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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer 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; 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 Yves Vanneste, 
waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

11 december 2017 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

11 december 2017 19:09 - Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

11 december 2017 19:11 - Piet Lombaerts, voorzitter verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
Bij afwezigheid van Piet Lombaerts wordt het voorzitterschap, conform artikel 8 §4 van het 
gemeentedecreet tijdelijk waargenomen door Marc Lemaitre, het raadslid met de meeste 
anciënniteit.  

- Aanvullende punten
Er zijn geen aanvullende punten ingediend.

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° overzicht 2017 bulletin van vragen en antwoorden
° Volksalmanak “’t Manneke uit de Mane”

- Goedkeuring notule
De notule van het gemeenteraadsbesluit van 4 december 2017 betreffende punt 41 “beëindiging 
tewerkstelling stadsmedewerker – ontslag ingevolge definitief vastgesteld beroepsongeschiktheid” 
wordt uitdrukkelijk goedgekeurd.
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OPENBARE ZITTING
Verenigde raadscommissie
Vincent Van Quickenborne
Kernadministratie
1 - 2017_GR_00310 - Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2018 - Vaststellen

1 2017_GR_00310 Politiezone VLAS - Dotatie aan de 
politiezone voor het dienstjaar 2018 - 
Vaststellen
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 Marc Lemaitre, raadslid; 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; 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 Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij huidig agendapunt wordt het voorzitterschap waargenomen door Marc Lemaitre.

Bij brief van 17 oktober 2017 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van 
14.499.929,00 EUR in te schrijven in het budget 2018 van de stad Kortrijk als gemeentelijke toelage 
voor de zone.

Argumentatie
De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2018 is ingeschreven in het budget 2018 van de stad 
Kortrijk voor het bedrag van 14.499.929,00 EUR, zijnde 1% groeivoet ten opzichte van het budget 
2017.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen.

Regelgeving: bevoegdheid



5/43 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

Punt 1
de dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2018 vast te stellen op 14.499.929,00 EUR.

Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, Koning AlbertI-laan 1/5 
bus 6 te 8200 Brugge.

Bijlagen
 werkingstoelage vlas budget 2018.pdf

Kelly Detavernier
Kernadministratie
19:28 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
19:31 Koen Byttebier, raadslid verlaat de zitting
19:32 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting
20:10 Piet Lombaerts, voorzitter betreedt de zitting
2 - 2017_GR_00333 - Meerjarenplanning 2014 - 2020 - Tiende aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2020 - Vaststellen

2 2017_GR_00333 Meerjarenplanning 2014 - 2020 - Tiende 
aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 
- 2020 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris
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Beschrijving
Aanleiding en context
Door de burgemeester Vincent Van Quickenborne wordt een algemene inleiding gegeven aan de hand 
van de punten van het Plan Nieuw Kortrijk, wat aansluit bij de agendapunten 2 en 3.
Daarop wordt gereageerd door alle fractieleiders en raadslid Catherine Waelkens, gevolgd door 
antwoorden van de burgemeester en de schepenen Kelly Detavernier, Arne Vandendriessch, Bert 
Herrewyn en Rudolphe Scherpereel.

Het komt de gemeenteraad toe om de tiende aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014 - 
2020 vast te stellen.

Argumentatie
A / Beleidsmatig

Bij het strategisch meerjarenplan 2014 – 2020 aanpassing 10 zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het niveau 
van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen.  De timing van alle acties werd grondig bekeken en indien 
nodig werd deze gecorrigeerd.

B / Financieel

De financiële nota moet minstens drie toekomstige boekjaren bevatten.  De nota werd verlengd met 1 jaar tot 
2020.

De cijfers van de 10de aanpassing aan het strategisch meerjarenplan blijven grotendeels behouden zoals 
vooropgesteld in SMJP 9.

1. Exploitatiebudget

De kleine afwijkingen aan het SMJP10 worden per rubriek opgesomd in de bijlage. 

2. Investeringsbudget

Het investeringsritme blijft behouden, mits beperkte verschuivingen op transactiebasis met behoud van de 
grote projecten.

3. Liquiditeitenbudget

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn elk jaar positief.  Het meerjarenplan 
voldoet aan de evenwichtsvereisten, alhoewel het evenwicht slechts dient bereikt te worden in het 
laatste jaar van het SMJP, blijft het structureel evenwicht in 2019 behouden.  In 2020 bedraagt het 
resultaat op kasbasis 9.9MIO en de autofinancieringsmarge 1MIO.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 14 juli 2017 met kenmerk BB 2017/3 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel.

- de artikels 148,149 en 150 van het gemeentedecreet
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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, M.C. Vandenbulcke, S. 
Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. 
Seynaeve, I. Verschaete; 

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

12 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, 
F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De tiende aanpassing aan het meerjarenplan vast te stellen zoals de staat van het financieel 
evenwicht (M2) in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2020 van 9.902.172€
 Een autofinancieringsmarge in 2020 van 1.018.496€

Punt 2
De tiende aanpassing aan het meerjarenplan 2014 - 2020 met bijlagen over te brengen aan de hogere 
overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 20171114 Notulen MAT gunstig advies budget 2018.pdf
 Binder2 incl pag nr.pdf

3 - 2017_GR_00332 - Budget - dienstjaar 2018 - Vaststellen

3 2017_GR_00332 Budget - dienstjaar 2018 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
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Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om het budget 2018 vast te stellen.

Argumentatie
A / Beleidsmatig

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota.  Wel worden bepaalde kredieten, gelinkt aan 
doelstellingen, verschoven of verhoogd, waardoor een aanpassing zich opdringt.

B / Financieel

Het budget 2018 wijkt slechts zeer weinig af van de vooropgestelde cijfers die voorzien werden in de negende 
aanpassing van het strategisch meerjarenplan.

1. Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget werd, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde, kritisch bekeken en waar nodig 
gecorrigeerd en bijgestuurd.

Er is een stijging van het exploitatiebudget met 650K. De verdeling per rubriek kan geraadpleegd worden in 
bijlage.

De uitgaven stijgen met ongeveer 1.7 MIO ; deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de overname van de 
erfgoedbibliotheek Westflandrica (+700K), het kunstproject Play (+380K), de Europese sportstad (+133K) en 
een index voor een half jaar (+385K).

De ontvangsten stijgen met ongeveer 2.3 MIO ; de voornaamste verklaringen van deze stijging zijn bij de 
werkingssubsidies het Gemeentefonds +1MIO, waarvan 739K voor de erfgoedbibliotheek Westflandrica, en de 
Europese projecten voor 140K.  De fiscale ontvangsten stijgen met 950K : de herraming van de aanvullende 
personenbelasting bedraagt +1.1MIO daar waar de opcentiemen op de onroerende voorheffing daartegenover 
dalen met 250K en de Gemeentelijke Administratieve Sancties dan weer stijgen met 130K.  De stijging van de 
werkingsontvangsten kan hoofdzakelijk verklaard worden door een stijging van de saneringsbijdrage (+250K).   

