante partners. 

 
2.2. Klus, verhuis en vervoer van materialen: 

2.2.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Klusjes, verhuis en vervoer 
van materialen”, zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, 
i. inbegrepen het verrichten van verhuizen, rechtstreeks doorverwezen door het 

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW van Kortrijk, gecompenseerd 
à 100% tot uitputting compensatie-voorziening;  
 

2.3. Energiesnoeiers  
2.3.1. Uitvoeren van alle Energiescans zoals omschreven door de Vlaamse Overheid in Kortrijk, 

op alle adressen die conform voorgaande bepalingen door het lokale bestuur worden 
bezorgd, 
i. inbegrepen het afleggen van de VREG-test1, voor alle adressen die door het 

stadsbestuur aangeleverd worden met het oog op een (opvolg)scan; 
2.3.2. Optimaal inzetten op het sociale isolatieproject (SIP), in stad en regio.  

 
2.4. De Speelhoek: 

Kinderopvang volgens de principes van toepassing voor voorzieningen met een Plussubsidie 
2.4.1. verdere uitbouw en/of verschuiving naar blinde vlekken in de stad,  
2.4.2. focus op kansengroepen in bestaande kinderdagverblijven, door toepassing principes 

voor het ontvangen van een Plussubsidie, ook voor kinderopvangplaatsen die niet als 
dusdanig gesubsidieerd zijn; 

2.4.3. verdere actieve rol in het netwerk buurtgerichte kinderopvang met andere partners binnen 
Stad Kortrijk (lokaal overleg kinderopvang). 
 

2.5. Toeleiders in Diversiteit 
2.5.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Toeleiders in Diversiteit”, 

zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017;  
 
Artikel 3: Criteria voor boordeling van de realisatie van de doelstelling 

De inhoud van dit artikel wordt bepaald in overleg met de betrokken organisatie en omvat de wijze 

waarop zal beoordeeld worden of de afspraken werden nagekomen.  

1. Tewerkstelling en werkervaring: 

1.1. aandeel doelgroepwerknemers in de organisatie  50%; 
1.2. tewerkstelling leerwerknemers OCMW Kortrijk 5 per jaar startend; 

+ bereidheid tot het aanbieden van stages aan cliënten OCMW Kortrijk 
1.3. De evoluties in de regio aangaande blijven volgen en eventueel proactief benaderen, 

actief aan de slag gaan met nieuwe oproepen door de Vlaamse Overheid (met respect voor de 
eigenheid van Effect).  

                                            
1 VREG: De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
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2. Dienstverlening 
2.1. Buurtsport: 

2.1.1. Uitvoeren dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Buurtsport”, zoals 
vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, middels 
i. inzet van 5 buurtsportmedewerkers in de aandachtsbuurten van de stad 

gecoördineerd door de coördinator van AjKo; 
ii. tweemaandelijks overleg tussen Effect en de coördinator van AjKo; 

2.1.2. Goed beheer en optimale bruikbaarheid van sportschuren. 
2.2. Klus, verhuis en vervoer van materialen: 

2.2.1. In de uitvoering van de Dienst van Algemeen Economisch Belang “Klusjes, verhuis en 
vervoer van materialen”, zoals vastgesteld door het stadsbestuur dd. 11 september 2017, 
minstens 11.250 uren presteren (per jaar); 
i. verhuizen verrichten, op rechtstreekse doorverwijzing van het Bijzonder Comité van 

de Sociale Dienst van het OCMW van Kortrijk, voor een waarde tot € 11.750 (per 
jaar). 

2.3. Energiesnoeiers  
2.3.1. Op alle aangeleverde adressen wordt een energiescans uitgevoerd,  

i. al dan niet combinatie met de VREG-test;  
mits feedback over de adressen waar dit middels redelijke inspanningen niet mogelijk 
blijkt. 

2.3.2. Aantal opgestarte dossiers, in Kortrijk en de regio (Zuid-West-Vlaanderen), 
met aanduiding van opgestarte dossiers die zonder verder gevolg gebleven zijn. 

2.4. De Speelhoek: 
2.4.1. . 

i. Realisatie van geplande verhuizen. 
-  ‘Venning’,  
- ‘Zwevegemsestraat’;  

ii. Huisvesting van eventuele nieuwe ontwikkelingen (crèches of andere) gebeurt in 
overleg met de stedelijke Beleidsmedewerker kinderopvang. 

2.4.2. realisatie van 30% ‘kwetsbare gezinnen’ conform definitie cf. Kind & Gezin over alle 
kinderopvangplaatsen binnen de organisatie 

2.4.3. verdere actieve rol in het netwerk buurtgerichte kinderopvang met andere partners binnen 
Stad Kortrijk (lokaal overleg kinderopvang). 

2.5. Toeleiders in Diversiteit 
2.5.1. . 

i. 120 intakegesprekken per toeleider per jaar 
ii. 400 unieke toeleidingen per toeleider (toeleiding, te begrijpen als doorverwijzingen, of 

beantwoorde hulpvragen of fysieke begeleidingen tot aan diensten) 
iii. 10 overlegmomenten met partners  

 

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 2017 een nominatieve toelage voorzien van 300.000 euro voor 'vzw Effect’ 

om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de uitvoering van de hoger 

benoemde diensten van algemeen economisch belang, (verder) uit te bouwen. In 

toepassing van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende 

de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, 

verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang 
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belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 007 van 

11/01/2012 blz. 0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de compensatie 

voor de openbare dienstverplichtingen waarmee vzw Effect middels deze overeenkomst 

belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende formele bijlage bij 

besluit van de opdrachtgevende overheid (stadsbestuur Kortrijk). Indien er gegronde 

redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten 

worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

2. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

Kortrijk in de periode 2018-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 345.000 

euro voor 'vzw Effect’ om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de 

uitvoering van de hoger benoemde diensten van algemeen economisch belang, (verder) uit 

te bouwen. In toepassing van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 

2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

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

economisch belang belaste ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. 

L 007 van 11/01/2012 blz. 0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de 

compensatie voor de openbare dienstverplichtingen waarmee vzw Effect middels deze 

overeenkomst belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende 

formele bijlage bij besluit van de opdrachtgevende overheid (stadsbestuur Kortrijk). Indien 

er gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 

afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

3. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het budget zal het OCMW in de periode 

2018-2019 een jaarlijkse nominatieve toelage voorzien van 30.000 euro voor 'vzw Effect’ 

om de samenwerking met de lokale overheid, inbegrepen de uitvoering van de hoger 

benoemde dienst van algemeen economisch belang, (verder) uit te bouwen. In toepassing 

van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 betreffende de 

toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan 

bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen, met nummer C(2011) 9380 [Publicatieblad Nr. L 007 van 11/01/2012 blz. 

0003 – 0010] moet deze toelage beschouwd worden als de co-compensatie voor de 

openbare dienstverplichting “Toeleiders in Diversiteit” waarmee vzw Effect middels deze 

overeenkomst belast is. Deze wordt berekend conform de parameters in de betreffende 

formele bijlage bij besluit van de opdrachtgevende overheid (OCMW Kortrijk). Indien er 

gegronde redenen zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst 

afgesloten worden waarin het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 

 

4. Logistieke subsidie 

Het stadsbestuur(desgevallend via vzw AjKo): 

• voorziet in coördinatie (aansturing en begeleiding betreffende activiteiten) van 
Buurtsport,  

• engageert zich om alle afspraken betreffende medewerkers, hun Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan, Vorming- Training en Opleiding,… nauwgezet op te volgen ongeacht 
de eventuele impact op (de planning van) hun inzetbaarheid. 
 

186/200 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 p5/6 

Artikel 5: Rapportering 

Effect 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. 