1. Investeringsbudget

Het investeringsbudget stijgt van 31.9MIO netto naar 33.4MIO netto.

Het investeringsritme blijft in grootte-orde behouden ; de uitgaven en ontvangsten stijgen licht nl. resp. met 
1.7MIO en 200K.    

1. Liquiditeitenbudget
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Het resultaat op kasbasis in 2018 wordt 10.2MIO ipv 12MIO (als parameter was min. rond de 10 MIO 
vooropgesteld).  De autofinancieringsmarge in 2018 stijgt van 1.3MIO naar 1.9MIO.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 14 juli 2017 met kenmerk BB 2017/3 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel.

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

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, M.C. Vandenbulcke, S. 
Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. 
Seynaeve, I. Verschaete; 

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

12 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, 
F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het budget 2018 vast te stellen zoals de financiële toestand in bijlage met:

 Het resultaat op kasbasis in 2018 van 10.238.427€
 Een autofinancieringsmarge in 2018 van 1.957.161€

Punt 2
Het budget 2018 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 Binder1 incl pag nr.pdf

4 - 2017_GR_00300 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 - Vaststellen

4 2017_GR_00300 Aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting. Aanslagjaar 2018 - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00303 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Aanslagjaar 2017 - 
Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 12 december 2016, punt 7 het belastingreglement aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2018.

Voorgesteld wordt de huidige belastingvoet van 7,9% te behouden.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het aanvullend belastingreglement op de personenbelasting als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Artikel 2:

De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek op de 
inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt 
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het 
aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3: 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen gebeuren, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

20:13 Koen Byttebier, raadslid betreedt de zitting
5 - 2017_GR_00301 - Gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2018 - Vaststellen

5 2017_GR_00301 Gemeentebelasting opcentiemen op de 
onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2018 - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00304 - Gemeentebelasting opcentiemen onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2017 - 
Vaststellen

Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 12 december 2016, punt 8 het 
belastingreglement gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing goed. 
Dit reglement moet hernieuwd worden voor aanslagjaar 2018.

Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van 
de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest vanaf aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van 
het kadastraal inkomen.

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de 
gemeenten om hun gemeentelijke opcentiemen bijgevolg aan te passen: "Voor iedere gemeente van 
het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de 
gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten 
opzichte van het vorige aanslagjaar".

De gemeente moet, om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 
2017, haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588.

Voorgesteld wordt de belastingvoet, afgerond tot op de eenheid, op 1.102 opcentiemen vast te 
stellen.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 §4 Grondwet
- Artikel 464, 1° WIB van 10 april 1992
- Decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur
- Artikelen 42 §3, 186, 187 en 253 §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
- Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 
de provincies
  

Besluit
Stemresultaten
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement opcentiemen op de onroerende voorheffing als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente duizend honderdentwee (1.102) 
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.

Artikel 2:

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zal gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst.

Artikel 3: 

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 omrekeningstabel_1,588 steden opcentiemen OV_2018.pdf

6 - 2017_GR_00298 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2018 - Vaststellen

6 2017_GR_00298 Gemeentelijk algemeen retributiereglement 
vanaf 1 januari 2018 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris
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Beschrijving
Gekoppelde besluiten

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

 2017_GR_00195 - Wijzigingen algemeen retributiereglement 2017 - Vaststellen
 2016_GR_00331 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2017 - Vaststellen
 2017_GR_00121 - NIET UITVOERBAAR WEGENS GEBREK AAN GRONDSLAG  - Algemeen 

retributiereglement 2017 - Wijziging  met ingang vanaf 1 juni 2017 - Afgifte van documenten en 
verstrekken van inlichtingen i.v.m. bouwen en milieu  - Goedkeuren

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

Argumentatie
Jaarlijks wordt de lijst met retributies vastgelegd voor het volgende aanslagjaar.
De tussentijdse wijzigingen, vastgesteld in de gemeenteraad van 03/07/2017, zijn opgenomen en 
de belangrijkste nieuwe wijzigingen t.o.v. 2017 zijn de volgende:

- Algemeen - Personeel:
* 1.1. De uurtarieven zijn met 2% verhoogd door de indexaanpassing. 

- Bouwen, milieu en wonen :
* 4.1. & 4.2. worden samengevoegd tot 4.1. Afgifte van documenten en verstrekken van inlichtingen 
i.v.m. bouwen, milieu en wonen => in voege treden 'omgevingsvergunning' vanaf 1 januari 2018 (zie 
GR-beslissing 2017_GR_00121 NIET UITVOERBAAR WEGENS GEBREK AAN GRONDSLAG van 
08/05/2017).

- Politiediensten :
* 5.2. "Prestaties geleverd als gevolg van overlast door openbare dronkenschap en/of onder invloed 
van drugs" wordt opgenomen in het algemeen retributiereglement (zie GR-beslissing 2017_GR_00140 
van 12/06/2017).

- Burgerzaken :
* 7.7. Er wordt een tarief toegevoegd voor 'Naamplaat op eenvormig grafteken' en er wordt een 
tekstuele toevoeging gedaan.

- Cultuur :
* 9.3. Stedelijke openbare bibliotheek: een tarief voor koffie wordt toegevoegd. 

* 9.7. Er worden een aantal zalen/lokalen toegevoegd/geschrapt bij de verschillende types:
'Type ontmoetingsruimte' : Lokalen Groeningeheem 24 en 25 worden geschrapt omdat deze nu 
ingericht zijn als vergaderlokaal.
'Type grote vergaderlokalen': Groeningeheem aangevuld met lokaal 24 dat nu dienst doet als 
vergaderlokaal.
'Type kleine vergaderlokalen': Groeningeheem aangevuld met lokalen 23 (dat nieuw is) en 25.
'Type opnamestudio muziek': Prijzen in categorie C en D worden verlaagd omdat je op de privémarkt 
reeds een volledig geëquipeerde radiostudio hebt voor vergelijkbare prijzen. Bands van elders blijven 
weg waardoor we kunnen concluderen dat we te hoog zitten met onze prijszetting in cat. C en D.
'Type geïsoleerde repetitieruimte muziek': Prijzen in categorie C worden aangepast. Bands uit 
naburige gemeenten komen niet meer omdat de retributie te hoog is. Als we vergelijken met Gent en 
andere steden, zijn we effectief duurder, vandaar de verlaging van de C categorie.
* 9.8. Uitleenwinkel: De waarborgfactuur wordt geschrapt omdat dit te weinig opgevolgd kan worden 
en toch een loutere nuloperatie is. De waarborg kan immers nooit aangewend worden voor het 
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betalen van de schade.
En de grote stroomgenerator wordt geschrapt aangezien deze niet meer bestaat.