- 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 (onder voorbehoud van een goedgekeurd 

budget): elke maand een 12de van de toelage 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer BE37 7785 9954 4628 op naam van: vzw 

Effect, met ondernemingsnummer 874.772.823. 

Bij wijziging van het rekeningnummer meldt Effect dit onmiddellijk schriftelijk aan het stadsbestuur. Dit 

schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van huidige overeenkomst. 

Artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor het stadsbestuur: Stijn Tanghe 

Voor 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 (minstens) driejaarlijks 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 10: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

- De convenant gaat in op 1 september 2017 eindigt uiterlijk op 31 december 2019.De 

samenwerking geldt dus voor maximum 2 jaar en 4 maanden, 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. 
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- Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te verbreken gebeurt dit na overleg en 

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

kalenderjaar. De overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende jaar. Het 

stadsbestuur van Kortrijk kan evenwel met een aangetekend schrijven de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen als de contractvoorwaarden niet worden nageleefd. In dit 

geval moet een evenredig deel van de toelage door Effect 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 Effect). Deze evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een 

eventueel nieuwe overeenkomst. 

Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren op 11 september 2017. 

 

Namens het stadsbestuur 

De stadssecretaris De burgemeester 

Geert Hillaert Vincent Van Quickenborne 

Namens het OCMW 

De secretaris d.d. De voorzitter 

An Spriet Philippe De Coene 

Namens organisatie vzw Effect 

Bestuurder Bestuurder 

Nathalie Van Leuven Yvan Winne 
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Projecten
21:42 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
21:44 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
21:45 Koen Byttebier, raadslid betreedt de zitting
21:45 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
21:45 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
21:45 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
21:45 Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
26 - 2017_GR_00212 - 2017/745 - Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op diverse netwerk gerelateerde domeinen  - Voorwaarden en wijze van gunnen

26 2017_GR_00212 2017/745 - Raamovereenkomst 
ondersteuning door specialisten op diverse 
netwerk gerelateerde domeinen  - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend 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 Stefaan Bral, 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; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, 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 Wouter Allijns, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter

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 een uitgebreide serverinfrastructuur waar de verschillende bedrijfstoepassingen 
geïnstalleerd zijn en waar gegevensopslag gebeurt. Daarnaast worden meer en meer toepassingen en 
services in de cloud in gebruik genomen. Daarnaast is er het uitgebreide netwerk met eigen glasvezel, 
huurlijnen, draadloze verbindingen dat performant moet zijn en voldoen aan de veiligheidsvereisten.
 
Via deze opdracht wenst de stad beroep te doen op externe expertise aanvullend op de eigen 
systeembeheerders. Hierbij kan het gaan over ondersteuning voor een specifiek project zoals migratie 
naar nieuwe technologie maar ook om dringende interventie in het kader van een incident.

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op diverse 
netwerk gerelateerde domeinen” werd een bestek met nr. 2017/745 opgesteld door de directie 
bedrijfsvoering.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere 
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers 
zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
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De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat stad Kortrijk de procedure zal 
voeren en, in naam van de potentiële afnemers, volgens de lijst in bijlage, bij de gunning van de 
opdracht zal optreden.
 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° d (technische 
specificaties kunnen niet genoeg worden vastgeleged), en meer bepaald artikel 2, 36° die een 
gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat 
en artikel 43.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 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.
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. 2017/745 “Raamovereenkomst 
ondersteuning door specialisten op diverse netwerk gerelateerde domeinen” als onderdeel van de 
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‘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 mededingingsprocedure met onderhandeling.

Punt 3
Stad Kortrijk wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van de potentiële afnemers, 
volgens lijst in bijlage, bij de gunning van de opdracht op te treden.

Bijlagen
 Update 170517Interesse huidige deelnemers in smart city toolbox.pdf
 2017745_2017_07_06_Bestek - Model 3P.doc
 2017745_Raming.xls

Aanvullende punten
Vragen en interpellaties
Interpellaties
21:48 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De groothandelsmarkt, 
een schoolvoorbeeld van gebrek aan visie en overleg

IR 1 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De groothandelsmarkt, een schoolvoorbeeld van gebrek aan visie en overleg

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Sinds de start van deze legislatuur bleek meteen dat de toekomst van de Kortrijkse 
Groothandelsmarkt er allesbehalve rooskleurig uitzag. Telkens wanneer het stadsbestuur er over 
geïnterpelleerd werd, werd er geen enkele duidelijkheid geschapen en bleven de rechtstreeks 
betrokken actoren (handelaars en winkeliers in fruit en groenten) in de kou staan als het op 
informatiegaring aankwam.

In een eerdere gemeenteraad werd reeds door de bevoegde schepen op het hart gedrukt dat er in elk 
geval voor eind 2018 geen verandering zou gebeuren voor de betrokken zelfstandigen en dat zij zich 
dus niet ongerust dienden te maken.

Evenwel kregen alle betrokkenen op 26 juli 2017 een aangetekende brief waarin staat dat het 
stadsbestuur heeft beslist vanaf 1 augustus 2018 geen groothandelsmarkt meer te organiseren. Van 
een verrassingsaanval gesproken.

Hiermee wordt met één pennentrek een einde gemaakt aan de groothandelsmarkt met zijn jarenlange 
traditie die nog voor het filiaal in Heule zijn successen kende op de Veemarkt. Tevens worden de 
betrokkenen nog meer dan vroeger in de steek gelaten: voor hen heerst totale onduidelijkheid en 
vooral onzekerheid, te meer er handelaars zijn die een eigen stek in eigendom hebben op de 
groothandelsmarkt én er reeds heel wat dure investeringen in hebben gedaan.

"Kortrijk Spreekt", maar het stadsbestuur luistert alleen maar wanneer het hen goed uitkomt: "de 
lokale handelaars moeten maar naar Roeselare trekken".

In plaats van de lokale handelaars naar buurgemeenten te verjagen, had de stad beter een 
masterplan opgestart om van de Kortrijkse Groothandelsmarkt nog meer dan ooit een trekpleister in 
de streek te maken.
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Een jammerlijk dossier waarin de lokale handel en onrechtstreeks ook de consument in de steek 
gelaten wordt. Het stadsbestuur heeft duidelijk op die manier voor zichzelf besparingen willen 
genereren op de kap van de lokale handel en hun consumenten.

Vandaar mijn vragen:

1. Waarom kiest het stadsbestuur voor een eigengereide aanpak in dit dossier in plaats van overleg 
met alle betrokkenen?

2. Waarom heeft het stadsbestuur de keuze gemaakt om de groothandelsmarkt af te schaffen veeleer 
dan de groothandelsmarkt met de nodige plannen verder uit te bouwen? Waarom heeft de stad als 
centrumstad er niet voor gekozen om met de nodige ambitie op dit vlak een belangrijke rol te spelen 
in de regio?

3. Wat met de handelaars die op heden een eigendom hebben in het kwestieuze gebouw? Op basis 
van welke criteria zullen zij vergoed worden voor de vele investeringen die zij in hun opslagplaats 
hebben gedaan?

4. Volgen er compensaties vanwege het stadsbestuur voor de lokale handelaars die nu verplicht 
worden zich te bevoorraden in Roeselare in plaats van in eigen stad (verplaatsingskosten, 
tijdsverlies,...) of verwacht de Stad dat de lokale handelaars hun extra kost dan maar doorrekenen 
aan de klant?

5. Vanwaar die plotse wending om de Groothandelsmarkt af te schaffen per 1 augustus 2018, terwijl 
er de belofte was dat er minstens tot 1 januari 2019 geen wijzigingen gingen gebeuren?

Antwoord
Dit punt wordt samen behandeld met IR2.