- Sport :
* 10.1 Zwembaden: 
   ° De passage, waarin inhaallessen en remediëringslessen voor scholen worden beschreven, is 
geherformuleerd omdat de huidige formulering niet eenduidig blijkt.
   ° De passage met de tarieven voor de Niet-Kortrijkse en Niet-Zwevegemse watersportclubs wordt 
geschrapt omdat er in de zwembadroosters toch geen mogelijkheden zijn om ruimte aan deze clubs 
aan te bieden.
* 10.2. Sportcentra: 
    °  In het hoofdstuk schoolsport wordt opgenomen dat de tarieven enkel geldig zijn voor leerlingen 
van de school/instelling, niet voor hun personeelsactiviteiten zoals bv. teambuilding. Dit wordt 
expliciet opgenomen om discussies te vermijden.

- Jeugd :
* 12.1. : ° De passage waarin staat dat 'bij het niet naleven van het huishoudelijk reglement de 
waarborg of retributie zal aangerekend worden' wordt geschrapt n.a.v. een opmerking van 
Agentschap Binnenlands Bestuur dat dit een duidelijke boete/sanctie inhoudt en z'n plaats niet heeft 
in een retributiereglement.
* 12.2. Warande: De aanpassingen zijn verduidelijkingen en bijkomende lokalenaanduidingen (de 
lokalen werden ook effectief genummerd).
De waarborgsom voor de publieke BBQ is 'per dagdeel' en werd dus op deze manier toegevoegd net 
als de douches die 'per dag' worden aangerekend.
De drankenprijslijst werd uit het retributiereglement geschrapt omwille van de regelmatige 
aanpassingen qua assortiment en prijzen (cfr. OC's en schouwburg).

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

Punt 1
De lijst met de retributies, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2018 vast te stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 retributies2018_definitief.docx

7 - 2017_GR_00296 - Retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren - Opheffen en opnieuw vaststellen

7 2017_GR_00296 Retributiereglement voor 
aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse 
binnenwateren - Opheffen en opnieuw 
vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

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

Argumentatie
Het retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren, vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 15 december 2008 punt 9, wordt aangepast omdat vanaf midden 
november het systeem van digitaal aanmelden operationeel is en bijgevolg de retributie ook geïnd 
kanworden via een digi-paal.

Hierbij zal electriciteit en water apart kunnen worden aangekocht via een oplaadkaart waardoor 
tevens misbruik wordt tegengegaan.

 

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

Punt 1
Het retributiereglement voor aanmeerfaciliteiten op de Kortrijkse binnenwateren als volgt vast te 
stellen:

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt er een gemeentelijke retributie gevestigd voor 
aanmeerfaciliteiten op de openbare aanlegsteigers, gelegen in de zones A en D.
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Artikel 2

De retributie wordt bij voorkeur geïnd door gebruik te maken van de laadpalen.
De retributie kan ook contant geïnd worden tegen afgifte van een betalingsbewijs en het afleveren van 
een vignet "toelating tot aanmeren" door de havenmeester.

Artikel 3

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

- aanmeren woonboten: 1.000,00 EUR per jaar

- aanmeren passantenhaven:

 gedurende de periode 1 april tot 30 oktober:            8,00 EUR per nacht (exclusief water en 
electriciteit)

 gedurende de periode 1 november tot 31 maart: 250,00 EUR per periode (exclusief water en 
electriciteit)

Vaartuigen die zonder vignet aangemeerd blijven, worden tegen kostprijs ambtshalve verwijderd.

Artikel 4

De eenmalige aankoop van een oplaadkaart voor water en electriciteit bedraagt 5,00 EUR per kaart.

De werkelijke kost voor het verbruik van water en electriciteit wordt aangerekend.

Artikel 5

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

Artikel 6

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement voor aanmeerfaciliteiten, dat 
vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2008 punt 9 opgeheven.

Bijlagen
 Retributiereglement aanmeerfaciliteiten 15_12_2008.pdf

8 - 2017_GR_00297 - Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging ambulante handel

8 2017_GR_00297 Retributiereglement ambulante handel voor 
het plaatsnemen op markten en voor het 
privaat gebruik van de openbare weg voor 
ambulante handel - Wijziging ambulante 
handel
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00288 - Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en 
voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel - Opheffen en opnieuw 
vaststellen

Aanleiding en context
De gemeenteraad stelde het retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten 
en voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel vast in zitting van 15 
december 2014 punt 5.

Dit reglement wordt gewijzigd in Deel 2: 'Voor het privaat gebruik van de openbare weg voor 
ambulante handel' - artikel 3: 'ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare 
weg'. Het tarief wordt gewijzigd naar een kwartaaltarief per strekkende meter i.p.v. een dagtarief per 
5 strekkende meter, naar analogie met de tarieven van de markten.

Argumentatie
Enige jaren geleden werd een aanpassing voorgesteld en doorgevoerd bij de ambulante handelaars 
op de openbare markten zonder abonnement. Deze betaalden in het verleden tijdens de markt in 
'cash' aan de marktleider een forfaitair (geïndexeerd) bedrag per 5 strekkende meter en per 
deelname.
Sedert enige jaren betalen zij op de markt per strekkende meter, wat eerlijker is tegenover de vaste 
standplaatsen met abonnement en tegelijk de inkomsten van de markt voor de stad ten goede is 
gekomen.

We wensen dit nu ook door te voeren in het retributiereglement voor ambulante handel buiten de 
openbare markten m.a.w. het tarief herzien naar een tarief per strekkende meter en per kwartaal. 
Hoe kleiner de verkoopwagen, hoe kleiner de retributie. Hoe groter de verkoopwagen, hoe duurder de 
retributie.
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Momenteel is het tarief € 17,00 (geïndexeerd)/dag/5 strekkende meter.
In de simulatie werd de omzet van vroeger gedeeld door de opgetelde strekkende meters van de 
deelnemers en rekening houdend met 12 aanwezigheden per kwartaal.
Het voorstel is bijgevolg € 29,00/strekkende meter/kwartaal (geïndexeerd vanaf 2019 en afgerond 
naar de hogere eenheid).

 

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

Punt 1
Het artikel 3 in deel 2 van het retributiereglement ambulante handel met ingang van 1 januari 2018 
als volgt aan te passen:

 

DEEL 2 : VOOR HET PRIVAAT GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR AMBULANTE 
HANDEL

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van : 

- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik

* ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare weg: 
  € 29,00 per strekkende meter per kwartaal. 

Bovenstaand tarief wordt met ingang van 1 januari 2019 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

* ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen: 

  - hoekloten: eerste strekkende meter: € 15,00 per dag
    per bijkomende meter: € 8,00 per dag
  - binnenlot: per strekkende meter : € 8,00 per dag

* ambulante handel met consumptie-ijs : € 150,00 per jaar 

* alle andere ambulante handel : € 6,00 per dag

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
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9 - 2017_GR_00299 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten (2018-2023) - Opheffen en opnieuw vaststellen

9 2017_GR_00299 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding 
van niet-geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten (2018-2023) - 
Opheffen en opnieuw vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00300 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten (2017-2022) - 
Opheffen en opnieuw vaststellen

Aanleiding en context
Aangezien er een aantal opmerkingen geformuleerd werden door de toezichthoudende overheid op 
het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en 
-kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 12 december 2016 punt 12, werd beslist om dit reglement op te heffen en volledig opnieuw vast 
te stellen rekening houdende met de betreffende opmerkingen .

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
Omdat het onderscheid tussen niet-geadresseerd en geadresseerd reclamedrukwerk redelijk 
verantwoord is en in kennelijk verband staat met het doel van de belasting, die een compenserende 
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bijdrage beoogt van diegene die een voordeel halen uit de aantasting van het milieu, heeft de stad 
Kortrijk er in het verleden voor geopteerd om een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten in te 
voeren. 
Niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt in alle brievenbussen gedeponeerd zonder dat de 
bestemmelingen hierom hebben gevraagd, terwijl geadresseerd drukwerk selectief wordt verspreid en 
slechts in een aantal brievenbussen terechtkomt, zodat voor deze laatste de vervuiling kleiner is.

Deze belasting wordt nu opgeheven en opnieuw vastgesteld rekening houdend met de opmerkingen 
van de toezichthoudende overheid en waarbij het voordeeltarief van € 0,0125 per verspreid 
exemplaar, voor drukwerken die ten minste 48x/jaar verschijnen, uit het reglement verwijderd wordt.

De vrijstelling voor publicaties die ten minste 50% redactionele niet publicitaire tekst bevatten, blijft 
behouden aangezien het niet belasten van dergelijke drukwerken op een valabel, duidelijk en niet 
discriminerend criterium steunt, namelijk drukwerken die aan een duidelijke informatieve functie 
voldoen. De vrijstelling wordt wel uitgebreid dat de tekst niet van commerciële aard mag zijn.

Er wordt eveneens een vrijstelling toegekend voor drukwerken van verenigingen, enkel wanneer max. 
75% van het drukwerk bedrukt wordt door sponsors, omdat die drukwerken enkel dienen voor de 
bekendmaking van hun activiteiten en geen echt handelskarakter hebben.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013
- Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, en latere wijzigingen, tot vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA)
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over 
de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, 
publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten als volgt vast te stellen 
:

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2018 tot met 31 december 2023, wordt er een belasting gevestigd op de 
voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet- geadresseerde drukwerken, 
publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met 
handelskarakter en gelijkgestelde producten.
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Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die 
er toe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten, producten of 
transacties door de adverteerder aangeboden. Deze opsomming is niet limitatief. Collectieve 
adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als zijnde 
geadresseerd.

Artikel 2:

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om te 
drukken, of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren. Wanneer deze persoon 
geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens de persoon die op 
het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld. 
De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of product wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3:

De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.

Artikel 4:

Vrijstelling wordt verleend:

1°) voor publicaties die tenminste 50% redactionele niet-publicitaire tekst bevatten en die niet van 
commerciële aard zijn.

2°) aan verenigingen, enkel wanneer max. 75% van het drukwerk bedrukt wordt door sponsors.

3°) aan de handelaars die slechts 2x/jaar een bedeling doen waarvan de totale papieroppervlakte ≤ 1 
A3 is. De vrijstelling dient aangevraagd te worden bij de aangifte. Als de detailhandelaar toch meer 
dan 2 verspreidingen doet, of de totale papieroppervlakte bij 1 van de verspreidingen overschreden 
wordt, worden alle verspreidingen integraal aangerekend.

4°) voor notariële bekendmakingen en/of aankondigingen aangezien het hier over aankondigingen 
van een openbaar ambt gaat.

5°) aan de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de 
stad met een duur van meer dan twee maanden. De vrijstelling is van toepassing voor de volledige 
duur van de hinder en voor de periode van één maand voor en één maand erna. Een vrijstelling wordt 
verleend na een positief advies van de bevoegde stedelijke directies waarbij wordt bevestigd dat er 
werken op het openbaar domein worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de inrichting hinder 
ondervindt.

Wordt begrepen onder:

-Handelaars: zij die over een eigen BTW-nummer beschikken en die bovendien in Kortrijk slechts 
één vestiging hebben of uitsluitend in Kortrijk hun vestigingen hebben;

-Hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken.

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige vermindering.

Artikel 5:
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§ 1. Ten laatste 7 kalenderdagen na de verspreiding moet aangifte gedaan worden bij het 
stadsbestuur van Kortrijk en moeten alle inlichtingen verstrekt worden, nodig voor de vestiging van de 
aanslag.

§ 2. Van ieder drukwerk of gelijkgesteld product dient bij aangifte een specimen gevoegd te worden.

Artikel 6:

§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover 
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

§ 2. Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de artikel 5 vastgestelde termijn wordt 
medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het hieronder forfaitair aantal verspreide 
exemplaren:

a)    Kortrijk 8500:    24.404
b)    Bissegem 8501:   2.573
c)     Heule 8501:        5.335
d)    Bellegem 8510:   1.838
e)    Kooigem 8510:      396
f)     Marke 8510:       3.569
g)    Rollegem 8510:   1.254
h)    Aalbeke 8511:     1.455

§ 3. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van de elementen en het bedrag van de belasting.

§ 4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 7:

Overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%, het bedrag 
van de verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 8:

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en het decreet van 17 februari 2012, betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen 
van de procedure voor de deputatie of voor het college van burgemeester en schepenen, inzake 
bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting.

Artikel 9:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10:
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De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op 
de inkomsten.

Artikel 11:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De 
indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening moet op straffe van 
verval gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum 
van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangsbewijs afgegeven, binnen de 
vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 12:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Punt 2
Bij de inwerkingtreding van dit belastingreglement wordt het reglement, dat vastgesteld werd door de 
gemeenteraad in zitting van 12 december 2016 punt 12 opgeheven.

Bijlagen
 Opmerkingen Vlaamse overheid ivm reclamedrukwerk.pdf

10 - 2017_GR_00334 - Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting (2018/2022) - Vaststellen

10 2017_GR_00334 Verwaarloosde woningen en gebouwen - 
registratie en belasting (2018/2022) - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid
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Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00004 - Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding 
van verkrotting van gebouwen en/of woningen - Vaststellen

Aanleiding en context
Bij de opmaak van de Vlaamse codex fiscaliteit werd de Vlaamse krotbelasting mee opgenomen en 
vanaf 2010 heft het Vlaams gewest krotbelastingen. Met 'verkrotting' wordt bedoeld: verwaarlozing 
van panden en ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van woningen.
Tot en met 2012 werden hiervoor opcentiemen geïnd. Voor de aanslagjaren 2013 en 2014 werden, 
naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie, geen opcentiemen ingekohierd op de 
gewestelijke heffingen. 
Door een wetswijziging werd het vanaf 2015 terug mogelijk opcentiemen te heffen. Op 12 januari 
2015 keurde de gemeenteraad voor de periode 2015 tem 2019 het reglement "Opcentiemen op de 
door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of 
woningen" goed.

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams parlement om het beleid rond het bestrijden van 
verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en 
afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december en in werking getreden op 1 januari 2017.