De raad hoort de interpellatie van raadslid Pieter Soens en het bijhorend antwoord van schepen Arne 
Vandendriessche en schepen Rudolphe Scherpereel, zoals terug te vinden op de geluidsopname van 
de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR1 en IR2) en opgenomen 
als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De toekomst van 
de Groothandelsmarkt

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De toekomst van de Groothandelsmarkt

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Het dossier van de Groothandelsmarkt leest als een blunderboek van de stadscoalitie. Eerst was er de 
slechte communicatie waardoor de handelaars als bij toeval te horen kregen dat hun markt zou 
verdwijnen. Toen we dit met Groen aankaarten in de media zei schepen Scherpereel dat de 
marktfunctie niet zou verdwijnen en dat er een oplossing zou komen voor de eigenaars van de boxen 
en de markt. Bovendien zou er overleg zijn met de handelaars. Ondertussen kwam van het beloofde 
overleg weinig in huis en liet de schepen verstaan dat hij maar geen alternatieve locatie kan vinden. 
De marktkramers komen dus zonder oplossing, laat staan overleg op straat te staan. Daarom deze 
vragen voor de schepen:

1. Heeft de stad nog steeds de ambitie om een alternatieve locatie te vinden en zo de 
marktfunctie te behouden? Zo ja, tegen wanneer?



194/200 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

2. Is het niet veel logischer om een alternatieve locatie te zoeken voor de vuilniswagens? 
Waarom wil de stad dit niet overwegen?

3. Waarom kwam er niets in huis van het beloofde overleg? Komt er in de toekomst wel nog 
overleg?

4. Is er volgens de stadscoalite in onze stad geen plaats/nood aan een plek waar lokale 
producenten en aankopers van horecazaken en winkels uit de stad rechtstreeks aan elkaar 
kunnen kopen zonder dat er een veiling tussen zit? Past dit niet in het korte keten model?

Antwoord
Dit punt wordt samen behandeld met IR1.

De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Arne Vandendriessche en schepen Rudolphe Scherpereel, zoals terug te vinden op de 
geluidsopname van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR1 en 
IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

22:00 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
22:01 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
22:02 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe een publieke 
groenzone in onze stad private tuin kan worden en de schepen 
laat betijen

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe een publieke groenzone in onze stad private tuin kan worden en de schepen laat betijen

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Bij een verkaveling in de Hoogplaatsstraat in Kooigem werd bij de bouwvergunning in 2009 de verplichting 
opgelegd om ongeveer 300m² recreatieve groenzone aan te leggen. In een tweede verkavelingsfase zou die 
groenzone ontsloten worden. Maar wat blijkt vandaag: de gronden bestemd voor de groenzone zijn private 
tuinen geworden. Op die manier heeft de ontwikkelaar naar schatting 20.000 euro verdiend aan het verkopen 
van een groenzone. 

Volgens buurtbewoners werd daar bij de aanleg melding van gemaakt bij de stad. Helaas zonder resultaat. 
Toen die zelfde buren 2 jaar terug contact hadden met het kabinet van Schepen Maddens toverde men daar 
plots voorschriften uit de hoed over wat er wel en niet kon gebouwd worden in die tuinen. Vreemd, het gaat 
immers over een groenzone waar je toch nooit kan in bouwen? De laatste maanden en weken vroegen de 
bewoners opnieuw aan de stad naar een beslissing waar en wanneer die groenzone omgevormd werden tot 
tuin. Opnieuw zonder resultaat.

Ten einde raad contacteerden de buurtbewoners Groen met de vraag om hen te helpen. Onze vraag bij de stad 
resulteerde ondertussen in wat we weten: er is nooit een aangepaste vergunning geweest en dus is er geen 
wettelijke basis om van de bestemde groenzone private tuinen te maken. Er is enkel de collegebeslissing die 
stelt dat de groenzone er wel moet komen.

Daarom volgende vragen:

1.       Hoe is dit kunnen gebeuren? Hoe komt het dat de stad dat niet gemerkt heeft? Worden bij dergelijke 
vergunningen het naleven van de voorwaarden niet opgevolgd?