Met dit decreet vertrouwt de decreetgever het bestrijden van verwaarlozing volledig toe aan de 
gemeenten. Het Gewest bepaalt alleen nog de hoofdlijnen en geeft de gemeenten verder volledige 
beleidsvrijheid in het registreren en belasten van verwaarloosde panden. Het Gewest blijft evenwel de 
inventaris van ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen verder beheren en int hiervoor ook 
verder belastingen. De stad Kortrijk kan hierop ook verder opcentiemen heffen.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
Door het Vlaams decreet van 23 december 2016 werd het beleid met betrekking tot verwaarloosde 
woningen en gebouwen overgeheveld van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de 
gewestelijke registratie en heffing volledig werden opgeheven.
Verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de stad Kortrijk moet echter 
voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. 
Het is ook wenselijk dat het beschikbare patrimonium voor wonen op het grondgebied van de stad 
Kortrijk optimaal benut wordt.
Daarom is het nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing van woningen en gebouwen.

De stad Kortrijk opteert hiervoor om een registratie- en belastingreglement op te maken. Er zijn in dit 
belastingreglement een aantal vrijstellingen voorzien maar het is aan te raden om hier omzichtig mee 
om te springen, want een te ruime vrijstellingsregeling kan de effectiviteit van het gemeentelijk beleid 
tegen verwaarlozing ondergraven.
Bij de formulering van de vrijstellingsgronden moeten de beginselen van behoorlijk bestuur 
gerespecteerd worden. Uit recente rechtspraak blijkt bv. dat gemeenten het gelijkheidsbeginsel 
schenden als ze een onvoorwaardelijke vrijstelling van belasting voorzien voor bijvoorbeeld autonome 
gemeentebedrijven en sociale huisvestingsmaatschappijen.
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De vrijstelling wegens overmacht moet conform de beginselen van behoorlijk bestuur en vaste 
rechtspraak sowieso toegepast worden, zelfs als het gemeentelijk reglement het niet expliciet zou 
vermelden.
De vrijstelling wegens renovatiewerken wordt beperkt tot vergunningsplichtige werken, aangezien het 
wegwerken van de verwaarlozing meestal dergelijke ingrijpende maatregelen zal vergen.

De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 
hierna genoemd het Heffingsdecreet en latere wijzigingen
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, specifiek artikelen 42 §3, 43 §2, 15°, 
186, 187 en 253 §1, 3°
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast te 
stellen:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:

1. Verwaarloosd gebouw: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt 
beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of 
tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, 
dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten zoals vermeld in artikel 25 §2 van het 
Heffingsdecreet.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
o een aangetekend schrijven
o een afgifte tegen ontvangstbewijs

3. Bezwaarinstantie: het college van Burgemeester en Schepenen;
4. Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet;
5. Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, 

tot 31 december 2016 vermeld in artikel 28, §1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet;
6. Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 

januari 2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet;
7. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in 

artikel 3, §1 van dit reglement;
8. Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van 

de begroting 1996;
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9. Pand: een woning of een gebouw zoals omschreven in dit reglement;
10. Registerbeheerder: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur 

wordt belast met de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen;

11. Registratiedatum: de datum waarop een pand in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen is opgenomen;

12. Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet;
13. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:

o de volle eigendom
o het recht van opstal of van erfpacht
o het vruchtgebruik

HOOFDSTUK 2. REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 2: Vaststelling van de verwaarlozing

De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarloosde panden 
belaste personeelsleden, stellen de verwaarlozing van een pand vast in een genummerde 
administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als bijlage is toegevoegd 
aan dit reglement. Daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van categorie II voor drie 
punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor achttien punten. Er is sprake 
van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van minimaal 18 punten. 
Aan het verslag wordt minstens één foto van het pand toegevoegd.

Artikel 3: Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1 De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.

In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:

1. het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;

2. de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;

3. de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;

4. het nummer en de datum van de administratieve akte;

5. de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag;

6. de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;

7. de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen het verwaarloosd gebouw 
zich situeert.

Artikel 4: Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

§1 De registerbeheerder neemt een pand, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde werkdag na het verstrijken 
van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, §1, tweede lid, 4° of, wanneer een ontvankelijk bezwaar 
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is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij geoordeeld wordt dat het bezwaar 
ongegrond is.

§2 Een pand dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen of woningen, 
kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen.

Artikel 5: Kennisgeving van de voorgenomen registratie

Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de 
Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om het pand op 
te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Deze kennisgeving bevat:

1° de genummerde administratieve akte
2° het technisch verslag
3° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement
4° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen
5° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen.

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een 
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan 
zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte 
betrekking heeft.

 

Artikel 6: Bezwaar tegen de voorgenomen registratie

§1. Tegen het voornemen, om een pand op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerechtigde bezwaar indienen bij de 
bezwaarinstantie. 

Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn
2° met een beveiligde zending worden ingediend
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:

a) de identiteit en het adres van de indiener
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte
c) de vermelding van het adres van het pand waarop het bezwaarschrift betrekking heeft

4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening van de 
beveiligde zending vermeld in artikel 5.

§2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een 
verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7.
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening 
van het bezwaarschrift.
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§3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen 
recht, uitgezonderd de eed.

§4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbevestiging.

§6. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het 
onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als 
een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing 
van verwaarloosde panden belaste personeelsleden.

§7. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een 
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat 
de dag na de betekening van het bezwaarschrift.

§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
 

Artikel 7: Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen

§1. De registerbeheerder schrapt een pand uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen 
en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat het pand geen indicaties van verwaarlozing 
meer vertoont die bij quotering in het model van technisch verslag, vermeld in artikel 2, 18 punten of 
meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de 
registerbeheerder.

Op straffe van nietigheid moet dit verzoek:

1° ondertekend en gemotiveerd zijn
2° met een beveiligde zending worden ingediend
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:

a) de identiteit en het adres van de indiener
b) de vermelding van het adres van het pand waarop het verzoek betrekking heeft.

Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening 
van het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.

§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed.

§3. Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§4. De registerbeheerder stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een 
ontvangstbevestiging.
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§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. 
Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. 
Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met 
opsporing van verwaarloosde panden belaste personeelsleden.

§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent zijn beslissing 
met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat 
de dag na de betekening van verzoek.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het 
verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.

§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt het pand geschrapt uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot schrapping 
geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.

Artikel 8: Beroep tegen weigering tot schrapping

§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een pand uit het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen bij de 
bezwaarinstantie.

Op straffe van nietigheid moet dit beroep:

1° ondertekend en gemotiveerd zijn
2° met een beveiligde zending worden ingediend
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:

a) de identiteit en het adres van de indiener
b) de vermelding van het adres van het pand waarop het verzoek betrekking heeft
c) de weigeringsbeslissing

4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
weigeringsbeslissing.

§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed.

§3. Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.

§4. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging.

§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een 
onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van 
verwaarloosde panden belaste personeelsleden.

§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde 
zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de 
betekening van beroepschrift.
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Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het 
beroep geacht te zijn ingewilligd.