2.       Waarom werd niet opgetreden na de signalen van de buurt? Waarom wil de schepen dit in de doofpot 
houden?
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3.       Komt er een sanctie voor de verkavelaar die zich verrijkt heeft met de gronden?

4.       Komt er een compensatie voor het beloofde groen dat er niet gekomen is?

5.       Hoe zal de situatie rechtgetrokken worden op een manier die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar 
is?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandeamele en het bijhorend antwoord van 
schepen Wout Maddens, 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.

IR 4 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Voorstel om de 
geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis

IR 4 - Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Voorstel om de geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis

Behandeld
Indiener(s):
Astrid Destoop
Toelichting:
De dienst Burgerzaken van de stad heeft al heel wat inspanningen geleverd om het de burger 
makkelijker te maken, zoals de dienstverlening op afspraak en het Thuisloket. Vanuit CD&V willen we 
een voorstel doen om de service aan de burger nog uit te breiden. We roepen de Stad en AZ 
Groeninge op om de geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis.

Iedere jonge ouder, en er zijn er wel wat in onze gemeenteraad, weet dat het niet evident is om 
binnen de 2 weken na de geboorte de kleine spruit in het stadhuis te gaan aangeven. Moeders willen 
er graag ook bij zijn, maar zijn niet altijd even snel weer op de been. En een afspraak maken is 
allemaal goed en wel, maar met een pasgeborene die nog geen slaap- en eetritme heeft is het heel 
moeilijk plannen. Ook voor ouders die niet in Kortrijk wonen, is een extra uitstap naar een andere 
gemeente niet evident in de eerste 2 weken na de geboorte.

Vandaar het voorstel om, zoals het al in verschillende andere steden en gemeenten gebeurt, een loket 
in te richten in de kraamafdeling van het ziekenhuis. Zo moeten de kersverse ouders zich niet 
verplaatsen om hun kindje aan te geven, kunnen zowel de moeder als de vader erbij zijn, en is alles 
geregeld wanneer ze naar huis gaan. Ook voor moeders die om welke reden dan ook geen beroep 
kunnen doen op een partner om de aangifte te doen, zou dit een goede oplossing zijn.

Omdat een verblijf in de kraamafdeling tegenwoordig al erg beperkt is, stellen we voor om dat loket 
meerdere dagen in de week te bemannen, bv. op maandag, woensdag en vrijdag.

De Federale Overheid stelt hiervoor al de nodige software ter beschikking, om de privacy te 
garanderen en om dubbele aangiftes te vermijden.

Is het college bereid om dit op korte termijn in te voeren?

De jonge ouders van Kortrijk en omliggende gemeenten zullen de stad zeker dankbaar zijn!

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Astrid Destoop 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. IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.
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IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Introductie van 
groenslingers in onze stad

IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Introductie van groenslingers in onze stad

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Gevelplanten die in en over de straat groeien zijn een ideale manier om smalle straten in dicht 
bebouwde wijken van meer groen te voorzien. Her en der zijn er in onze stad al geveltuintjes.

In een aantal steden gaan ze ondertussen nog een stapje verder en worden groenslingers toegelaten. 
Dat zijn gevelplanten die langs een kabel, van gevel naar gevel, dwars over de straat groeien. 

1.      Kan de stad akkoord gaan met groenslingers in onze stad?

2.      Kan de stad een modelovereenkomst opmaken voor inwoners die zo’n groenslinger zouden 
willen aanbrengen in de straat? En kan de stad daarover de nodige afspraken maken met de 
brandweer in het kader van de veiligheid?