§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt het pand geschrapt uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

HOOFDSTUK 3. BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN

Artikel 9: Belastingstermijn en belastbare grondslag

§1. Er wordt voor de jaren 2018 tot en met 2022 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in 
het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het pand gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen.

Zolang het pand niet is geschrapt uit dit register, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van 
elke opeenvolgende periode van twaalf maanden.

Artikel 10: Belastingplichtige

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op de verwaarloosde woning of het 
verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de registratiedatum.

§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, is elk belastingschuldig voor zijn wettelijk deel.

 

Artikel 11: Tarief van de belasting

§1. De belasting bedraagt 1.500 euro voor een pand dat niet als monument is beschermd;

§2. De belasting vermeld in §1 wordt vermeerderd met 200 euro per bijkomende nieuwe termijn van 
twaalf maanden dat het pand in het register staat, tot een maximum van 2.500 euro.

§3. De belasting bedraagt 2.500 euro voor een pand dat als momument is beschermd;

§4. De belasting vermeld in §3 wordt vermeerderd met 300 euro per bijkomende nieuwe termijn van 
twaalf maanden dat het pand in het register staat, tot een maximum van 4.000 euro.

 

Artikel 12: Vrijstellingen

GELDEND VOOR ALLE PANDEN:

§1. Er wordt een vrijstelling wegens overmacht verleend aan de zakelijke gerechtigde die aantoont dat 
het pand opgenomen blijft in het register om redenen onafhankelijk van zijn wil.
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§2. Er wordt een vrijstelling verleend aan de zakelijke gerechtigde die op de verjaardag van de 
registratiedatum sinds minder dan 1 jaar gerechtigd is in het belastbare pand.

§3. Er wordt een vrijstelling verleend indien het pand:

a) gelegen is binnen een goedgekeurd onteigeningsplan
b) beschermd is als monument, gedurende de termijn van behandeling, door de bevoegde 
instanties, van het dossier tot restauratie
c) voorwerp uitmaakt van een geldige stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
waarvan de werken binnen de 12 maanden voorafgaand aan de verjaardag van de 
registratiedatum aantoonbaar werden uitgevoerd. Deze vrijstelling, die jaarlijks opnieuw moet 
worden aangevraagd, geldt maximaal voor drie opeenvolgende jaren.

GELDEND SPECIFIEK VOOR WONINGEN:

§4. Van de belasting zijn vrijgesteld :

a) De belastingplichtige die zakelijk gerechtigde is van één enkele woning, bij uitsluiting van enig 
ander onroerend goed, voor het geheel of in onverdeeldheid. Deze vrijstelling geldt slechts 
gedurende 2 aanslagjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.
b) De belastingplichtigen die laatste bewoner zijn van de belastbare woning en die in een 
erkende ouderenvoorziening verblijven of zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Deze 
vrijstelling geldt slechts gedurende 2 aanslagjaren.

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING

§5. Een vrijstelling van de heffing kan worden aangevraagd door middel van een daartoe bestemd 
aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de stad.

 

Artikel 13: Inkohiering

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en 
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en 
gemeentebelastingen.

 

Artikel 14: Betalingstermijn

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 15: Bezwaar

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan enkel 
gebeuren door verzending. De indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het 
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aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan.

 

Artikel 16: Toepasselijke regelgeving

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen 
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 Technisch_verslag zonder overname Gewestelijke inventaris.xlsx

Philippe De Coene
OCMW
11 - 2017_GR_00331 - OCMW Kortrijk.  - Budgetwijziging 2017.  - Goedkeuren

11 2017_GR_00331 OCMW Kortrijk.  - Budgetwijziging 2017.  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
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Aanleiding en context
De OCMW-raad stelde in zitting van 23 november 2017 de OCMW-budgetwijziging 2017 vast. 

 

Argumentatie
1. Wijziging doelstellingennota

De beleidsdoelstellingen en actieplannen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd. 
Met deze budgetwijziging worden 10 nieuwe acties toegevoegd. 6 daarvan worden financieel 
opgevolgd (zie ‘F’ in laatste kolom), vooral om subsidie-technische redenen.

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2017  
 Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor 

maatschappelijke integratie (GPMI). F

 Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en –subsidie. 
Voorbereiding en opstart hervorming art. 60, ingebed in TWE-
trajecten. F

 Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatievergoeding voor patronale 
bijdragen. F

 Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een voortraject 
als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt te 
groot is. F

3. Een stad die 
onderneemt 
en deelt

 Actieplan EHBS – Eerste Hulp Bij Schulden.  
 Ruilwinkel (incl. pamperbank) + project SWITCH – Brede 

gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede 
realiseert grondrechten met het oog op structurele 
kinderarmoedebestrijding.

F

6. Een stad die 
houdt van de 
kinderen en 
alle opa’s en 
oma’s

 De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof. F
 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit 

kinderopvang.  

 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit facility.  

10. Een 
stadsbestuur 
dat 
transparant en 
sober is

 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit IT- en 
informatieveiligheid.  

2. Wijziging investeringsbudget (blz. 66)

In de meerjarenplanning stijgen de verbinteniskredieten met afgerond 15 miljoen EUR tot een nieuw 
totaal van 69.684.536 EUR. Voornaamste verklaring is de toevoeging van het jaar 2020, in combinatie 
met de opstart van de nieuwbouw St-Jozef eind 2019. In de meerjarenplanning 2014-2020 nemen de 
desinvesteringen toe met 8,8 mio EUR en de investeringssubsidies met afgerond 2,6 mio EUR.
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In het jaar 2017 worden de transactiekredieten teruggeschroefd tot 8.471.489 EUR. De voornaamste 
verklaring hiervoor is het stilliggen van de werf in Bellegem gedurende een groot deel van het jaar. De 
grootste verkoopdossiers (o.a. Havenkaai) verschuiven naar 2018 zodat de desinvesteringen in de 
budgetwijziging 2017 dalen van 8.356.715 EUR naar 919.924 EUR.

3. Wijziging exploitatiebudget en autofinancieringsmarge (AFM) (zie blz. 69)

Met de voorziene budgetwijziging blijft de gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.849.233 
EUR.

De voor 2017 gebudgetteerde exploitatie-ontvangsten verhogen van 62.333.681 EUR naar 
63.790.817 EUR, hetzij een toename van 2,3%. De exploitatie-uitgaven vermeerderen met 2% 
in de budgetwijziging van 60.754.082 EUR naar 61.970.828 EUR. Dit resulteert in een 
toename van het exploitatie-overschot met ruim 240.000 EUR, wat in de budgetwijziging 
2017 uitkomt op een positief saldo van 1.819.989 EUR.

Het exploitatiebudget min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge op. 
De AFM verbetert met 286.113 EUR, met name van -315.778 EUR in het initieel budget van 
2017 naar -29.665 EUR in de budgetwijziging 2017.