3.      Kan de stad dit idee promoten bij de inwoners?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR5) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

IR 6 Interpellatie van raadslid David Wemel: Kortrijk fietsstad: ook 
voor mensen met minder

IR 6 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Kortrijk fietsstad: ook voor mensen met minder

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Sinds begint dit jaar stelt de stad Sint-Niklaas via zes verschillende organisaties die werken met 
maatschappelijk kwetsbare mensen twintig gratis fietsen ter beschikking. "Het bezit van een fiets 
neemt een belangrijke drempel weg. Het geeft deze mensen meer kansen om werk te vinden, hun 
kinderen op tijd naar school te brengen of een opleiding te volgen." De gebruikers krijgen de fiets een 
jaar gratis ter beschikking en betalen hiervoor een borg.

Kortrijk wil graag een fietsstad worden. De mobiliteit van mensen die het moeilijk hebben verhogen, 
verhoogt meteen ook hun kansen.

Is de stad bereid om ook in Kortrijk in te zetten op een verhoogde fietsmobiliteit voor mensen met 
minder, door het ter beschikking stellen van fietsen, eventueel via verenigingen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen Axel 
Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder pt. IR6) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

http://groen.us1.list-manage2.com/track/click?u=f8b5c1d2e789229c5dfdd89cc&id=2e0b3826cd&e=17823241f2
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IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Overstappen 
t.h.v. busstation -  rolstoelgebruikers.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Overstappen t.h.v. busstation -  rolstoelgebruikers.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat het overstappen ter hoogte van het busstation niet evident is 
voor rolstoelgebruikers. Hij vraagt of zij zich ergens kunnen toe wenden om geholpen te worden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit een terechte klacht is. Er is lang over nagedacht en advies 
gevraagd in de stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap. Er is een dossier in 
voorbereiding om een lift te installeren zodat de doorsteek naar de andere kant van het station kan 
gemaakt worden. Er is ook nog altijd overleg met de Lijn om lijn 12 naar terminal 3 te brengen, 
dichter bij de ingang.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Toegankelijkheid sportcentrum Wembley voor fietsers.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Toegankelijkheid sportcentrum Wembley voor fietsers.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid 
van het sportcentrum Wembley voor fietsers.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er binnenkort een overleg met de sportclubs is die van het 
centrum Wembley gebruik maken om dan in een proefperiode te kijken wat kan.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Plannen kruispunt 
Wandelingstraat, Hugo Verriestlaan en Lode De Boningelaan.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Plannen kruispunt Wandelingstraat, Hugo Verriestlaan en Lode De Boningelaan.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu meldt dat de plannen voor het kruispunt Wandelingstraat, Hugo Verriestlaan en 
Lode De Boningelaan gewijzigd zijn. Zij vraagt wat er wordt gewijzigd.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit dossier in een stroomversnelling zit. Naast de handelaars 
hebben we ook de fietsers als belanghebbenden. Hopelijk wordt het dossier deze week uitgeklaard en 
kunnen we tot een akkoord komen waarin zowel bewoners, handelaars als fietsersbond zich kunnen in 
vinden.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Afwikkeling verkeer 
ter hoogte van Matexpo.
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IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Afwikkeling verkeer ter hoogte van Matexpo.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel meldt dat de afwikkeling van het verkeer ter hoogte van Matexpo vlot verlopen 
is, behalve voor fietsers komende van de Doorniksewijk naar de Kennedylaan. Deze moesten in de 
tegengestelde richting waardoor er problemen waren ter hoogte van de rotonde.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat deze suggestie meegenomen wordt naar de volgende editie.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Verbaliseren van 
fietsers in Doorniksewijk.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Verbaliseren van fietsers in Doorniksewijk.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt of de agent niet beter in het begin van de Doorniksewijk staat om de 
fietsers te geleiden in plaats van in de Doorniksewijk om ze te verbaliseren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de problematiek van de slechte zichtbaarheid in de Tacklaan hem 
bekend is. Er wordt gezocht naar een oplossing, wellicht door ze op de busstrook te laten rijden. Deze 
suggestie wordt overgemaakt aan de politie. Dit kadert immers binnen hun interventiebeleid.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Sluikverkeer N43 - 
Bergstraat - Tombroekstraat.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Filiep Santy: Sluikverkeer N43 - Bergstraat - Tombroekstraat.