4. Het Zorgbedrijf in de budgetwijziging (blz. 73)

Vanaf 2017 startte het Zorgbedrijf als Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). De BBC voorziet 
hiervoor weinig schema’s. Per beleidsitem zijn de kassaldi van het IVA wel berekend op blz.73. Het 
Zorgbedrijf wordt jaarlijks globaal gesaldeerd met een deel van de gemeentelijke bijdrage. 
Samengevat geldt als volgt:

 B 2017 BW 2017
Totaal gemeentelijke bijdrage 12.849.233 12.849.233
Deel gemeentelijke bijdrage voor IVA Zorg Kortrijk 3.563.225 3.560.315

5. Wijziging liquiditeitenbudget (zie blz. 67)

Ingevolge het verschuiven van desinvesteringen naar 2018 is er met de budgetwijziging nood aan 
6.000.000 EUR leningen in plaats van de initiële 4.000.000 EUR.

De toename van de bestemde gelden voor exploitatie betreft overschotten op LOI van de jaren 2014-
2015-2016, overeenkomstig de onderrichtingen van Toezicht.

Het resultaat op kasbasis wijzigt van 1.614.213 EUR in het oorspronkelijke budget 2017 naar 887.276 
EUR in de budgetwijziging.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
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Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete; 

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De OCMW-budgetwijziging 2017, zoals vastgesteld door de OCMW-Raad in zitting van 23 november 
2017, goed te keuren. 

De budgetwijziging heeft volgende kerncijfers: 

 
2017 

initieel budget
2017 

 budgetwijziging
Gemeentelijke bijdrage 12.849.233 12.849.233
Exploitatiebudget (B-A) 1.579.600 1.819.989
   A. Uitgaven 60.754.082 61.970.828
   B. Ontvangsten 62.333.681 63.790.817
Investeringsbudget (B-A) -1.871.532 -4.591.718
   A. Uitgaven 13.071.539 8.471.489
   B. Ontvangsten 11.200.007 3.879.771
Resultaat op kasbasis 1.614.213 887.276
Autofinancieringsmarge -315.778 -29.665

Bijlagen
 OCMW Budgetwijziging 2017.pdf

12 - 2017_GR_00330 - OCMW Kortrijk. - Meerjarenplan 2014-2020 en budget 2018. - Goedkeuren

12 2017_GR_00330 OCMW Kortrijk. - Meerjarenplan 2014-2020 
en budget 2018. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De OCMW-raad stelde in zitting van 23 november 2017 het OCMW-meerjarenplan 2014-2020 en het 
OCMW-budget 2018 vast.

Argumentatie
1. De strategische nota in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 7-48)

Onderstaande tabel geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en 
acties waarin ze geconcretiseerd worden. We vermelden ook het aantal acties dat financieel 
opgevolgd wordt in de strategische nota. 

 Aantal 
actie-

plannen

Totaal 
aantal

acties

Acties 
met fin. 

opvolging

1. Een stad die luistert en dialogeert
2. Een stad die verjongt en vergroent
3. Een stad die onderneemt en deelt
4. Een stad die veilig en proper is
5. Een stad die betaalbaar is
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s 

en oma’s
7. Een stad die beweegt, durft en verandert
8. Een stad die verenigt en bindt
9. Een stad met veel goesting en ambiance

10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

2
1
5
1
1
5
-
2
2
7

  9
  2
 41
  3
 16
 32
-

  6
  9
 32

     6

     1

   28

     1

   12

   16

     -

     2

     7

     9
 26 150     81

2. Het investeringsbudget in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 56)

De doorlooptijd van het meerjarenplan wijzigt: het jaar 2020 komt erbij. In combinatie met de 
voorziene start van de nieuwbouw Sint-Jozef eind 2019 zorgt dat voor significante 
wijzigingen aan het investeringsbudget. De investeringsuitgaven stijgen met afgerond 15 
miljoen EUR, de desinvesteringen met 8,8 mio EUR en de investeringssubsidies met ruim 2,6 
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mio EUR. Hieronder lijsten we de grootste wijzigingen per deelrubriek van het 
investeringsbudget op.

 a.     Investeringsuitgaven

 Nieuwbouwproject St-Jozef: het bedrag in de planningsperiode neemt toe met 12,7 mio EUR
 Nieuwbouwproject Bellegem: de meerkost veroorzaakt door de faling van de eerste aannemer 

en heraanbesteding wordt geraamd op afgerond 1,25 mio EUR. Het is de bedoeling een zo 
groot mogelijk deel hiervan te recupereren (cf. o.a. bankwaarborg t.b.v. 723.290 EUR) maar 
uit voorzichtigheid rekenen we dat niet mee.

 Verbouwing Buda Hospitaal tot bureauruimte: daling krediet van 2 tot 1,2 mio EUR.

 b.     Investeringssubsidies

 Voor het project St-Jozef hebben we recht op VIPA-subsidies t.w.v. afgerond 950.000 EUR 
(voor de functies dag- en dienstencentrum). 400.000 EUR daarvan voorzien we in 2020.

Het OCMW beschikt over 1,8 mio EUR bestemde gelden voor investeringen (cf. M2-
schema). Het grootste deel daarvan (ca. 1,5 mio EUR) is afkomstig van schenkingen, binnen 
het OCMW ook wel Stichtingen genoemd. De OCMW-Raad besliste op 31 augustus 2017 om 
deze bestemde gelden te besteden voor de investeringen in St-Jozef. In 2019 nemen we alle 
bestemde gelden voor investeringen op als investeringssubsidie voor het project St-Jozef. 
(Opmerking: aangezien het OCMW werkt met “eenheid van kas” is dit geld nu al opgenomen 
in de globale thesaurie. De boekhoudkundige aanwending van dit geld heeft bijgevolg geen 
impact op het bedrag aan op te nemen leningen en de AFM).  

 c.     Desinvesteringen

 Om de impact van de nieuwbouw St-Jozef op de AFM en gemeentelijke bijdrage minimaal te 
houden, wordt het desinvesteringsbudget aanzienlijk opgetrokken (+ 8,8 mio EUR).

 Twee grote verkopen die niet in het vorig budget zaten, betreffen het WZC Lichtendal dat in 
2019 wordt verlaten en een hoeve in Moorslede met 20 ha grond erbij. De toename van het 
desinvesteringsbudget wordt verder verklaard door een verhoging van de raming van enkele 
verkopen die al opgenomen waren (b.v. Havenkaai) en enkele kleinere nieuwe verkopen.

 3. Exploitatiebudget en AFM in het meerjarenplan 2014-2020  (blz. 83)

De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Dit wordt ook in 2020, nieuw 
jaar in de planningsperiode, doorgetrokken.

Tijdens de periode 2014-2020 kent de Gemeente 745.000 EUR bijkomende dotatie toe voor 
kostendekking van de kinderopvang, maar deze bijkomende dotatie wordt gecompenseerd 
door teruggave van OCMW-overschot voor eenzelfde bedrag.

Het OCMW beschikt nog over bestemde gelden van het vroegere project Telesenior. In 2018 
worden die gelden (t.b.v. 239.555 EUR) in resultaat genomen. Door ze in 2018 op te nemen, 
vertekenen we het structureel financieel evenwicht op het einde van de planningsperiode niet.