Behandeld
Indiener(s):
Filiep Santy
Toelichting:
Raadslid Filiep Santy meldt dat de N43 - Bergstraat - Tombroekstraat gebruikt wordt als sluikweg. 
Daardoor worden de kasseien op Aalbekeplaats losgereden. Hij vraagt om dit te bekijken en hoever 
het staat om de N43 als tolweg te klasseren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit niet de bevoegheid is van de stad, maar van het 
Vlaams Gewest. Men rondt de studie van de gevolgen van de tolwegen af, daarna zal men bepaalde 
wegen toevoegen als tolweg.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Franceska Verhenne: Levensloop - 
boetes.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Franceska Verhenne: Levensloop - boetes.

Behandeld
Indiener(s):
Franceska Verhenne
Toelichting:
Raadslid Franceska Verhenne meldt dat er tijdens levensloop vele boetes werden uitgeschreven. Ze 
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vraagt of dit klopt en waarom de straten in de omgeving afgezet werden en enkel voor bewoners 
bestemd waren.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de boetes gevolg zijn van politioneel optreden, hij zal dit 
navragen. Het is noch de burgemeester noch de schepen toegestaan te interveniëren in het 
interventiebeleid van de politie. Het afzetten van de straten is gebeurd op vraag van de 
buurtbewoners om zo de leefbaarheid van de buurt te behouden.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat Alcatraz aantoont hoe het ook anders kan.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kapelletje 
hoek Marionetten.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kapelletje hoek Marionetten.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat het kapelletje op de hoek Marionetten zich in slechte staat 
bevindt. Hij vraagt of daar eens naar gekeken kan worden.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat hij dit zal bekijken.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Gevaarlijke 
situatie rotonde Beneluxlaan.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Gevaarlijke situatie rotonde Beneluxlaan.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat raadslid Carol Leleu in de gemeenteraad van april tussenkwam 
over de gevaarlijke situatie rotonde Beneluxlaan. De schepen zou met het Vlaams Gewest contact 
opnemen. Hij vraagt naar de stand van zaken.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat het Vlaams Gewest een kleine ingreep gedaan heeft. Men heeft 
de zichtbaarheid verhoogd door een deel van het gras te vervangen door een strook beton. Ons 
voorstel voor bijkomende markeringen zagen ze niet zitten, vermits dit de fietser de indruk zou 
kunnen geven dat hij voorrang heeft, wat niet het geval is.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Bedanking 
levensloop.

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Bedanking levensloop.

Behandeld
Indiener(s):
Koen Byttebier
Toelichting:
Raadslid Koen Byttebier bedankt alle partijen voor hun deelname aan levensloop, alle diensten en de 
politie voor hun medewerking. Hij neemt de punten mee naar de evaluatie.
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IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Be-alert.
IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Be-alert.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat Be-alert binnen de stad beschikbaar is. In het artikel in de pers 
stond dat de stad dan toch niet zou aangesloten zijn. Hij vraagt of dit klopt.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit idee gelanceerd is door Minister Milquet. 
Mensen kunnen zich individueel aansluiten, dit is gratis. De gemeenten kunnen zich ook aansluiten 
maar moeten hier iets voor betalen. De brandweerzone heeft beslist dit minstens op niveau van de 
zone te doen, liefst zelfs op niveau van de provincie. Dit wordt momenteel onderzocht, maar hoopt 
dat dit snel kan gebeuren.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Offerfeest op 
de Lange Munte.

IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Offerfeest op de Lange Munte.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat op 1 september 2017 het offerfeest door ging op de Lange 
Munte. Op de locatie stonden veel wagens foutief geparkeerd, de politie geleidde zelf het verkeer en 
verbaliseerde niet. Men verwijderde zelfs paaltjes om nog dichter te kunnen rijden en parkeren. Klopt 
dit ?

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij dit zal nagaan.

11 september 2017 23:37 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT M. LEMAITRE