Het OCMW is financieel in evenwicht: de AFM in het laatste jaar is positief, evenals de som 
van de AFM’s in de ganse planningsperiode. 

Die AFM-som, het globale overschot op de gemeentelijke bijdrage, neemt toe van 527.474 
EUR in vorig meerjarenplan tot 1.234.270 EUR. Indien ook de 745.000 EUR niet 



39/43 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

opgevraagde toeslag voor kinderopvang wordt meegeteld, bedraagt het cumulatief overschot 
in de periode 2014-2020 afgerond 2 miljoen EUR.

4. Het zorgbedrijf in het meerjarenplan 2014-2020  (blz. 87)

Vanaf 2017 startte het Zorgbedrijf als Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). De BBC 
voorziet hiervoor weinig schema’s. Per beleidsitem zijn de kassaldi van het IVA wel berekend 
in het huidige meerjarenplan 2014-2020. 
Het Zorgbedrijf wordt jaarlijks globaal gesaldeerd met een deel van de gemeentelijke 
bijdrage. Hiervoor is om en bij de 27,5% nodig. Samengevat geldt als volgt:

 BW 2017 B 2018 B 2019 B 2020
Totale gemeentelijke bijdrage 12.849.233 12.959.270 13.760.558 14.158.435
Deel gemeentelijke bijdrage voor 
IVA Zorg Kortrijk 3.560.315 3.560.011 3.791.346 3.823.467

5. Liquiditeitenbudget in het meerjarenplan 2014-2020  (blz. 54-55)

In de planningsperiode 2014-2020 worden in totaal 34 mio nieuwe leningen opgenomen. De 
financiële schulden nemen toe van 25.479.098 EUR op 31 december 2014 tot 43.140.389 
EUR eind 2020.

Het merendeel van de bestemde gelden wordt aangewend in de planningsperiode (cfr. supra). Het 
resterend bedrag betreft het historisch overschot op LOI.

Het resultaat op kasbasis is positief in de jaren 2017 t.e.m. 2020, een voorwaarde in de BBC.

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

35 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. 
Detavernier, P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete; 

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

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het OCMW-meerjarenplan 2014-2020 en het OCMW-budget 2018 die door de OCMW-raad vastgesteld 
zijn op 23 november 2017, goed te keuren.

Deze hebben volgende kerncijfers: 

 JR 2014 JR 2015 JR 2016 BW 2017 B 2018 B 2019 B 2020
Gemeentelijke bijdrage 11.720.398 12.076.610 12.420.119 12.849.233 12.959.270 13.760.558 14.158.435
Exploitatiebudget (B-A) 1.615.543 1.799.866 1.951.523 1.819.989 1.362.677 1.906.024 2.267.096
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A. Uitgaven 55.554.165 56.711.296 59.163.832 61.970.828 64.762.685 65.822.379 67.059.883
B. Ontvangsten 57.169.708 58.511.162 61.115.355 63.790.817 66.125.362 67.728.403 69.326.979
Investeringsbudget (B-A) -3.202.672 -5.006.921 -2.376.211 -4.591.718 -4.299.853 -6.481.771 -5.640.591
A. Uitgaven 6.369.619 6.862.422 6.152.327 8.471.489 18.009.316 11.683.749 12.135.614
B. Ontvangsten 3.166.947 1.855.502 3.776.116 3.879.771 13.709.463 5.201.978 6.495.023
Resultaat op kasbasis 2.211.007 943.440 -203.282 887.276 1.335.754 7.463.221 4.650.766
Autofinancieringsmarge 540.335 441.222 467.067 -29.665 -253.646 3.244 65.714

Bijlagen
 OCMW Budget 2018.pdf
 OCMW Meerjarenplan 2014-2020.pdf

Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
13 - 2018_GR_00001 - Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid - Aktename

13 2018_GR_00001 Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid 
- Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 werd mevrouw Marie Claire Vandenbulcke, verkozen 
op de lijst Open Vld, geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
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Met brief van 20 november 2017, ontvangen op 29 november 2017, gericht aan de voorzitter van de 
gemeenteraad, diende mevrouw Marie Claire Vandenbulcke haar ontslag in als gemeenteraadslid en 
dit met ingang van 31 december 2017.

Argumentatie
Conform artikel 15 van het gemeentedecreet is het ontslag definitief na de ontvangst van de 
kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeenteraadslid blijft het mandaat 
uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd.

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

Punt 1
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke als gemeenteraadslid, 
verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 op de lijst Open Vld, met ingang van 
31 december 2017.

Bijlagen
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
 Ontslagbrief MC Vandenbulcke, d.d. 20.11.2017.pdf

Mondelinge vragen

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Sint-Barbara-feest 
brandweer Heule-Bissegem.

IR 1 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Sint-Barbara-feest brandweer Heule-Bissegem.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens merkt op dat er afgelopen zaterdag niemand van het college van burgemeester 
en schepenen aanwezig was op het St. Barbara-feest van de brandweer Heule-Bissegem. Graag 
anders de volgende keer.

 Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat hij zich verontschuldigd had bij de 
korpsoverste, wegens zijn aanwezigheid in Marke.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Aanvragen sociale 
woningen.

IR 2 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Aanvragen sociale woningen.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel merkt op dat hij gehoord heeft dat men nu pas de aanvragen voor een sociale 
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woning in Kortrijk van 2007 behandelt, terwijl de gemiddelde wachttijd ongeveer 613 dagen zou 
bedragen.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat we de kortste wachttijden hebben.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Bekendmaking 
openbare onderzoeken.

IR 3 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Bekendmaking openbare onderzoeken.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel merkt op dat de openbare onderzoeken n.a.v. stedenbouwkundige dossiers niet 
onmiddellijk en niet geheel duidelijk op de website van de Stad komen. 

Schepen Wout Maddens zal daar aandacht voor vragen, zodat ze snel en duidelijk op de website van 
de Stad komen.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Inplanting nieuw 
woonzorgcentrum in de Condédreef.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Inplanting nieuw woonzorgcentrum in de Condédreef.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel wijst op het protest van de buurt i.v.m. de inplanting van het nieuw 
woonzorgcentrum in de Condédreef. 

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat het OCMW zelf naar de buurt is toegestapt. Het OCMW zal 
een zo goed mogelijke oplossing nastreven, rekening houdend met wat in het buurtoverleg is 
aangebracht, en in overleg met de betrokken overheden.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Sneeuw ruimen op 
de stoep.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Sneeuw ruimen op de stoep.

Behandeld
Indiener(s):
Koen Byttebier
Toelichting:
Raadslid Koen Byttebier wijst er op dat men verplicht is om de sneeuw te ruimen op zijn stoep. Hij 
vraagt of de Stad de bewoners daarvoor kan sensibiliseren.

Schepen Axel Weydts bevestigt dit en zal vragen om dit op te nemen in het Stadsmagazine.

11 december 2017 22:10 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
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